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l Val av protokolljusterare 

2 Anmälningsärenden 

3 Avsägelser 

4 Bokslut 2013 för Sala kommun (KH 26) 
Handlingarnafinns att tillgå på kommunstyrelsens förvaltning i rådhus/stadshus. 

5 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelse/nämnder 
Handlingarnafinns att tillgå på kommunstyrelsens förvaltning (rådhus/stadshus. 

6 Svar på medborgarförslag från Eva E din om att Ransta växer igen (KH 2 7) 

7 Svar på medborgarförslag från Lars M Johnsson om belysning av Rådhuset och 
takryttaren (KH 28) 

8 Projekt Sociala företag (KH 29) 

9 Ansökan från Sala Silvergruva om ekonomiskt stöd (KH 30) 

10 Ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB, återremiss (KH 31) 

11 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 (KH 32) 

12 Svar på motion från Carola Gunnarsson (C) om upphandlingsregler för kvalitet 
och miljö (KH 33) 

13 Svar på motion från Mårten Öhrström (C) om att skapa ett turistkort för Sala
"Silverkortet" (KH 34) 

14 Svar på motion från Anders Westin (C) m fl om att initiera en utredning kring 
Strå kalkbruk (KH 35) 

15 Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år (KH 36) 

16 Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år (KH 37) 

17 Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska verkställas (KH 
38) 

18 Svar på interpellation från Erik Åberg (MP) angående buss med nolltaxa i Sala 
kommun 

19 Kompletteringsval 
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20 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 

Sammanträdet sänds på Sala kommuns hemsida www.sala.se. 

Virve Svedlund 
sekreterare 
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statistikrapport jml16 kap§ 6 h SoL, samt 28 f och 28 g§ LSS, gällande ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoLsamt 9 § LSS 

Vård och Omsorgsnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoLsamt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt 4 kap. l§ SoLsamt 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 
då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal. Lag {2006:495, 2008:77). 

Kvartal: 1, 2014 

Typ av bistånd 

1 Korttidsvistelse LSS 

2 Kontaktperson SoL 

3 Kontaktperson LSS 

4 Ledsagarservice LSS 

JDrljJ~&D 
Petra N ordvalt 
Chefsekreterare 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Beslutsdatum 

2012-05-23 

2013-01-17 

2013-08-30 

2013-05-06 

Besöksadress: Fredsgatan 23 
Fax: 0224-192 98 
va r d. och. o msorgsforva ltnlngen@ sa la .se 
www.sala.se 

Man/kvinna 

Man 

Kvinna 

Man 

Man 

Petra Nordvall 
Chefsekreterare 

Information, stöd och utredning 
Petra. Nordvall@sala.se 

Direkt: 0224-74 90 55 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 

Dnr 2014/484 

Bokslut 2013 för Sala kommun 
Beredning 
Bilaga KS 2014/57 fl, Årsredovisning 2013 
Bilaga KS 2014/57/2, indikatorsammanställning 2013 
Bilaga KS 2014/57 j3, begäran om tilläggsbudget i 2014 års driftanslag 
Bilaga KS 2014/57/4, begäran om tilläggsanslag investeringar 2013 till2014 
Bilaga KS 2014/57/5, nämndernas protokoll 
Bilaga KS 2014/57 j6, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll2013 
Bilaga KS 2014/57/7, bolagens årsredovisningar 
Bilaga KS 2013/57/8, Socialdemokraternas förslag till Bokslut 2013 med resultat
räkning 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 87 
Bilaga KS 2013/57/9, Alliansens förslag till Bokslut 2013 

Ekonomichef Lennart Björk, controller Inger Lindström och redovisningsekonom 
Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 

Carola Gunnarsson (C) föredrar Alliansens förslag till Bokslut 2013 för Sala kom
mun, Bilaga KS 2014/57 j9. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att kom
munfullmäktige beslutar 
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 
att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, 
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 2.500 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2014/57/8, 
att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2014-2016 
med 50.826 tkr i enlighet med Bilaga KS 2014/57/8, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013 samt 
att att-satsen om Hälsobokslut 2013 i ledningsutskottets förslag utgår. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 
att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelse rna, 
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 4.433 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2014/57/9, 
att fastställa tilläggsbudget för 2014 års investeringsanslag med 50.826 tkr i enlig
het med Bilaga KS 2014/57/9, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 

Per-Olov Rapp (S) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till tredje att-satsen i Carola Gunnarssons yrkande, 
ill1 fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 4.433 tkr. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Caro!a Gunnars
sons ändringsyrkande och finner Carola Gunnarssons ändringsyrkande bifallet 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

ill1 godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 

att godkänna de av nämndemajstyrelsen redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 4.433 tkr, 

att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2014-2016 med 
50.826 tkr, 

dels beslutar för egen del 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013 

Utdrag 
sala kommuns nämnder /förvaltningar 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Per-Olov Rapp 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Socialdemokraternas förslag till Bokslut 2013 

Det ekonomiska resultatet för Sala kommun 2013 är rekordhögt, +65,1 mkr. 
Resultat överstiger avsevärt budgeterat överskott på +9 mkr. I resultat ingår dock 
jämförelsestörande intäkter på +29,9 mkr, främst engångsåterbetalningar med +20,4 
mkr från AFA Försäkring samt utbetald prestationsersättning för arbete kring de 
mest sjuka äldre med+ 7, 7 mkr. 

I jämförelse mot budget erhölls extra skatteintäkter, stats- och utjämningsbidrag 
+8,8 mkr och +2,4 mkr, sammanlagt+ 11,2 mkr. Årets avskrivningar är 1,7 mkr lägre 
än budgeterat. Efter balanskravutredning och realisationsvinstbeskattning på 4, 9 
mkr uppgår resultatet till +60,2 mkr, vilket innebär att kommunen uppfyller 
balanskravet med kraftigt råge, 6 %. 

Under året har nämnderna fått utökade anslag i tilläggsbudgetar med +4,1 mkr. 
Nämnderna redovisar totalt en nettoavvikelse på +28,5 mkr. De största överskotten 
visar kommunstyrelsen, +22,3 mkr och Bildnings- och lärandenämnden, + 9,5 mkr. 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på minus 3,4 mkr. 

Den totala investeringsbudgeten på 165 mkr lämnar ett överskott på +61,2 mkr. Det 
kan huvudsakligen hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska 
kontoret/kommunstyrelsens lokalprogram +28,9 mkr, VA-program +17,7 mkr och 
gatuprogram +4 mkr. 

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. 
Budgeten 2013 kompletterades med tilläggsanslag på +30,8 mkr. En betydligt 
stramare investeringsbudget bör iakttagas i framtiden. 

När reviderad budget 2013-2015 antogs av fullmäktige i dec 2012 beräknades läget 
på arbetsmarknaden fortsätta försvagas en bit in i 2013. Det var först framåt 
halvårsskiftet 2013 som tillväxten antogs få bättre fart. Det fick till följd att en 
mycket stram budget beslutades av kommunfullmäktige för år 2013. 

sALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Ordförande kommunstyrelsen 

per-olov.rapp@sala.se 
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Kommunstyrelsen 

Verksamheterna stod inför stora prövningar. Kommunstyrelsen ålades av 
fullmäktige en besparing på 4,2 mkr. Bildnings- och lärandenämnden fick en 
besparing på l mkr. För att klara trygghet och säkerhet i befintliga vård- och 
omsorgsboenden förstärktes vård- och omsorgsnämndens personalbudget med+ 
5,2 mkr. 

Under hösten 2012 antog kommunstyrelsen en 15-punkts åtgärds- och 
kontrollprogram för att säkra den ekonomiska stabiliteten med en stark och uthållig 
ekonomi samt klara god ekonomisk hushållning. Åtgärderna har följts upp 
kontinuerligt i samband med månadsuppföljningarna. 

Delårsrapporten per den 31 augusti visade att Sala kommun på en stabil ekonomi 
och en ekonomi i balans. Både delårsresultatet och helårsprognosen uppfYllde 
balanskravet. För 2013 pekade resultatet mot ett överskott på +39 mkr. 
Återbetalning från AF A-försäkring med +20,0 mkr och ökade skatteintäkter, bidrag 
och utjämning gentemot budget med +10,3 mkr förklarade till stor del avvikelsen 
från det budgeterade resultatet på +9 mkr. 

Kommunstyrelsen har under året genomfört åtta (B) månadsuppföljningar av 
ekonomin. Beräknad årsbudgetavvikelse rapporterades under första halvan av året 
endast av kommunstyrelsen, maj månad+ 1,5 mkr. Under andra halvan av året 
galopperade kommunstyrelsens avvikelse kraftigt, i november+ 10,4 miljoner. 

Bildnings- och lärandenämnden redovisade årets första avvikelseprognos först i 
samband med månadsuppföljningen i november +2,3 mkr. Månadsuppföljning 
december visade +5,3 mkr. Vård- och omsorgsnämndens prognoser har under 
hösten visat marginella svängningar, månadsuppföljning november- 5 mkr. 

Månadsuppföljning november 2013 (KsLu 17 dec) visade sammanlagt på ett 
årsresultat på +49,2 mkr i årsresultat, varav +34,3 mkr i engångsintäkter under 
löpande år. Den reella resultatförbättringen pekade alltså på +15,1 mkr. 
Ledningsutskottet beslöt lägga redovisningen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott fick i samband med sammanställning av 
årsbokslut i jan 2014 information om att Bildnings- och lärandenämnden 
förväntades ge ett överskott på +9,5 mkr för 2013. Kommunchefen redovisade ett 
resultatutfall på+ 22,4 mkr för kommunstyrelsen. Samtidigt rapporterades Vård
och omsorgsnämndens resultat,- 3,4 mkr. Det prognostiserade överskott i 
förhållande till rapport i december 2013 ökade alltså för KS och BLN med nästintill 
100%. 

Det s.k "oväntade gigantiska överskottet" eller "räknemissen" som debatteras livligt 
i media i februari var dock till över 70% kända och godkända av ledningsutskottet 

Vid en närmare analys kan konstateras att nämndernas överskott huvudsakligen 
beror på ekonomiska intäktsförstärkningar av engångskaraktär, personalvakanser 
och för kommunstyrelsens del sänkta verksamhetskostnader (bl. a. samhälls
finansierade resor och kollektivtrafik +4,2 mkr, lokalförvaltarna +3 mkr, VA
verksamhet+ 4,1 mkr samt Medborgakontoret + 2,4 mkr). 
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Kommunstyrelsen 

Av Bildnings- och lärandenämndens överskott på +9,5 mkr beror 89% på ökade 
bruttointäkter. Personalkostnaderna har minskat med ca 3 mkr till följd av naturliga 
avgångar, avgång med pensionsförstärkning samt personalminskning på 
kulturskolan. Ingen lärare i det offentliga skolväsendet har blivit uppsagd p.g.a. 
arbetsbrist. 

Dagens Samhälle skriver i nr 12 2014 att det är lätt att lockas in i lyxfällan när 
kontona är laddade med så mycket extra pengar". Det känns angeläget påpeka två 
saker i detta sammanhang. För det första. Överskott ett år kan inte föras över till 
drift ett annat år annat än att det försämrar resultaträkningen det året. Överskott ett 
år kan användas till bl. a framtida investeringar, avbetalning av lån, avsättning till 
pensionsskulden eller utökning av resultatutjämningsreserven. För det andra. Vid 
en djupgranskning visar årets resultat på underskott i verksamhetskostnader för 
Bildnings- och lärandenämnden på -6,6 mkr och för Vård- och omsorgsnämnden på 
- 6 mkr. Det inger bekymmer. 

Den ekonomiska kontrollen i uppföljning är i hög grad beroende på nämndernas 
inrapporterade siffror och kommentarer till och från ekonomikontoret. Rutiner och 
dialog behöver utvecklas i och kring månadsrapporterna för att tydliggöra för 
kommunstyrelsen det ekonomiska läget och eventuella korrigerande beslut under 
året om ekonominka besparingar eller ytterligare satsningar. Med erfarenhet av 
nämndernas och kommunstyrelsens resultat 2013 behöver kommunstyrelsen se 
över ekonomistyrningen och förstärka de ekonomiska kontrollverktygen som ett led 
i uppsiktsplikten. Numera deltar förvaltningschefer med resp. ekonom och för 
kommunstyrelsen även kontorschefer, under ledningsutskottets 
månadsuppföljningar. Redovisning sker mer ingående kring fakta bakom siffrorna, 
aktuellt läge och utvecklingstendenser. 

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 långsiktigt hållbara intäkter eller långsammare 
kostnadsutveckling. 

Sammantaget har kommunen ur ett finansiellt perspektiv god ekonomisk 
hushållning och nettokostnadsökningen under året är betydligt lägre än 
skatteinkomster, statsbidrag och utjämning. Glädjande steg 
inkomstutjämningsbidraget markant liksom att kostnaderna för LSS- utjämning i år. 

Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl verksamhetsmålen i den 
strategiska planen har uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade 
indikatorer. Indikatorerna visar att på flera områden är målen endast delvis 
uppfyllda eller så saknas indikatorer. Kommunen har endast delvis uppnått god 
ekonomisk hushållning avseende verksamheterna. 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. 
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Kommunstyrelsen 

Sedan 2010 deltar Sala kommun i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt 
Kommunens kvalitet i korthet- KKlK. 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. Kommunens kvalitet bedöms ur fem perspektiv: 
tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och som 
samhällsutvecklare. 

2013 års mätning visar ett antal starka sidor (kostnader för särskilt boende, 
serviceutbud hemtjänst samt andel inköpta ekologiska livsmedel) men också ett 
antal viktiga förbättringsområden (t.ex. bemötande av medborgare, trygghet, 
ungdomar i socialtjänsten och andel med försörjningsstöd). Förbättringar i 
jämförelse med föregående år är bl. a väntetid förskoleplats, kostnad för barn i 
förskolan samt andel som fullföljer gymnasiet. Försämringar i jämförelse med 
föregående år är bl. a. andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 
på gymnasiet och kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten. 

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 0,2 %jämfört med 2012. Ca hälften av sjukfrånvaroorsaken är medicinska 
besvär såsom förkylning och influensa. Det kan i hög grad hänföras till 
influensaepidemin vårvintern 2013. 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 ligger sedan 2011, stabilt kring 42 o/o av totalt antal 
sjukskrivna. sjukfrånvaron för kvinnor är fortsatt låg medan männen sjukfrånvaro 
ökat sedan 2010. sjukfrånvaron för kvinnor har minskat något 4,7 o/o (5,0 o/o), för 
män har den ökat till4,3 o/o (3, 7 %). 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 66 
o/o av Sala kommuns medarbetare inte haft någon sjukfrånvaro alls under 2013, en 
klar förbättring med 24 o/o -enheter sedan föregående år. 

Befolkningsutvecklingen var positiv även under 2013. Nettoökning var+ 173 
personer. Sala kommun har därmed vid årets slut 21 769 invånare. Kommunen 
uppvisar 2013 ett "O-balanserat" födelseöverskott men ett positivt inflyttningsnetto 
med+ 138 personer från övriga Sverige och+ 75 från utlandet. Antalet personer som 
avled under 2013 blev 221 personer, antalet födda uppgick till221 personer. Antal 
personer som flyttade in till kommunen under förra året var 1192, antalet 
utflyttande från kommunen var 1 019 personer. Faktiskt mottagna flyktingar enligt 
ersättningsförordningen var under året 89 st. 
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Kommunstyrelsen 

Andra viktiga händelser under året har varit utbyggnad av kommunens stamnät för 
bredban d, Upptåget med tät och stabil trafik Sala-Uppsala, nytt kollektivtrafik
upplägg med fler bussturer i Sala kommun, strategiska markförvärv (bl. a Sala 
station och fastigheter Östra kvarteren) samt flytt av verksamheten på Lindgården 
tilllediga lokaler på Parklängan. 

Begäran om tilläggsbudgetering utifrån bokslut 2013 

Den senaste skatteunderlagsprognosen i februari 2014 visar starkare 
skatteunderlagstillväxt i år men svagare 2015. Konjunkturen ser ut att vända upp 
och väntas bli fortsatt stark i år. För helåret 2014 beräknas svensk BNP öka med 2,6 
procent att jämföra med O, 9 procent i fjol. 

En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den svenska exporten börjar växa åter 
igen. Även näringslivets investeringar vänder upp. Betydande ökningar förutses ske 
också i kommunsektorns investeringar. Ett omslag från vikande till ökade 
lagerinvesteringar i industrin och handeln bidrar också till att förstärka efterfrågan. 

Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till 
att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt. Hushållens sparande har 
under två års tid legat på en mycket hög nivå. Hushållens konsumtionsutgifter 
förväntas framöver att växa i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand 
reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. 

Sysselsättningen bedöms fortsätta öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska 
arbetsmarknaden gradvis förbättras. Nedgången i arbetslösheten blir dock på ett års 
sikt begränsad. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och 
löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och 
inflationen mätt som KPlX håller sig runt 1 procent. 

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter 
avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt 
stark. I år begränsas tillväxten till1,3 procent till följd av sänkta pensioner, men det 
är ändå en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent. Åren 2015-2017 
växer skatteunderlaget med omkring 2 procent per år i reala termer. 

Den senaste skatteunderlagsprognosen visar på en resultatförbättring 2014 med ca 
+ 6,8 mkr till+ 10,2 mkr. Till kommunstyrelsens förfogande ur eget kapital finns 
anslaget 1 mkr 2014. Hittills ha redan 873 tkr förbrukats ur kontot. 

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 
ofmansierade statliga beslut och ambitionshöjningar. Trots att skatteunderlaget 
utvecklas förhållandevis starkt i år blir det 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. 

s (7) 
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Kommunstyrelsen 

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 
Under senare år har ca 1/3 av beslutade investeringar inte genomförts, Beslutad 
volym på investeringar i strategisk plan 2014-2016 är knappt 111,7 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 utan jämförelsestörande 
poster bör uppnås inom de närmaste åren. 

Begäran om tilläggsbudget i 2014 års driftanslag 

Kommunstyrelsen/Medborgarkontor 1285 tkr 

1 285 tkr för bidrag till cykelleder 

Kommunstyrelsen/Tekniskt kontor 2000 tkr 

Lokalförvaltarna. Underhåll Ösby. 

Kommunstyrelsen/ Räddningstjänst/Civilförsvar 500 tkr 

Statliga bidrag för ändamål som är kopplade till ansvar 19 Civilförsvar och som 
uteblivit 2013. 

Förslag: Överföring av bidrag till underhåll Ösby 2000 tkr och Räddningstjänst 500 
tkr. Sammanlagd driftöverföring 2 500 tkr. I 2014 års budget ligger redan 1 mkr för 
cykelleder vilket torde räcka innevarande år. För 2015 finns inga anslag upptagna. 

Begäran om överföring av investeringsanslag till 2014 

Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 49 466 tkr 

varav 

ft1edborgarkontor 

Hemsidan 450 tkr 

Bredband landsbygden 1 4 71 tkr 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 3 4 72 tkr 

VA-program 15 317 tkr 

Parkprogram 275 tkr 

Tekniskt serviceprogram 687 tkr 

Gruvans vattensystem 1 619 tkr 

6(7) 
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Kommunstyrelsen 

Lokalprogram 25 225 tkr 

Räddningstjänsten 950 tkr 

Krisberedskap 4 72 tkr 

Krisberedskap övergripande ACC LEH 4 78 tkr 

Förslag: Begärda överföringar Kommunstyrelsen 49 466 tkr beviljas 

Bildnings- och Lärandenämnden 290 tkr 

Inköp av trailer, Ösby 290 tkr 

Förslag: Begärd överföring Bildnings- och lärandenämnden 290 tkr beviljas 

Vård- och omsorgsnämnden 

Arbetstekniska hjälpmedel1 070 tkr 

Förslag: Begärd överföring Vård- och omsorgsnämnden 1 070 tkr beviljas 

Summa begärda och beviljade överföringar till2014 

jag föreslår att kommunstyrelsen hemställer 

dels att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärde rna, 

50 826 tkr 

att godkänna de av nämnderna/ styrelsen redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftanslag med 2 500 tkr 

att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2014-2016 

i enlighet med förslag ovan, samt 

att fastställa Hälsobokslut 2013 för Sala kommun 

dels att kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

7 {7) 
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REsULTATRÄKNING 
(belopp i tkr) 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat före extraordinära poster 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

Årets resultat 

Beslutade TA under 2014 
Ekofestival 

Vänortsföreningen Sala-Pao 

Djurskyddet Hitta katten 

Silverstaden IBK 

salafestivalen förlustgaranti 

Grönt kompetenscentrum 

Socialdemokraternas förslag till TA utifrån bokslut 2013 l SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Bokslut Strat. Plan -14 Prognos Socialdemokraternas Ink. 2014 -04- o 2 
2013 +beslutade TA feb-14 Bokslutsförslag 

Diarienr, ~"> - l 
Opb; 

''<f:' Aktbilaga J7 
-252 151 260 437 260 437 260 437 

29 940 

-1250674,088 -1304 792 ·l 305 382 -1307 882 

-51 222 -55 773 -55 773 -55 773 

-l 019 805 -1100 128 -1100 718 -1103 218 

839 004 855 680 855 891 855 891 

252 457 259 160 264 993 264 993 

4 688 4178 4178 4178 

-11 239 -14 174 -14 085 -14 085 

65106 4 716 10 259 7 759 

65106 4 716 10 259 7 759 

65106 4716 10259 7 759 

Förslag bokslutsöverföringar drift 

75 2014-01-09 §4 Underhåll Ösby 2 000 

25 2014-01-09 §7 Civilförsvar 500 

8 2014-03-13 §47 2 500 

300 2014-03-13 §45 

65 2014-03-13 §60 

400 2014-03-13 §54 -
873 

2014-04-01 
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Kommunstyrelsen 15 april 2014 

Punkt 32 

Bokslut 2013 för Sala kommun 

Dpb: l 

Vi kan nu se tillbaka på verksamhetsåret 2013. Det är ett år då det ekonomiska 
resultatet för Sala kommun blev betydligt högre än budgeterat resultat. + 65,1 
mkr istället för+ 9 mkr. 

Det finns all anledning att glädjas åt det positiva resultatet. Vi måste dock alla ha 
i minnet att det till stor del består av jämförelsestörande intäkter däribland 
engångsåterbetalningar från AFA Försäkring med +20,4 mkr samt utbetald 
prestationsersättning för arbete kring de mest sjuka äldre med+ 7, 7 mkr. 

Glädjande att notera är också att Sala kommun erhållit extra skatteintäkter, 
stats- och utjämningsbidrag med sammanlagt 11,2 mkr. De extra 
skatteintäkterna har sin grund i att antalet arbetade timmar nu ökar och att 
konjunkturen stärks. 

Ett stort överskott riskerar alltid att öka kraven och förväntningarna på stora 
satsningar från kommunens sida. Det är dock viktigt att understryka att ett stort 
överskott det ena året inte kan föras över till driftbudgeten för ett annat år utan 
att det påverkar det årets resultaträkning negativt. Viktigt att notera är också att 
verksamhetens kostnader visar underskott för både Bildnings- och 
lärandenämnden på -6,6 mkr och för Vård- och omsorgsnämnden med- 6 mkr. 

Den diskussion som förevarit kring det oväntat och oplanerat höga överskottet 
visar också hur viktigt det är att fortsätta arbetet för att få tillförlitliga 
månadsuppföljningar från styrelsens och nämndernas sida. Det är en 
förutsättning för att vi som politiker ska kunna fatta realistiska beslut och ha 
kontroll på den löpande ekonomin och verksamheten. 

Vi har under året haft en positiv befolkningsutveckling i Sala kommun. Det ger 
underlag för förbättrade skatteintäkter, nya erfarenheter och impulser som kan 
komma alla kommuninvånare till del. Det är dock en utmaning för den 
kommunala verksamheten att kunna erbjuda den service som de nya 
kommuninvånarna efterfrågar med förskolor, skolor och annan kommunal 
service utan att samtidigt försämra förutsättningarna för de som redan tidigare 
är kommunmedborga re. Sala kommun behöver därför en väl fungerande 
omvärldsbevakning för att kunna möta dagens och morgondagens krav och 
förväntningar. 

Hälsoläget är fortsatt gott bland Sala kommuns personal. Det finns dock 
anledning att fortsätta det målmedvetna arbete som bedrivits sedan 2004 med 
insatser för att bl a förbättra arbetsmiljön. 



l viktig del i arbetsmiljön är möjlighet till delaktighet och inflytande för 
personalen. Det handlar i hög grad om att ta vara på den kunskap och den 
erfarenhet som personalen har för att ständigt utveckla och förbättra den 
kommunala servicen gentemot våra invånare. Detta är också en viktig del i 
arbetet med att skapa goda förutsättningar för att rekrytera kompetent personal 
till kommunens olika verksamheter framöver. 

Det ekonomiska resultatet är gott för 2013, däremot är måluppfyllelsen betydligt 
lägre inom en rad olika områden. Vi måste därför fortsätta arbetet med att 
utforma indikatorer som blir ett hjälpmedel för verksamheterna att utveckla och 
förbättra verksamheten. 

Tilläggsbudget för 2014 års driftsanslag. 

Kommunstyrelsen/Medborgarkontoret 
Cykelleder södra kommundelen 
Ett överskott om 1 285 t kr redovisas som avser bidrag till cykelleder södra 
kommundelen. 

Detta bidrag är del av Sala kommuns medfinansiering till det arbete som bedrivs 
inom ramen för Bygdeföreningen Tärnan för att ordna cykelleder i södra 
kommundelen. 

Våren 2014 blir det möjligt att cykla från Hogla till Siggängen och mellan 
Siggängen och Tu lista. Arbetet har pågått under december 2013 och fortsatt 
under våren 2014. Bygdeföreningen Tärnan har också en förhoppning om att 
även få till stånd en cykelled mellan Grällsta och Sätrabrunn under våren. Under 
våren kommer också sträckan Tullsta-Bovallen- Lövåsen att bli klar. 
Cykelgruppen arbetar nu vidare med sträckan Ransta-Kurnia Kyrkby och övriga 
sträckor som ingår i projektet. 

Lederna är byggda för cykeltrafik på privat mark och har möjliggjorts tack vare 
projektmedel från Sala kommun och Länsstyrelsen samt inte minst genom stora 
ideella insatser från många ortsbor. 

Vi anser att detta är ett mycket positivt initiativ som vi på alla sätt vill stödja. 
Därför föreslår vi att l 285 tkr överförs som tilläggsbudget att användas som 
medfinansiering till Bygdeföreningen Tärnans projekt Cykelleder i södra 
kommundelen. 

Kommunstyrelsen/ Tekniskt kontor 

Underhåll Ösby 

För att orsaka så lite störningar som möjligt för verksamheten på Ösby 

budgeterades det för planerat underhåll i samband med om byggnationen av 

köket. Eftersom starten förombyggnationen av köket kom igång senare än 

planerat har medlen för planerat underhåll ännu inte använts. 

Vi föreslår att 2 000 t kr överförs som tilläggsbudget att användas för planerat 

underhåll på Ösby. 



Kommunstyrelsen/ Kultur- och fritidskontor 

Föreningsbidrag 

648 tkr av de medel som under 2013 anvisats till samlingslokaler har ej utbetalts. 

Detta är bekymmersamt eftersom vi vet att det finns stora behov av att göra 

åtgärder i samlingslokalerna inte minst för att få en mer energieffektiv 

verksamhet, något som är viktigt både för ekonomin och miljön. Liknande behov 

finns också i de föreningsdrivna anläggningarna som många gånger har 

bristfälliga lösningar för sin energianvändning. 

Att anslagna medel inte förbrukats visar också på ett hanteringsproblem där vi 

förväntar oss att klara rutiner skapas för att möjliggöra för föreningar att få 

tillgång till disponibla medel. 

Vi föreslår att 648 tkr överförs som tilläggsbudget att användas för 

energieffektiviseringsåtgärder i samlingslokaler och föreningsdrivna 

anläggningar. 

Kommunstyrelsen/Räddningstjänst/Civilförsvar 

Ett överskott om 500 tkr redovisas som avser statliga bidrag för ändamål som är 

kopplade till Civilförsvaret. 

Vi föreslår att 500 tkr överförs som tilläggsbudget för CivilförsvarsändamåL 

Tilläggsbudget för 2014 års investeringsanslag 

Vi föreslår att tilläggsbudgeten för 2014 års investeringsanslag fastställs för 

Kommunstyrelsen 49 466 tkr, för Bildnings- och lärandenämnden 290 tkr samt 

för Vård- och omsorgsnämnden 1 070 tkr enligt följande 

Kommunstyrelsen/Medborgarkontor 

- Hemsidan 450 tkr 

- Bredband landsbygden 1 4 71 t kr 

Kommunstyrelsen/Tekniskt kontor 

- Gatuprogram 3 472 tkr 

-VA-program 15 317 tkr 

- Parkprogram 275 tkr 

-Tekniskt serviceprogram 687 tkr 

-Gruvans vattensystem 1 619 tkr 

- Lokalprogram 25 225 tkr 

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten 

- Krisberedskap 472 tkr 

- Krisberedskap övergripande 478 tkr 

Bildnings- och lärandenämnden 

-Inköp av trailer, Ösby 290 tkr 



Vård- och omsorgsnämnden 

- Arbetstekniska hjälpmedel1 070 tkr 

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 

att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2014 års driftsanslag med 4 433 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2014/57 /(?) 

att fastställa tilläggsbudget för 2014 års investeringsanslag med 50 826 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2014/57 /(?) 

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2013. 



Centerpartiet 
Moderaterna 
Folkpartiet Liberalerna 
Kristdemokraterna 

Kommunstyrelsen 15 april2014 

Punkt 10 

Tätortsutredningen 

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att förorda förslag 1 i utredningen, innebärande att Silverlinjen behålls samt 

att linjesträckningen görs om så att Fridhem, skugganområdet och 
Ängshagenområdet inkluderas. 
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Snabbfakta, 4 år i sammandrag 

Nyckeltal/mått Bokslut 2010 

Årets resultat, mkr 79,3 

Årets resultat som andel av skat- 8,0 

teintäkter, bidrag och utjämning, 
% 

Nettokostnader, mkr 912,1 

-Nettokostnader, mkr justerad 976,1 

med 64,0 mkr 

-förändring från föregående år, % 6,1 

skatteintäkter, bidrag, utjämning, 995,8 

mkr 

-förändring från föregående år, % 5,5 

Nettokostnadsandel av skatte in- 98 

täkter, bidrag och utjämning, % 

Finansnetto, mkr -4,4 

Rörelsekapital, mkr -112,6 

Balanslikviditet O,S 

soliditet,% 51 

Nettoinvesteringar, mkr 73,0 

långfristig skuld, mkr 204,6 

Tillgångar per invånare, kr 44 862 

skulder per invånare, kr 20 6S8 

Utdebitering 22,19 

Folkmängd 21535 

löner och sociala avgifter, mkr 690,4 

-förändring från föregående år, % -0,1 

Bokslut 2011 

12,S 

1,2 

l 007,6 

3,2 

l 028,0 

3,2 

98 

-7,8 

-99,6 

0,6 

so 

76,3 

24S,O 

47 oso 

22 337 

22,19 

21 S68 

710,8 

2,9 
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Bokslut 2012 Bokslut 2013 
·-·--------··---·-

39,3 65,1 

3,7 6,0 

l 012,7 l 019,8 

0,5 0,7 

l OS7,7 l 091,S 

2,8 3,2 

96 93 

-5,7 -6,6 

-94,5 2,S 

0,6 1,0 

so so 

121,4 103,8 

282,9 3S9,7 

49 870 56 217 

23 311 26 SS8 

22,31 22,31 

21 S96 21769 

727,1 74S,7 

2,3 2,6 

I 2010-års resultat ingår försäljningen av aktier i Salberga fastighetsförvaltning 
AB, 64,0 mkr. Försäljningen betraktas som en jämförelsestörande post. 

Känslighetsanalys 

10 öre i utdebitering 

1 o/o förändring, låneskulden 

1 o/o medarbetarkostnad 

ca 318 mkr 

ca 3,6 mkr 

ca 7,5 mkr 

s (116) 
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6 (116) 

ÅRSREDOVISNING 2013 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunk
ten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en stra
tegisk plan för planperioden. 

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och 
de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. 
Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrel
sens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då 
görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som 
nämnderna tagit fram. 

Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. 

1 VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten 
ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. 

DE POLITISKA MÅLEN l DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade uti
från FYRA PERSPEKTIV: 

• 
• 

• 

• 

Hållbart samhälle 

Medborgare 

Medarbetare 

Ekonomi 

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten 
åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. 

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunöver
gripande eller nämnds specifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna 
avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsätt
ningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en 
inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. 

ANSVAROMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive 
verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat 
talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsätt
ningen i den strategiska planen. 

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushåll
ning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl må
len i den strategiska planen har uppfyllts. 
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FÖRVALTNI NGSBERÄTTELSE 

Viktiga händelser 
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• Fortsatt genomförande av kornmunens nya organisation gällande from 
1/7 2012. 

• Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fort-
satt utveckling av självservice och e-tjänster på hernsidan. 

• Den första etappen av kornmunens stomnät för bredband har byggts. 

• Ett kontaktcenter har startats upp. 

• Upptåget startade sin trafik dec 2012 och blev ett stort lyft för Sala 
kommun. Trafiken är tät och stabiL 

• Under 2013 infördes det nya kollektivtrafikupplägget. 

• strategiska markförvärv har genomförts. Sala kornmun arbetar långsik
tigt för att utveckla stationsområdet till ett resecentrum varför stations
fastigheten har förvärvats 

• Fernton småhustomter för byggande i egen regi har erbjudits genom 
tomtkön under året varav sex i Kurnia Kyrkby, sju på Ängshagen samt två 
i Viks berg. 

• Optionsavtal har skrivits för byggande av parhus på Ängshagen avse-
ende fYra fastigheter som vid genomförande genererar åtta lägenheter. 

• styrdokument mot kränkande särbehandling har uppdaterats. 

• Nyanlända i alla åldrar har ökat kraftigt. 

• Under året som gått flyttades verksamheten på Lindgården tilllediga 
lokaler på Parklängan. Äldreomsorgen har genom flytten en fullgod 
nattbemanning. 

Omvärldsanalys 

Nedan relateras kortfattat SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen. 

Efter en svag sommar och en svag höst blev det bättre fart i den svenska ekono
min under slutet av 2013. Utvecklingen väntas bli fortsatt stark 2014. För helåret 
2014 beräknas svensk BNP öka med 2,6 procent att järnföra med O, 9 procent i 
fjoL 

Bedömning är att framförallt exporten och investeringarna utvecklas betydligt 
bättre i år. En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den svenska exporten börjar 
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växa igen. Även näringslivets investeringar vänder upp. Betydande ökningar för
utses ske också i kommunsektorns investeringar. 

Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar 
till att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt. Hushållens spa
rande har under två års tid legat på en mycket hög nivå. Hushållens konsumt
ionsutgifter framöver växer i snabbare takt och nivån på sparandet efterhand 
reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. 

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska ar
betsmarknaden gradvis förbättras. Nedgången i arbetslösheten blir dock på ett 
års sikt begränsad. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris
och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och 
inflationen mätt som KPlX (dvs KPl exklusive hushållens räntekostnader) håller 
sig runt l procent. 

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. l reala termer, dvs. ef
ter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fort
satt stark l år begränsas tillväxten tilll,3 procent till följd av sänkta pensioner, 
men det är ändå en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent. 

Åren 2015-2017 växer skatteunderlaget med omkring 2 procent per år i reala 
termer. Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmark
naden. Såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. 

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsam
mare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris
och löneökningstakten. 

Ekonomisk översikt 

Sala kommun genomförde 1 juli 2012 en större förändring av den politiska orga
nisationen och förvaltningsorganisationen. Ett arbete har pågått under 2013 för 
att anpassa förvaltningsorganisationen till den politiska organisationen. Organi
sationsförändringen innebär att vissa jämförelser inte gått att genomföra eller är 
osäkra. 

ÅRETS RESULTAT 

Årets resultat uppgår till65,1 mkr. Resultatet är avsevärt högre än budgeterat 
vilket till stor del beror på återbetalning med 20,4 mkr från AFA Försäkring, 
nämndernas överskott 28,5 mkr, ökade skatte- och bidragsin täkter, 8,9 mkr och 
reavinster, 4,9 mkr. Nämnderna har fått utökade anslag i tilläggsbudget med 419 
mkr. Kommunen har erhållit prestationsersättning för arbetet med sjuka äldre, 
vilket förbättrar kommunens resultat med 7, 7 mkr. Bidraget borde enligt re
kommendationen bokförts 2012. 
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Resultatutveckling 2009-2013, mkr 

2009 2010 2011 2012 

BALANSKRAVET 
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2013 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre 
än kostnaderna. Vid bedömningen av om balanskravet uppfyllts har årets resultat 
65, l mkr justeras med realisationsvinsterna 4, 9 mkr. Årets resultat enligt ba
lanskravet uppgår till60,2 mkr vilket innebär att kommunen uppfyllt balanskra
vet. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING- MÅLUPPFYLLELSE 

Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekono
misk hushållning. 

Balanskravet ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå på resultatet. För 
att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden 
överstiga denna miniminivå. Resultatet bör då ligga på en nivå som realt sett 
konsoliderar ekonomin. 

Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska an
vänds så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv 
som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk hushållning 
ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har 
uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god 
måluppfyllelse i årsbokslutet. 

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2013 beslutat att årets resultat ska 
uppgå till minst l o/o av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Resultatmålet 
är6,0%. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter, statsbi
drag och utjämning ska vara större än netto kostnadsökningen. Nettokostnadsök
ningen är O, 7 o/o och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är 
3,2 o/o. 
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Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska bedriva verksamheten 
inom beslutade anslag. Nämnderna har sammantaget bedrivit verksamheterna 
inom beslutade anslag enligt driftred avisningen. Överskottet blev 28,5 mkr. 

De tre finansiella målen- indikatorerna har uppnåtts. Kommunen har ur ett fi
nansiellt perspektiv uppnått god ekonomisk hushållning. 

VERKSAMHETENS KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet för den löpande verk
samheten. N ettakostnadsandelen visar hur stor del av skatter, bidrag och utjämning 
som används till att finansiera verksamheternas nettokostnader, hur stor del som 
finns kvar till att betala finansnettot, få balans i resultaträkningen och eventuell 
konsolidering. Nettokostnadsandelen är 93,0%. 

3,9% Externa kostnader 2013 

o Personalkostnader 

Il Inköp anUi!lgångar och 
underhållsmaterial 

OBidrag 

o Entreprenader o köp av verksamhet 

B Konsulttjänster 

lillllokal- och markhyror, 
fastighetsservice 

m övriga verksamhetskostnader 

De externa bruttokostnaderna har mellan 2012 och 2013 ökatmed 0,7 o/o. Perso
nalkostnaden, 7 45,7 mkr är den största kostnaden i kommunens verksamhet och 
utgör 73,1% av verksamheternas kostnader. Personalkostnaderna har ökat med 
2,6 %. 
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Externa intäkter 2013 

7% 

AVSKRIVNINGAR 
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o Försäljningsmedel 

a Taxor, avgifter, ersättning ar 

o Hyror och arrenden 

OBidrag 

B Försäljning verksamhet o entr. 

!!!Försäljning 
anläggningstillgångar 

Avskrivningarna är 1,7 mkr lägre än budgeterat. Detta beror bl a på att budgete
rade investeringar är högre än redovisade investeringar. Den del avskrivningarna 
som är beräknade på de budgeterade investeringarna ger därför ett överskott. En 
för hög investeringsvolym binder därför upp resurser som skulle kunna använ
das till annat. 

PENSIONER 

Kostnaderna för pensioner har blivit 1,2 mkr högre än prognostiserat vilket bl a 
beror på större utbetalningar kopplat till ansvarsförbindelsen och försäkrings
premier till SPP. 

_Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr (ink! löneskatt) 

2011 2012 2013 
~· --·-·----

Avsättning för pensioner 29,9 30,4 38,2 

Ansvarsförbindelser 574,5 573,8 611,7 

Finansiella placeringar 0,0 o o 

Summa 604,4 604,2 649,9 

----·-------------------·---
Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ett stort åta
gande för pensioner vilket redovisas som ansvarsförbindelse. De totala pensions
förpliktelserna för kommunens anstäilda uppgår 2013 till649,9 mkr. Under av
sättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstids
pensioner. Denna del som förvaltas av kommunen uppgår till38,2 mkr. Avsätt
ningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräkning. 
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Pensionskostnader, mkr (Ink! löneskatt) 

2011 

Individuell del 30,3 

Förändring avsatt till pensioner -1,6 

-varav RIPS-ränta 1,8 

Pensionsutbetalningar 27,5 

Summa 54,4 

2012 

31,2 

-0,7 

28,0 

58,5 
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2013 

31,1 

7,0 

2,4 

28,3 

64,0 

Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att förvalta själv uppgår 
till31,1 mkr. I pensionsutbetalningar ingår utbetalningar enligt ansvarsförbin
delsen och försäkringspremie avseende kompletterande ålderspension. Från och 
med 2006 försäkras den kompletterande ålderspensionen. Även den intjänade 
pensionen från och med 1998 försäkras. 

SKATTER, BIDRAG, UTJÄMNING 

skatteintäkter, bidrag och utjämning är den största inkomstkällan för kommunen 
och svarar för 80 o/o av samtliga driftintäkter. Intäkterna har ökat mot budget 
med 8,8 mkr. Ökningen beror huvudsakligen på slutavräkning och inkomstut
jämningsbidrag. 

Skatter, bidrag och utjämning har från 2012 ökat med 3,2 o/o. Verksamhetens net
tokostnader har ökat med O, 7 o/o. 

Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag, utjämning, förändring i procent 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

l 

o 
2009 2010 2011 2012 2013 

"'~"""Verksamhetens nettokostnader ~skatteintäkter, bidrag, utjämning 
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Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är negativt 6,6 
mkr. I de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor, finansiell kostnad för 
pension, indexuppräkning för åtagandet att bidra till Citybanan. I de finansiella 
intäkterna ingår förutom bankränta och borgensavgifte r, ränta från SHEAB och 
utdelning från SIFAB samt Salabostäder. Finansnettot har gentemot budget för
bättrats med 2,4 mkr. Nyupplåning har skett med 87,0 mkr. 

TILLGÅNGAR, SKULDER 

Kommunens totala tillgångar är 1 223,8 mkr varav 1 002,9 mkr är anläggnings
tillgångar. Det egna kapitalet är 607,5 mkr. Kommunens skulder är 578,1 mkr 
varav 359,7 mkr är långfristiga skulder. I de långfristiga skulderna ingår kommu
nens engagemang i byggandet av Citybanan med 17,2 mkr och skuld för anslut
nings- anläggningsavgifter med 13,9 mkr. Skuld för anslutnings- och anlägg
ningsavgifter har tidigare redovisats som kortfristig skuld. Förändringen påver
kar balanslikviditeten. Kommunens totala låneskuld uppgår till 34 7, l mkr, förde
lat mellan kortfristig del18,6 mkr och långsiktig del 328,6 mkr. Långivare till 
samtliga kommunens lån är Kommuninvest. 

Låneskuld 

2013 
--------------·--· ---·-------
lån som förfaller 

-inom 1 år, mkr 64 

-inom 2-3 år, mkr 173 

-inom 4-5 år, mkr 110 

Genomsnittlig ränta 2,74% 

Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,6 

SOLIDITET 

soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. soliditetsmåttet visar hur 
stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. soliditeten är 
50%. Kommunens ekonomiska styrka oförändrad sedan 2011. 

soliditet(%) 2010 2011 2012 2013 

51 50 50 50 
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Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är relationen omsätt
ningstillgångar och kortfristiga skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balans
likviditeten 2013 är 1,0 vilket innebär att de kortfristiga skulderna och omsätt
ningstillgångarna är ungefär lika stora vilket är en förbättring mot föregående år. 

BORGENSÅTAGANDE 

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 583,0 mkr. Kommunen inställ
ning till borgensåtagande som tidigare har präglats av försiktighet har förändrats 
i och med kommunens medlemskap i Kommuninvest AB. 

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR) 

Kommunfullmäktige har under 2013 avsatt 15,1 mkr av tidigare års resultat till 
en resultatutjämningsfond. 

DRIFTREDOVISNING, NETTO 

Nämnder/s.!YE .. ~J.s~, mkr Budget 2013 Bokslut 2013 Awikelse 2013 

Kommunstyrelsens förv. 213,2 190,9 22,3 

Revision 0,8 0,8 o 

Överförmyndare 3,1 3,0 0,1 

Bildnings- och lärandenämnd 459,0 449,5 9,5 

Vård- och omsorgsnämnd 389,3 392,7 -3,4 

Summa l 065,4 l 036,9 28,5 

Nämnderna redovisar ett sammantaget budgetöverskott på 28,5 mkr. Nämnder
na har fått utökade anslag under året med 4,9 mkr. 

Kommunstyrelsens redovisar överskott för alla verksamhetsområden. De största 
överskotten redovisas för tekniskt kontor, samhällsbyggnadskontor, medborgar
kontor, kultur- och fritidskontor och räddningstjänst 

Bildnings- och lärandenämndens redovisar större överskott för verksamheterna 
grundskola, förskola, grundsärskola och central förvaltning medan större under
skott redovisas för verksamheterna gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Vård- och omsorgsnämndens underskott är huvudsakligen hänförligt till verk
samhetsområdena omsorg om äldre och IFA (individ, familj och arbete). Ett 
större överskott redovisas för verksamhetsområdet förvaltningsövergripande 
verksamhet. 
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INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO 

Nämnder/styrelse, mkr Budget 2013 

Kommunstyrelsens förv. 158,7 

Bildnings- och lärandenämnd 4,9 

Vård- och omsorgsnämnd 1,4 

Summa 165,0 

Bokslut 2013 

99,9 

3,6 

0,3 

103,8 
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Awikelse 2013 

58,8 

1,3 

1,1 

61,2 

Nettoinvesteringarna var budgeterade till134,2 mkr. Budgeten har komplette
rats med tilläggsanslag på 30,8 mkr. Av den totala budgeten 165,0 mkr lämnas ett 
överskott med 61,2 mkr vilket motsvarar en budgetavvikelse med 37 o/o. 2012 var 
budgetavvikelsen 32 o/o. 

Den största avvikelsen, 53,3 mkr är hänförlig till tekniska kontorets lokalp ro
gram, program för va-kollektivet gatuprogram och samhällsbyggnadskonto re!, 
3,0 mkr. 

större investeringar, ~~t=to=-:.:cmcckr'-----

IT -investeringar 

2013 2012 2011 Totalt 2013-2011 

0,7 0,7 

Brandbilar 4,7 4,7 

Fastighetsinköp 9,1 9,1 

skolgårdar 0,3 0,7 6,3 7,3 

Tillagnings-/mottagningskök 10,8 7,7 18,5 

Ombyggnad rötkamrar 0,1 8,6 8,7 

Idrottshallen etapp 1 5,0 5,0 

Gärdesta förskola 8,4 14,1 22,4 

Äldreboende 72,7 66,6 2,7 142,0 

Utbyte ispist ishallen 4,7 4,7 

Slangtvättmaskin 1,2 1,2 

Ombyggnad hunddagis 1,6 1,5 

VA-sanering 2,9 2,9 

UPPFÖLJNINGAR UNDER ÅRET 

Under året har åtta månadsuppföljningar och en delårsrapport tagits fram. Föru
tom marsuppföljningen har alla uppföljningar och delårsrapporten pekat på över
skott för nämnderna. Nämndernas överskott ökade drastiskt i slutet av året. l boks
lutet redovisade nämnderna sammantaget ett positivt resultat på 28,5 mkr. 
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Medarbetare 

Den statistik som här presenteras kommer från vårt personal- och lönesystem. 
Statistiken presenteras totalt och förvaltningsvis. De tre förvaltningarna är 
Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), skolförvaltningen (SKF) och Vård- och 
omsorgsförvaltningen (VOF). 

ANTAL MEDARBETARE 

Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
·-------------~---~~---·--·· 

Tillsvidare 2002 2009 1855 1872 1871 1772 1651 1623 1629 

Visstidsanställda 294 324 397 188 143 115 120 134 104 

Totalt 2296 2333 2252 2060 2014 1887 1771 1757 1733 

Våra största förvaltningar är skolförvaltningen och Vård- och omsorgsförvalt
ningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala kommun 
utgör inget undantag med 80 %kvinnor och 20 %män. 

FÖRDELNING AV MÄN/KVINNOR INOM DE OLIKA FÖRVALTNINGARNA 

Antal tillsvidareanställda 

KSF SKF VOF 

Kvinnor 183 574 620 

Män 144 143 73 

Summa 327 717 693 

Varav deltidsanställda 

KSF SKF VOF 
·-------.~-

Kvinnor 48 98 291 

Män 6 26 16 

Summa 54 124 307 

2013 

1627 

110 

1737 

Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och Omsorgsförvaltningen. Sala 
kommun strävar efter att skapa möjlighet att erbjuda fler medarbetare heltids
tjänst. Målet är att tillvarata medborgarnas behov av service och omvårdnad och 
att samordna det med kontinuitet, ekonomi och ökad sysselsättningsgrad för de 
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medarbetare som så önskar. Som ett led i detta arbete har årsarbetstid införts 
inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga assistenter. Årsarbetstid ger 
medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det 
skapar flexibilitet och ger möjligheter att styra resurser till behoven och att sam
tidigt tillgodose enskilda medarbetares önskemål. 

ÅLDERSFÖRDELNING 

Genomsnittsålder bland Sala Kommuns tillsvidareanställda medarbetare är 48 år. 
Motsvarande siffra för visstidsanställda är 38 år. 

ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO 

Friskvård 
Sala kommun reserverar medel för förebyggande friskvård med motsvarande 
minimum 1 200 kr per anställd och år. En översyn av friskvårdsregler har gjorts 
för att få en mer enhetlig tolkning och tillämpning i kommunen. År 2013 har an
talet regelverk om friskvård minskat till tre, ett per förvaltning, i stället för, som 
tidigare, åtta olika. Det fortsatta arbetet med kommunövergripande, subvention
erad friskvård har resulterat i att vi nått målet med ett gemensamt regelverk för 
hela kommunen att gälla från år 2014. 

Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabilite
ringsprocessen. Uppföljning av samarbetet har genomförts under våren för att ta 
vara på förbättringsförslag och nytt avtal har därefter tecknats. 

Från och med 2013-01-01 är Previa ny leverantör av företagshälsovård och sjuk
anmälantjänst till Sala kommun. Nytt datasystem har införts för att underlätta 
rehabiliteringsarbete. Genom systemet får medarbetare som är frånvarande p g a 
sjukdom stöd och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium. Systemet ger även 
chefer påminnelser och stöd gällande rehabiliteringsarbete samt tillgång till upp
följnings- och beslutsunderlag i form av statistik Previa har under året haft dia
logmöten med verksamhetsansvariga representanter för Sala kommun för att 
finna lämpliga samarbetsformer beträffande förebyggande hälsoarbete utifrån 
kommunens behov och möjligheter. 

Arbetsmiljöutbildning, med huvudsaklig målgrupp chefer och skyddsombud, har 
genomförts under sju halvdagar. Utifrån intresseanmälan har personalkontoret 
arrangerat kurser baserat på anmält behov och utifrån tillgängliga resurser. Se 
utförligare beskrivning under avsnitt "Kompetensutveckling" nedan. 

sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro för 2013 visar totalt 4,9 %. Det är en ökning med 0,2 procentenhet
er jämfört med 2012. Det är oroande att o hälsotalen ökar trots hälsofrämjande 
insatser. Fortfarande har vi dock en total sjukfrånvaro under fem procent, vilket 
vi betraktar som ett gott resultat. År 2004 var den totala sjukfrånvaron 12,3 %. 

17 (116) 



18 (116) 
ÅRSREDOVISNING 2013 

För närvarande ökar sjukfrånvaron i hela riket. Mellan juli 2012 och juli 2013 har 
sjukpenningtalet i Sverige ökat med 10,4 o/o. Regeringen har därför uppdragit åt 
Försäkringskassan att analysera förändringarna i sjukfrånvaron i syfte att öka 
kunskapen om bakomliggande faktorer. 

statistik för Sala kommun visar att den största sjukfrånvaroorsaken, ca hälften, är 
medicinska besvär såsom förkylning och influensa. Därefter kommer de som be
gärt sekretess angående sjukdomsorsak, 22 o/o. Besvär i rörelseapparaten har 
angivits av 14 o/o och 7 o/o har uppgivit psykosociala besvär (ca en tredjedel av 
dessa har uppgivit stress som sjukdomsorsak). 

Il Medicinska besvär, 49% 

sekretess, 22 % 

1m Besvär i röresleapparaten, 14% 

BVAB, 7% 

fl Psykosociala besvär, 7% 

Iii Orsak ej förmedlad, 1% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

sjukfrånvaro, totalt i % 8,47 6,3 5,5 4,6 4,1 4,3 4,7 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
-----------------------

sjukfrånvaro, > 60 dgr 

i% av totalt antal sjukskrivna 
74,5 68,6 61,4 52,6 44,3 42,5 41,7 

sjukfrånvaro, kön 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
----------------------

sjukfrånvaro, kvinnor 9,6 7,9 6,6 5,3 4,5 4,7 5,0 

sjukfrånvaro, män 5,0 4,7 4,3 3,7 2,7 3,2 3,7 

sjukfrånvaro, åldersgrupper 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
---------------------

29 år eller yngre 2,7 3,1 2,8 2,5 2,0 2,7 3,4 

30-49 år 8,2 7,3 6,4 5,0 3,7 4,2 4,4 

50 år eller äldre 9,8 7,6 6,3 5,1 4,6 4,7 5,2 

18 (116) 

2013 

4,9 

2013 

42,3 

2013 

4,7 

4,3 

2013 

3,4 

4,4 

4,9 



LÖNER2013 

19 (116) 
ÅRSREDOVISNING 2013 

Årets löneöversyn är genomförd. Total nivå blev 2,5 o/o. Partsgemensam avstäm
ning av hur processen förlöpt och hur den kan förbättras har skett. Utvecklings
arbetet fortsätter. 

KOMPETENSUTVECKLING 

l arbetet med implementering av kornmunens organisationsförändringar på olika 
nivåer har medarbetare varit delaktiga i olika arbetsgrupper. Arbetet har innebu
rit kompetensutveckling genom samverkan, nätverkande, projektledning, utred
ning, dokumentering och presentationsteknik 

Ett omfattande arbete i samband med upphandling och implementering av nytt 
lönesystem har engagerat medarbetare från olika delar av kornmunens organi
sation samt från H e by kommun. Medarbetares delaktighet har lett till höjd kvali
tet på våra administrativa processer inom området och kompetensutveckling i 
vardagen. 

Förutom i löpande personalarbete och komplicerade individärenden har perso
nalkontoret utgjort konsultativt arbetsrättsligt stöd för verksamhetsansvariga 
chefer i arbete med omställning av Kulturskolan och Kostenheten. 

Personalkontoret har arrangerat två utbildningsdagar för kornmunens personal
ansvariga chefer (ca 100 st) i ämnet "lndividuelllönesättning". En dag i januari 
med förhandlare från SKL som föreläsare om centrala avtals intentioner och en 
dag i november med extern utbildare för mera konkreta tips och verktyg. 

En partsgemensam arbetsrniljöutbildning, med målgruppen chefer och skydds
ombud, har arbetats fram av en arbetsgrupp, utsedd i Centrala samverkansgrup
p en. Utbildningen är baserad på arbetsmiljölagen och modellen för samverkan 
enligt FAS. Under 2013 har sex kurser genomförts för 74 deltagare. Utbildningar
na har handlat om fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och att bernöta hot 
och våld i tjänsten. 

Ett utbildningsmaterial om rehabiliteringsprocessen har framtagits, presenterats 
för chefer och gjorts tillgängligt på kornmunens intranät. 

Förvaltningen för vård och omsorg har deltagit i SKLs projekt "Leda för resultat". 
Även stödresurs från personalkontoret har deltagit i denna utvecklingsinsats. 

Övrig förvaltningsspecifik kompetensutveckling planeras och hanteras utifrån 
respektive förvaltnings behov och förutsättningar. 

TILLBUDSRAPPORTERIN G 

Sala kornmun använder systemet Flexite för rapportering av olycksfall och till
bud. För att uppmärksamrna och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmil
jön innan det leder till olycksfall är det viktigt att risker och tillbud registreras. 
Under 2013 kan vi se en fortsatt ökning av användandet av rapporteringssyste-
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m et Även antalet registrerade skador /olycksfall/ brott visar en ökning. Det 
största antalet gäller skolan och incidenter med elever. 

Arbetet med att uppmuntra användande av vårt rapporteringssystem för därför 
avsedda händelser fortsätter. Risk- och säkerhetsansvarig erbjuder utbildning 
och stöd för användande av Fl exite-systemet på begäran och utifrån anmält be
hov under året 

BEMANNING 

Av statistikuppgifter från kommunens lönesystem kan vi se hur många, och när, 
befintliga medarbetare uppnår en ålder av 65 år. Siffrorna anger totalt antal per 
år. 

2014 2015 2016 

Antal 42 46 68 

Sett på flera års sikt har kommunen upplevt brist på lämpliga kandidater vid re
krytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskollärare, skolledare, lärare med 
lärarlegitimation, specialister och ingenjörer /tekniker). 

På grund av spar beting, minskade elevkullar samt förändrad organisation och 
effektiviseringsarbete inom skolförvaltningen har övertalighet uppstått under 
året. Uppsägning p g a arbetsbrist för åtta medarbetare har genomförts. Arbets
givaren har erbjudit pensionsförstärkning enligt kollektivavtal till en medarbe
tare. 

Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid ohälsa ska leda till 
återgång i arbete inom stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen 
avslutas. Under år 2013 har sex rehabiliteringsärenden lett till uppsägning på 
grund av ohälsa och på grund av att lämplig omplaceringsmöjlighet saknats. 

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare 
inom kommunen. Som stöd finns en partsgemensamt framtagen mall tillgänglig 
på vårt intranät. l stödmaterialet ingår mall för individuell utvecklingsplan. En 
avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynsprocessen 
för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra medarbetarsamtal med 
löneinslag som vi tillämpar (enligt FAS dialogmodell). 

SAMVERKAN 

Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetskli mat, inte minst med de 
medarbetare som åtagit sig fackliga uppdrag. Ändringar i organisationen har 
medfört behov av att se över struktur och arbetssätt gällande samverkansgrup-
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per. I dialog och med stöd av dokumenterat material har arbete med implemen
tering pågått och kommer att fortsätta i ständig förbättring. 

Sala kommun har en ledarpolicy som handlar om att leda verksamheter och rik
tar sig till alla som har i uppdrag att arbeta för Sala kommuns positiva utveckling, 
således inte enbart till medarbetare som har chefsuppdrag. Även en enskild med
arbetare utan chefsansvar leder och ansvarar för sin insats i sitt dagliga arbete. 
För att nå gemensam framgång är det nödvändigt att alla intressenter har för
måga att kommunicera och samverka utifrån ett demokratiskt förhållningssätt 
och en gemensam värdegrund baserad på tillit, förtroende och respekt. 

En medarbetarundersökning med stöd av SIPU har genomförts under året. Ar
betsgrupper har därefter uppdragits att arbeta fram handlingsplaner utifrån sina 
respektive resultat. Goda exempel och tips tillledningen återrapporteras till SIPU 
för att vi senare ska få en samlad redovisning och tips till de kommuner som del
tagit. Av resultatet framgår bl a önskemål om mer övergripande informat
ion/dialog gällande ändringar i kommunens organisation och om långsiktiga mål. 

SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE 

Sala kommun arbetar ständigt för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
samarbetspartner. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla 
är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. 
Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- och 
personalföreträdare arbetar gemensamt mot detta mål. 

En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras 
* dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
* dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och an
passningar till nya situationer, lagar, avtal och konkurrenssituationer. 

Exempel på aktiviteter och åtgärder under 2013, som syftar mot ovanstående 
mål, är: 

• Upphandling av lönesystem har genomförts under 2013. Nytt samver
kansavtal med H e by har tecknats gällande utökad samverkan i arbete 
med upphandling, löneadministration och systemdrift. Tre löneassisten
ter har centraliserats vilket gör det möjligt att ytterligare effektivisera 
kommunövergripande administrativa rutiner. 

• Delegationsordningen har förädlats och anpassats utifrån organisations
förändringar och politisk viljeinriktning. 

• En utredning om "Heltid rättighet- deltid möjlighet" har gjorts av perso
nalkontoret under hösten 2012 och kompletterats efter ytterligare om
världs bevakning under första halvåret 2013. 

• Ökat antal medarbetare har, genom lokala kollektivavtal, beretts möjlig
het att växla semesterersättning mot lediga dagar. 
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• Ett verktyg för lönesättning i praktiken har tagits fram av personalkon
toret och presenterats för chefer och ledningsgrupper. 

• Nyanställdas dag genomfördes under hösten. 

• Nya rutiner för ceremoni i samband med medarbetares 25-årsjubileum 
som anställda inom Sala kommun har utarbetats. Årets ceremoni genom
fördes den 27 november och antalet 25-årsjubilarer 2013 var 45 st. 

• Kommunövergripande regler för subventionerad friskvård har setts över 
och resulterat i att friskvårdskuponger införs från 2014. 

• P A-handboken på kommunensintranät uppdateras ständigt. Bl a har re
kryteringsprocessen dokumenterats som ett informations- och plane
ringsverktyg i syfte att underlätta för rekryterande chefer och som 
kvalitetssäkring. Exempel på chefsrekryteringar till kommunens led
ningsgrupp som gjorts under 2013 är kommunchef, förvaltningschef för 
vård och omsorg och chef för räddningstjänsten Sala/Heby. 

• styrdokument om kränkande särbehandling har uppdaterats. 

• Sala kommun har representerats i "Vägledarforum" för studenter på 
MDH. 
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Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommu
nala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs 
i förvaltningsform eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs sam
man och därefter elimineras koncerninterna poster. Kommunens aktieinnehav i 
bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden. 

l den sammanställda redovisningen ingår de bolag över vilka kommunen utövar 
ett väsentligt inflytande. Kommunförbundets rekommendation är att de bolag i 
vilka kommunens andel överstiger 20 o/o bör ingå. 

Sala-Heby Energi 
AB87.,5% " 

salakommun 

salabostad er AB 
100% 

l 

Sala Silvergruva AB" 
81% J 

Sala Kommun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. 

sala : 
lndustrlfasligheter. 

ÄB 10[)% • 

Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionell konsolide
ring, vilket innebär att tillgångar, skulder, kostnader och intäkter har upptagits 
proportionellt mot kommunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla 
delar räknats in i det egna kapitalet, på motsvarande sätt har bokslutsdisposit
ioner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har också tagits till den latenta skatten 
enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Årets förändring 
av obeskattade reserver korrigerat med latent skatt ligger alltså med i årets re
sultat. 

Den sammanställda redovisningen är grundad på årsredovisningar vilka i de 
flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvi
kelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga rap
porterna. 

SALA HEBY ENERGI AB 

Ekonomi 
Mot bakgrund av den plan som gjordes upp för perioden fr.o.m. 2012 och sex år 
framåt, som innebar, att trots en rad förväntade förändringar i förutsättningar, 
såsom mindre energianvändning p g a både energieffektivisering och klimatpå
verkan, skall resultatet på koncernnivå ligga på nivån 11-12 MSEK per år. jämfört 
med 2011 är det en årlig resultatförbättring på detta belopp, då resultatet låg på 
ungefär noll. 
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För 2012 uppnåddes resultatet och glädjande kan konstateras att det gör det 
även för 2013. Resultatet före bokslutsdisposition och skatt uppgår till10 935 
KSEK, då har inte de utlovade AF A-pengarna tagits in i resultatet, då det inte har 
utdelats ännu för kommunala bolag. Om dessa pengar också tas in i resultatet är 
resultatet före bokslutsdisposition och skatt 11 7 48 KSEK. Resultatnivån har 
kunnat bibehållas på 2012 års nivå, och därmed motsvarat förväntningarna trots 
låga elpriser och en mycket varm höst ända fram till årsskiftet, tack vare mins
kade kostnader inom i stort sett alla kostnadsslag, men markant avseende ar
betskraft, transitering och egna elinköp på elnätet. Minskad arbetskraftskostnad 
beroende på att avgångar inte ersatts utan i något fall. Resultatförbättringen har 
också förbättrat kassaflödet och därmed koncernens likviditet, men ytterligare 
förstärkning är en prioritering. Investeringarna under året har uppgått till8 650 
KSEK jämfört med 14 420 KSEK 2012. 

Investeringen har främst gått till vädersäkring av elnät, som under året haft en 
låg störningsfrekvens och leveranskvalitetsförbättring på Värme och då inte 
minst i H e by. 

Verksamhet 
Fortfarande är verksamheten inne i en konsolideringsfas, men med mycket pla
nering. En viktig del i framtiden är olika samarbeten. Exempel på detta är flera 
och på olika områden. Operativt har vi ett samarbete av entreprenadkaraktär, för 
värmeanläggningar i H e by norra kommundel. Denna typ av samarbete ser vi 
gärna att de fördjupas och ökar i omfattning. Ett annat är att vi är med i Sala 
kommuns koncernledningsgrupp, i syfte att verka för en helhetssyn inom kon
cernperspektivet 

r övrigt har det hänt mycket runt solel både direkt och indirekt. Det sistnämnda 
genom att Solelföreningen i Sala och H e by ek förening byggt ytterligare två nya 
stora anläggningar, så nu äger föreningen sex anläggningar. SHE är medlem i för
eningen, och också köpare av elenergin, som säljs till våra kunder i produkten 
SolSHEn. Direkt har vi tillsammans med lokala installatörer börjat sälja solelan
läggningar. Detta för att bidra till att få igång en reguljär marknad, nu när priser
na är konkurrenskraftiga. r övrigt pågår en hel del kopplat till klimatstrategin i 
Sala och HEBY 2030. 

Under året har ett ledarskapsprogram genomförts. 

Året var ett jubileumsår, nämligen 40 år, som uppmärksammats på många olika 
sätt, bl.a. på Världsmiljödagen. Gratulanterna gav en slant till SHE:s nyinrättade 
miljöfon d, som årligen med start Världsmiljödagen (5 juni) i år skall dela ut ett 
pris till någon/några som gjort särskilda lokala insatser inom miljö, energi och 
klimatområdet 

Framtiden 
En utmaning som planeras mycket för är att elcertifikatsystemet upphör 2015 för 
Silververket (kraftvärmeverket i Sala). Detta betyder att väsentliga intäkter för
svinner. Planering för att motverka detta håller på genom mer samarbeten, effek-
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tiviseringar och möjligen sammanbyggning av diverse värmenät Men också be
sparingar förstås. 

Att övergå till LED-teknik i belysning är något som planeras för. Det skulle för 
bl.a. gatubelysningsanläggningen i Sala kommun innebära väsentliga energibe
sparingar. 

Introduktion avelfordon står för dörren. I detta vill vi vara en part och pådrivare, 
inte minst för att vi har bränslet el, men också i att vi har infrastrukturen i form 
av elnätet 

SALABOST ÄDER AB 

Ekonomi 
Bolaget visar ett gott ekonomiskt resultat och det beror främst på den fastighets
försäljning bolaget genomfört under 2012/2013 samt ränteläget som fortfarande 
ligger på en osannolikt låg nivå. Som bolag behöver vi fortsatt en hög vinstnivå 
under många år för att långsamt försöka öka soliditeten i bolaget och minska 
lånen. salabostäder har en hög skuldsättningsgrad och en låg soliditet i förhål
lande till andra likvärdiga bolag. 

Verksamhet 
Under 2013 har ett större stamrenoveringsprojekt startats. Det gäller två fastig
heter inom Åkra-området med sammalagt 100 lägenheter. l projektet byts vatten 
och avloppsstammar, el och ventilation. Lägenheterna får badrum och kök total
renoverat. Hela projektet är planerat med målsättningen att hålla nere hyresök
ningarna så långt det går med tanke på att de hyresgäster som bor i husen skall 
kunna bo kvar och klara ökningarna. Det har i sin tur inneburit att hyresgästerna 
fått stå ut med att renovering pågått i deras lägenhet under fem veckor mot en 
mindre ersättning. Arbetet har gått bra och ett fåtal har fått flyttas på grund av 
ålder eller sjukdom. Etapp ett med 20 lägenheter färdigställdes före jul och den 
andra etappen skall vara färdigställd i augusti 2014. 

Under 2013 har ett helt nytt bredbandsnät installerats med fiber in till varje lä
genhet. Nätet följer de rekommendationer som finns från både SABO och Hyres
gästföreningen om öppet nät. För våra hyresgäster innebär detta ett teknikskifte 
från den gamla kabel-tv lösningen till en modern lösning med lPTV, !P-telefoni 
och ett riktigt snabbt bredband. 

Framtid 
Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller att med god ekonomi 
fortsätta renovera i vårt fastighetsbestånd och samtidigt försöka bidra till kom
munens utveckling genom att bygga nya bostäder. Delar av vårt fastighetsbe
stånd är i stort behov av renovering och dessa är kostsamma. En hållbar nivå är 
mellan 25-50 lägenheter som renoveras per år. Att bygga nya bostäder i Sala krä
ver på grund av byggkostnaderna en hög hyresnivå för att bygget skall kunna 
räknas ihop ekonomiskt. Bolagets erfarenhet visar att dessa lägenheter har en 
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begränsad kundkrets med så pass höga hyror som det blir fråga om. Ytterligare 
en utmaning är att skapa vinster i bolaget för att öka soliditeten och därmed 
minska bolagets och ägarens risk. Att skapa vinster samtidigt som underhållet 
släpar efter är inte bara svårt, det skapar ett pedagogiskt problem i relationen 
med hyresgäster samtidigt men det är nödvändigt för långsiktigheten. 

SALA SILVERGRUVA AB 

Ekonomi 
Silvergruvan redovisar ett negativt ekonomiskt resultat, som ledningen har inlett 
arbete med att analysera i detalj inför 2014. Det bokförda resultatet på -879 tkr 
är sämre än 2012. Turismintäkterna minskar från 2012 till 9 671 tkr. (10 210 tkr 
2012). Det som kan sägas är bl a att under året har satsning på kalenderturer 
gett lägre vinst än kalkylerat, Värdshuset har inte nått försäljningsmål, butik och 
konferenser har minskat. Vi har ungefär samma antal besökare som 2012 då vi 
hade 35 681 besökare i gruvan, 2013 kom 34 307 st. Silvergruvans intäkter 
minskade med 9 o/o. Denna utveckling bör sättas i perspektiv att under året sade 
marknadsföringsansvarig upp sig i februari och VD i mars. Verksamheten har till 
en del stannat upp under denna process, vilket årets resultat återspeglar. 

Verksamhet 
Då nuvarande VD tillträdde i september, kan denna del i stort huvudsakligen 
handla om perioden sept.- dec. Under hösten har ett omfattande arbete inletts 
med genomlysning av verksamheten, budget- och uppföljningsarbete i och till
sammans med de enskilda verksamhetsområdena, analyser av utpriskalkyler, 
samarbeten, paket med mera. Även ny restaurantchef, tf. marknadsföringsansva
rig, samt en ny tjänst som butiksansvarig har tillsatts. Detta rent interna arbete 
förväntas ge resultat redan 2014, då ett stort antal åtgärder ska börja bli märk
bara utåt 

Det som kan utläsas av kvartalssiffror för resten av året är att våren var sämre än 
föregående år, sommaren var godkänd, men att snittnotan per besökare gått ner, 
sen hade vi en bra avslutning på året med välbesökt Luciafirande och rekord
många julbord. 

Logidelen visar minskade intäkter trots att antalet gästnätter ligger på ungefär 
samma antal som 2012, 3 000 gästnätter, analys pågår varför. 

Werdshuset visar minskade intäkter och arbete pågår med analys varför. 

Barnturerna ökade och bekräftar att familjer är vår viktigaste målgrupp under 
högsäsong. Visningsintäkterna totalt minskade med ca 5o/o, till4 256 tkr. (4 488 
tkr 2012) men är den resultatenhet som uppvisar klart bäst resultat. 

Silvergruvans dagar flyttade 2012 till första helgen efter midsommar, och lades 
där även 2013. Besöksantalet ökade till ca 2 800 mot fjolårets 2 000, dock med
förde evenemanget ett negativt resultat. På Värdshuset genomfördes sommarpu
bar, där för lågt besökarantal drog ner det totala ekonomiska resultatet, trots att 
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en av kvällarna med jan Johansen gav en rejäl vinst. Båda dessa arrangemang 
utvärderas nu noga inför 2014. 

Framtid 
Silvergruvan har genomfört en omfattande genomlysning av verksamheten under 
hösten och är i färd med att under våren 2014 genomföra de åtgärder analysen 
gett vid handen är nödvändiga. Vi beräknar vara redo med det som kan genomfö
ras innan högsäsongen drar igång, för att kunna under 2014 möta den för året 
antagna budgeten. 

SALA INDUSTRIFASTIGHETER AB 

Ekonomi 
Resultatet före finansiella poster visar en förlust på -376 tkr. Efter återföring av 
delar av tidigare avsättningar gjorda till periodiseringsfonder är resultatet efter 
skatt positivt, 19 tkr. 

Verksamhet 
Efter att en ny bolagsordning beslutades av Kommunfullmäktige 2011 så har 
bolaget övergått från att vara ett huvudsakligen fastighetsförvaltande bolag till 
att bli ett mer fastighetsutvecklande bolag. 

Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 och MånsOls och samtliga lokaler 
har varit uthyrda under året. 

Framtid 
En översyn ska ske på fastigheterna som bolaget äger för att kunna göra en be
dömning av underhållsbehov och eventuella behov av ombyggnationer för att 
anpassa fastigheterna till hyresgästernas behov. 

Korta fakta om kommunens bolag 

Belopp i t kr 
Sala Heby salabostäder Sala Silver- Sala Industri-

Energi AB AB gruva AB fastigh~r AB-__ 

Resultat 2013-12-31 7 938 13 563 -879 19 

Rörelseintäkter 259 131 196 417 11671 924 

Kassa och bank 8 512 54 853 -2 297 4 975 

Kommunens aktieinnehav 88 10 247 5 000 5 075 

Kommunalt borgensåtagande 32156 527 687 6 056 o 

Antal anställda 48 37 16 o 
-varav män 34 25 7 

-varav kvinnor 14 12 9 

Totallönesumma 21590 14 757 5 253 o --------
27 (116) 



Målavstämning- God ekonomisk hushållning 
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Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur så
väl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. 

God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs 
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska 
infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära 
kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. 

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksam
hetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hus
hållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet. 

I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergri
pande mål i fyra perspektiv; hållbart samhälle, medborgare, medarbetare och 
ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som 
helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som ska 
mäta måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Måltexten för samtliga perspektiv åter
finns i den strategiska planen 2013-2015. 

l detta avsnitt redovisas dessa perspektiv samt en sammanfattande värdering av 
resultaten för det kommungemensamma resultatet. 

I avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns respektive nämnds resul
tatvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå nedanstå
ende mål. 

I bilagan indikatorsammanställning redovisas samtliga indikatorer som använts 
för att göra bedömningen av måluppfyllelsen. 

SAMMANFATTNING 

Begreppet god ekonomisk hushållning kan i dubbel bemärkelse sägas vara ett 
underlag för utvecklingsarbete. I förarbetena tilllagen framgår att verksamhets
målen skall vara tydliga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns 
ett underlag som kan användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla 
nivån på målsättningen. 

Att hitta de indikatorer som på bästa sätt skall spegla måluppfyllelsen är i många 
stycken komplicerat och bör ses som en del i en påbörjad process. Detta gäller då 
dels att hitta rätt indikatorer men även att hitta rätt nivå för målsättningen. Nivån 
skall dels vara realistisk men samtidigt framåtsyftande och utmanande. 

Sala kommun deltar i nätverket 'Kommunens Kvalitet i Korthet' (KKiK) och arbe
tar utifrån det med utveckling av målarbetet 

Sammanfattande slutsats 
Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska an
vänds så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv 
som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk hushållning 
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ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har 
uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god 
måluppfyllelse i årsbokslutet. 

Ur ett finansiellt perspektiv har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning. 
Avseende verksamheterna har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hus
hållning. 

Sammantaget har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning. 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

Sala är en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen när: 

Mål Måluppfyllelse 

-Kommunen är växande Målet är delvis uppfyllt 

-Kommunen har en långsiktigt social hållbar ut- Målet är inte uppfyllt 
veckling 

-Kommunen har en långsiktig miljömässigt hållbar Målet är delvis uppfyllt 
utveckling 

Kommentar till måluppfyllelsen för hållbart samhälle 
Målsättningarna inom detta perspektiv täcker tillväxt, samhällsplanering, samt 
en hållbar utveckling socialt och miljömässigt. 

Beträffande målsättningen "Ett växande Sala" som täcker in tillväxt och sam
hällsplanering kan konstateras att målsättningarna till övervägande del inte har 
uppfyllts. Befolkningen ökade med 173 personer, ökningen från 2011 fortsätter. 
Sala har som mål att förbättra sin placering på Svenskt näringslivs ranking med 
20 %. Mätningen visar dock på en försämring på -1,3 %. 

Den socialt hållbara utvecklingen följs upp genom medborgarundersökning ge
nomförd av SCB samt Salas placering på "Fokus" rankning. SCB:s mätning är ett 
sammanvägt betyg för hur Sa!aborna upplever Sala som en bra kommun att leva 
och bo på. Mätningarna görs vartannat år och 2013 har ingen mätning gjorts. 
Rankningen på "Fokus" har försämrats för fjärde året i rad. 

Miljömålet bedöms utifrån ett flertal indikatorer som delvis är svårbedömda och i 
vissa fall inte heller är helt påverkbara för kommunen. En översyn av indikatorer 
till nästa verksamhetsplanering har gjorts och gäller från och med 2014. Helhets
bedömningen är att målsättningarna till övervägande del har uppnåtts. 

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningarna har delvis 
uppnåtts. 

Nämndernas bidrag till må/uppfyllelsen: 
Sala är en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen: 
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Målsättningar: 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärande
nämnden 

Vård och omsorgsnämn
den 

Ett växande Sala 

Delvis uppfyllt 

Inte uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

Delvis uppfyllt 

Ingen indikator 

Ingen indikator 
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En långsikt'ig miljömäss
ig utveckling 

Delvis uppfyllt 

Ingen indikator 

Sala är en kommun med bra service och hög kvalitet i sina tjänster när: 

Mål 

-Kommunen har nöjda medborgare och brukare 

-Kommunen har en god service av hög kvalitet 

-Kommunens medborgare kan påverka och har 
inflytande 

Måluppfyllelse 

Målet är inte uppfyllt 

Målet är delvis uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt 

Kommentar till måluppfyllelsen för perspektivet medborgare 
Målsättningarna för perspektivet fångas genom tre olika mål. Två av dessa, 
"Nöjda medborgare och brukare", samt "Påverkan och inflytande för kommunens 
medborgare" är attitydundersökningar som mäts genom SCB:s medborgarunder
sökningar. Undersökningen görs vartannat år och 2013 har ingen mätning gjorts. 
Utfallet i 2012-års mätning visade att Sala inte nådde upp till målsättningarna för 
dessa två mål och måluppfyllelsen för 2013 är bedömd utifrån föregående års 
mätning. 

Målet "God service av hög kvalitet" mäts genom två olika områden Vård och om
sorg samt grundskolan. 
För grundskolans del mäts andelen elever som lämnar grundskolan med behö
righet att söka gymnasieskola. Målsättningen här är att andelen skall öka, vilket 
inte skett, istället har andelen minskat något. 
Inom vård och omsorg följs målsättningen upp genom målen "Brukarna får rätt 
service insatser vid rätt tidpunkt av rätt personal" samt "Barn, ungdomar och 
vuxna får sina individuella behov tillgodosedda i sin hemmiljö". Helhetsbedöm
ningen här är att båda målen är delvis uppfyllda. Målen bedöms genom flera un
derindikatorer som redovisas i indikatorbilagan. 

Då två av tre mål inom perspektivet inte är uppfyllda samt ett enbart delvis, 
är belhetsbedömningen att kommunen iute nådde upp till målen för per· 
spektivet verksamhet. 
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Nämndernas bidrag till må/uppfyllelsen: 
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Sala är en kommun med bra service och hög kvalite i sina tjänster när: 

Målsättningar: 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och läran
denämnden 

Vård och omsorgs
nämnd 

Kommunen har nöjda 
medborgare och bru-
kare 

Delvis uppfyllt 

Ingen indikator 

Ingen indikator 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Kommunen har en god 

service av god kvalitet 

Delvis uppfyllt 

Ej uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Sala kommun är en attraktiv arbetsgivare när: 

Mål 

-Kommunen har en trygg, säker och utvecklande 

arbetsmiljö. 

-Medarbetarna har delaktighet och inflytande 

-Kommunen har ett tydligt och bra ledarskap 

Måluppfyllelse 

Målet är delvis uppfyllt 

Ingen indikator 

Ingen indikator 

Kommunens med bor~ 

gare kan påverka och 
har inflytande 

Delvis uppfyllt 

Ej uppfyllt 

Ingen indikator 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet medarbetare 
Målet "trygg säker och utvecklande arbetsmiljö" följs upp genom sjukfrånvaro 
samt rapportering av skador, olycksfall och brott sjukfrånvaron har ökat något 
jämfört med föregående år. 2013 uppgick den ti114,9 o/o, 2012 4,7 o/o och 2011 till 
4,3 o/o. Målsättningen är 5 o/o. 

Tillbudsrapporteringen visar att andelen skador, olycksfall och brott har minskat 
till66 o/o för 2013. Användandet av Flexitesystemet har fortsatt att öka. Ambit
ionen är att uppmärksamma tillbud tidigt och därigenom arbeta förebyggande så 
att andelen skador, olycksfall och brott minskar. 

Till målen kring "Delaktighet och inflytande och "Tydligt och bra ledarskap" har 
inga indikatorer satts i den strategiska planen. Dessa mål skall följas upp genom 
medarbetarenkäter. Medarbetarenkät har genomförts under året och resultatet 
för målen presenteras i indikatorsammanställningen men ingår inte i målav
stämningen. 

Förvaltningarna och nämnderna har i sina verksamhetsplaner tagit upp egna mål 
och aktiviteter även inom dessa målområden. Målavstämningar och bedömning 
av genomförda aktiviteter ingår i nedanstående tabell. 

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningen delvis uppnåtts. 
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Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen: 
Sala är en attraktiv arbetsgivare när: 

Målsättningar: 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och läran
denämnden 

Vård och omsorgs
nämnd 

Sa!a har en trygg säker 
och utvecklande ar-

hetsmiljö 

Uppfyllt 

Ej uppfyllt 

Ej uppfyllt 

PERSPEKTIVET EKONOMI 

Medarbetarna har 
delaktighet och infly-
tand e 

Uppfyllt 

Ej uppfyllt 

Uppfyllt 

Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: 

Mål- indikatorer Måluppfyllelse 

Årets resultat uppgår till minst 1% av skatteintäk- Målet är uppfyllt 
ter, generella statsbidrag och utjämning 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning Målet är uppfyllt 
är större än nettokostnadsökningen 

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslu- Målet är uppfyllt 
tade anslag 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet ekonomi 
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Har ett tydligt och bra 
ledarskap 

Delvis uppfyllt 

Ingen indikator 

Uppfyllt 

Begreppet god ekonomisk hushållning kan sägas vara ett underlag för utveckl
ingsarbete. I förarbetena tili lagen framgår att verksamhetsmålen skail vara tyd
liga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns ett underlag som kan 
användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla nivån på målsättningen. 

De finansiella målen har uppnåtts. 

Med beaktande av ovanstående har kommunen ur ett finansiellt perspektiv 
uppnått god ekonomisk hushållning, 
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NÄMNDERNAs VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 

VERKsAMHETSANSVAR 

Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2012-12-17. 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges 
beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgs
nämnden, bildnings- och lärandenämnden eller den myndighetsutövning som hör 
till jävsnämn den. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för 
att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används 
på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, kris
ledningsnämnd och arbetslöshetsnämn d. 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan 
relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommun
fullmäktige antagna policydokument 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den an
svarar för, samordnar, planerar och följer upp samtlig kommunal verksamhet och 
har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala 
ekonomin. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom
munens ekonomi och verksamheter. 
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MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

o 
D 

• 
® 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv D 
befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bo
stadsbyggande och näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på 
fastigheter, öka antalet lägenheter samt arbeta för att Sala förbättrar 
sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 o/o. 

MÅL: EN LÅNGSJKTJG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medbor
garna upplever Sala som en bra plats att leva och bo på, upplever 
trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller 
belysning och tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och parkmark 
stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser. 

Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", rankingav kommunerna 
som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner). 

MÅL: EN LÅNGSJKTJG MlLJÖMÄSSJGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen 
lokalt producerad energi ökar, arbeta för att antal resor med kollektiv
trafik ökar, arbeta för att utsläpp från bilar minskar, att driftsformen 
olja för uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med för
nyelsebara bränslen 2011, att andelen inköpta ekologiskt producerade 
och lokalproducerade råvaror till kostverksamheten ska öka, att Kost
enheten skall minska tillagningssvinnet, att biogasproduktionen från 
avloppsreningsverket ska öka samt att medborgarna i Sala är nöjda 
med gång- och cykelvägar. 
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PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 

Medborgarkontor 
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Exponering av Sala och genomförande av olika marknads- och informations
aktiviteter genom annonsering, trycksaker, mässor och expomateriaL 

Exponering av tomtutbud, byggande och boende i Sala vid regional ByggaBo
mässa i Västerås. 

Service och information om Sala via hemsidan, mej!, telefon och besöks
mottagning till personer som söker allmän information, boende, tomter eller be
söker Sala. 

Genomförande av Nationaldagsfirande med välkomnande av nya svenska med
borgare och utskick med välkomnande och information om Sala till nya invånare. 

Erbjudit hushåll och företag energi- och klimatrådgivning via tids bokning, på 
fasta tider och genom uppsökande aktiviteter. 

Uppstart av nya områden för Grannsamverkan: Haga berg, Norr o Sör Kärrbäck, 
Häggebäcken, Hedåke r. 

Arbetet med att bygga upp ett kommunalt stamnät för bredband pågår. Arbetet 
sker i samarbete med andra kommuner, leverantörer och Länsstyrelsen. 

Kultur- och fritidskontor 
Framtagande av en lokal kulturplan för 2014-2016, i dialog med kulturutövare, 
civilsamhället och kommuninvånare. 

Ungdomslokalen har utökat möjligheten för äldre ungdomar att få träffas och 
umgås genom att utöka öppethållande av lokal 17 under sommarperioden. 

Beslut har tagits under 2013 att fortsätta utbyggnaden av Vision Lärka genom att 
budgetera medel för byggande av omklädningsrum och två läktare under 2014. 

Samhällsbyggnadskontor 
Slutfört Mer Koll-projektet för ökat trafikutbud som ger möjlighet till ökat kollek
tivt resande. Samplanerat linjetrafik och skolskjuts, skapat nya linjer och fler av
gångar inom kollektivtrafiken. Anpassat linjetrafikens tidtabell till tåganslutning
ar vid Sala station. 

Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i länsplanarbetet En workshop anordna
des före sommaren av VKL för politiker och tjänstemän. Aktiviteten att utveckla 
landsbygden i strandnära lägen (LIS) är tänkt att samordnas med arbetet med 
kommuntäckande översiktsplan. En genomförandebeskrivning för översikts
planarbetet inklusive LIS håller på att tas fram. Kartor från ortsanalyserna har 
sammanställts och kommer också att användas som underlag till arbetet. 
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I ett nytt bostadsförsörjningsprogram, med utgångspunkt 25000 invånare 2024, 
utreds behovet av nya bostäder avseende upplåtelseform, lokalisering och ut
formning. Arbetet leds av medborgarkontoret 

I bostadsförsörjningsprogrammet och i Plan för Sala stad (PFSS) ska också frågan 
hanteras om hur boendemiljöer kan planeras för att skapa förutsättningar för 
gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bak
grund. l PFSS finns ett avsnitt om god planering för alla. Antagandet av PFSS ska 
följas av ett arbete med en handlingsplan. l planen talas också om att till exempel 
göra en lucktomtsinventering för att möjliggöra mindre nybyggnadsprojekt i re
dan befintliga bostadsområden. 

Arbetet med kommuntäckande översiktsplan har inletts med en aktualitetspröv
ning. Beslutade planuppdrag har politiskt prioriterats utifrån angelägenhet och 
resurser. 

Arbetet för att möjliggöra planskild korsning för järnvägen vid Strömsbacka samt 
utveckla stationsområdet fick en nystart under första halvåret. Enligt Trafikver
kets nya planeringssystem som infördes i januari 2013 ska ett behov av infra
strukturåtgärder föregås av en förberedande studie enligt fyrstegsprincipen, en 
så kallad åtgärdsvalsstudie. En sådan kommer att inledas i början av 2014 i sam
arbete mellan Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Sala 
kommun. Denna åtgärdsvalsstudie omfattar järnvägens sträckning genom Sala 
tätort inklusive station och plankorsningar. 

Det är viktigt att skapa förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. Detaljplan 
för Lärkans sportfält har inletts. Möten har hållits om utvecklingen av Måns-Ols. 
Kulturhusprojektet har avstannat och lyfts ur Plan för Sala stad. 

Vad gäller tillgänglighetsarbetet har byggenheten tillsammans med tekniska kon
toret inför kommunstyrelsen redovisat hur arbetet bedrivs. Byggenhetens roll är 
information och tillsyn. 

Planerings- och utvecklingsenheten deltar i arbetet med Uthållig kommun, som 
leds av tekniska kontoret. Markverksamheten bevakar frågan om eventuella 
kommunala särkrav vid byggande på kommunal mark. 

Kommunledningen har styrt projektet med Cero-modellen som syftar till att 
minska utsläpp från arbetsresor och tjänsteresor. Stora delar är idag genomförda 
och projektet är idag vilande. 

För att minska energiförbrukningen i fastigheter och vid kommunala transporter 
deltar kommunen i ett nationellt projekt finansierat av Energi-myndigheten. Ar
bete pågår och samordnas av tekniska kontoret. Arbetet med Klimatstrategin låg 
på en idag vakant tjänst som hållbarhetssamordnare och har inte prioriterats. Det 
finns behov av kompetens inom klimatområdet 

Miljöenhetens verksamhetsplan är antagen av samhällsbyggnadsutskottet Av
loppsprojektet pågår enligt planen. Agenda-21 arbetet är inte aktivt från miljö
enheten. 
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Arbetet med att effektivisera samhällsbetalda resor och transporter var intensivt 
första halvåret inför höstens uppstart av det nya kollektivtrafik-upplägget. Ge
nom projektet Mer Koll har utbudet av kollektivtrafik utökats inom landsbygds
och stadstrafik, med bl.a. fler turer och förbättrad anslutning till tåg. Den för
stärkta kollektivtrafiken och samplaneringen med skolskjuts är i drift sedan 
vecka 34. 

Tekniskt kontor 
Tekniska kontoret arbetar processinriktat tillsammans med Samhällsbyggnads
kontoret för att fånga upp utmaningar i planprocessen tidigt och för att hitta ge
mensamma lösningar för bland annat dagvatten, infrastruktur och grön-struktur. 
Den påbörjade dagvattenplanen är ett nyckeldokument i detta arbete. Åtgärder 
utifrån dagvattenplanen kommer genomföras med början 2015. 

Samverkan med grannkommuner och speciellt H e by kommun inom VA
verksamheten sker löpande. Nödvattenplan och HACCP1 är två dokument som tas 
fram i samverkan. 

Arbetet med att öka tillgängligheten i Sala har fortsatt sedan 2010 och pågår lö
pande. Korsningar och passager anpassas efter budgetutrymme och mycket har 
gjorts sedan 2010, men det finns fortfarande korsningar och passager kvar att 
anpassa, till viss del i centrala Sala, men främst i bostadsområden och övriga tä
torter. 

Fortsatt samverkan med Sala-Heby Energi AB kring belysningsprojekt för att 
skapa trygga och trivsamma utemiljöer. Lämpliga objekt för belysning tas fram 
årligen. 

För att säkerställa lekmiljöer i hela kommunen har en handlingsplan tagits fram 
och kommer utgöra grunden för kommande investeringar och drift. 

Samarbetet med arbetsmarknadsenheten gällande skötsel av parkmark och lek
platser i byarna har nu pågått ett år och utvärdering sker. Samarbetets upplägg 
samt omfattning ses över. Även entreprenörer har anlitats för mindre renove
ringar av lekplatser samt drift av grönytor och omfattas av utvärderingen även 
de. 

Lokalförvaltarna arbetar kontinuerligt med enkelt avhjälpta hinder i publika lo
kaler. Vid varje projektering av till-, om- och nybyggnad finns tillgängligheten 
med som ett skallkrav. Vid behov och i samråd med verksamheterna byggs redan 
befintliga lokaler om så att de blir mer lättillgängliga. 

Under året har samtliga oljepannor konverterats om till förnyelsebara bränslen. l 
de mindre pannorna används vegetabilisk olja och i de större pannorna används 
flis, även bergvärme och solenergi används. 

1 Hazard analysis and critica! control points. Kontro l! av livsmedelshygien. 
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Tillsammans med HESAB drivs arbetet med att energieffektivisera lokalerna för 
att uppnå miljömässig hållbar utveckling. Detta är ett arbete som ständigt kom
mer att pågå. 

Kostenheten har uppfYllt målet att köpa in 25% ekologiskt livsmedel. 

Under hösten har en temavecka med ämnetät S.M.A.R.T. genomförts med klimat
smart och hälsosamma maträtter, samt information om konceptet ät S.M.A.R.T. 

Fyra mätningar av matsvinn har utförts under året. Matsvinnet ligger nu på 9 % 
av den totala livsmedelskostnaden. Målet är att komma ner till 7 %beräknas nås 
under 2014. 

Inget beslut om skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden fattades under 
2013. Ärendet bereds politiskt för Mö klinta vattenskyddsområde och beslutet 
kommer utgöra standard för hur övriga vattenskyddsområden ska utformas. 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas 
medborgare är nöjda med kvalitet och service exempelvis avseende 
sophämtning, vatten och avlopp, gator och vägar och miljöarbetet 
inom sophanteringen samt att kostenheten får 90% nöjda kunder 
och gäster. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVAL!Tll 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medbor
garna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet och service i verksam
heten beträffande bemötande och tillgänglighet. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENs MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möj
lighet tili inflytande och påverkan. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 

Medborgarkontor 
Ombyggnation av offentligt medborgarkontor och Salas turistbyrå för att få öpp
nare och rymligare besöksmottagningsytor, tydligare innehåll och bättre möjlig
heter tili information och service. 

Exponering av medborgarservice och utbudet av tjänster bland annat vid sala
mässan. 

Fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan. Vi har drygt 160 
självservicetjänster på hemsidan. 
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Uppstartat arbete med förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och 
medborgarvänlig service via we b ben. 

Felanmälan, frågor och synpunkter via mobil applikation för smartphone 
(Android och iPhonejiPad) samt via hemsidan och sociala medier (Face book och 
lnstagram). 

Kommunen har en ny telefonväxel och i och med det har ett kontaktcenter star
tats. Kontaktcentret har en medborgarvänlig och direkthjälpande funktion i stäl
let för en traditionell växelfunktio n. Vi arbetar vidare för att utveckla kontakt
centrets funktion. 

Kommunstyrelsens administratörer har organiserats i en enhet som servar samt
liga kontor på kommunstyrelsens förvaltning samt den politiska ledningen. Kon
taktcentret ingår i enheten. 

En juridisk enheten har skapats, som organiserar kommunens överförmyndar
handläggare, budget- och skuld rådgivning samt konsumentbyrån med 
kommunjuristen som enhetschef. 

Flera aktiviteter som uppmuntrar Bredband på landsbygden har genomförts un
der det gångna året. Det har medfört att flera intresserade byalag är under 
bildande. 

Kultur- och fritidskontor 
Utbildningstillfällen har genomförts i syfte att öka den digitala delaktigheten. 

l dagsläget är 13,1% av inköpsförslagen inlämnade via webben. Målet är 10 

Samhällsbyggnadskontor 
Byggenheten har organiserat verksamheten med en bygglovsrådgivning som tar 
emot och servar medborgarkontorets besökare i frågor gällande allmänna bygg
frågor. Information och rådgivning ges även via en särskilt anordnad byggrådgiv
ningstelefon. 

Såsnartett ärende diarieförts och en handläggare utsetts skickas ett bekräftelse
brev med kontaktuppgifter till sökanden. 

Kontoret tar in, analyserar och åtgärdar avvikelserapporter för att genom "stän
dig förbättring" utveckla och förbättra verksamheten. Personalen är utbildad i 
bemötandefrågor för att skapa ännu bättre möten med medborgarna. 

Lokala informationsmöten genomförs inför tillsynsprojekt eller större ärenden. 
Detta ger medborgarna en enkel möjlighet att ställa frågor samt en bra möjlighet 
till information. Även pressmeddelande om resultat av tillsynsinsatser används 
för enkel och tydlig information. 
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Kund- och gästenkät har inte genomförts på grund av ett gediget arbete med att 
genomföra omorganisation av kostenheten. Kommer genomföras under första 
kvartalet 2014. 

Alla gäster i Sala kommuns skolrestauranger kan välja mellan minst två lunchrät
ter per dag. 

Alla gäster som bor i Sala kommuns särskilda boenden har möjlighet att välja 
mellan två lunchrätter per dag. 

Fortlöpande ut- och tillbyggnad av omstartstationerna sker för att möjliggöra 
sortering av hushållsavfall för kommuninvånarna. Kontinuerliga kontroller av 
miljöstationer jornstarter samt Återbruket genomförs för att upprätthålla god 
standard. 

Kostenheten är i aktiv i sociala medier. skolrestaurangerna på Mö klinta kyrk
skola, Kungsängsgymnasiet och Vallaskolan har egna facebooksidor. 

Tekniska kontoret använder hemsidan för att föra ut information om förändring
ar. Det har bland annat använts vid förändringar inom verksamheterna för vat
ten/avlopp och renhållning. exempelvis information taxeförändringar och vad 
som gällt för renhållningen under storhelger 

Som ett led i att fortsätta utveckla tekniska kontoret och att bli mer medborgar
vänlig, har en värdegrund arbetats fram. Utgångspunkten i arbetet har varit led
orden enkelt, effektivt och medborgarvänligt Värdegrunden lyder: Tekniska kon
toret- mer än förväntat. Vi kännetecknas av ett gott bemötande, stort engage
mang och hög kompetens. 

Under 2013 påbörjades Svenskt vattens kampanj "mitt vatten" där Sala kommun 
är delaktig. Det tillsammans med regelbundna studiebesök på reningsverket samt 
övrig mediamedverkan bidrar till att synliggöra VA-verksamheten. 

skogsverksamheten håller samråd vid alla större gallringar och vid slutavverk
ningar på Sala kommuns skog. Verksamheten fick även beröm för de väl genom
förda samråden vid årets revision. 

Räddningstjänst 
Som förebyggande verksamhet sker kontinuerlig utbildning avseende systema
tiskt brandskyddsarbete för alla tillsynsobjekt, såväl kommunala som privata. 
Tillsynsverksamheten genomförd i enlighet med tillsynsplan. Den enskildes för
måga utvecklas genom riktade utbildningar, t. ex. salabostäders och Hebygårdar
nas hyresgäster. 

l utryckningsorganisationen sker kompetens- och kvalitetsutveckling genom den 
planerade övningsverksamheten, och en speciell satsning har genomförts avse
ende befälsutbildning för deltidsorganisationen. 

O lycksundersökningar och utvärderingar sker när så är påkallat (finns som ru
tinbeskrivning). 
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För Totalförsvar har utbildning och övning aktivt genomförts i H e by kommun, 
medan motsvarande i Sala kommun inskränker sig till ett utbildningstillfälle för 
Krisledningsnämnde n. 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMJL)Ö 

Nämndens målsättning är att minska andelen skador/olycksfall/brott • 
samt att sjukfrånvaron understiger 5 o/o. 

Räddningstjänstens medarbetare bidrar till målet när räddningsar
betet utförs väl utan att personalen skadas. (angivna händelser är av 
mindre allvarlig karaktär) samt när sjukfrånvaron understiger 4 o/o. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökat 
antal chefer och arbetsplatsombud använder sig av FAS-modellen 
samt att genomföra medarbetarenkäter. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att verka för en gemensam 
idealbild av ledarskap och medarbetarskap samt att ingen chefhar 
personalansvar för mer än 30 personer. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 

Samhällsbyggnadskontor 
Uppföljning av sjukfrånvaro och arbetsskador sker regelbundet. sjukfrånvaron 
på samhällsbyggnadskontoret är lägre än förvaltningen och arbetsskador har 
varit mycket få och hanterats enligt kommunens rutiner. 

• 

Medarbetarundersökning har genomförts under våren och arbetet med uppfölj
ning och framtagande av handlingsplaner genomfördes under hösten. 

Delegationsordningen har anpassats efter den nya organisationen. 

Utbildning i Konsultativt förhållningssätt genomfördes under hösten. 

Kontorsledningen deltar i centralt anordnade utbildningar, t.ex.lönesamtal och 
lönerevison. 

Tekniskt kontor 
Hälsomålen för tekniska kontoret är uppfyllda med genomförda hälsoprofiler för 
gata j park och lokalförvaltarna samt utbildning i första hjälpen och hjärtlung
räddning för gata/park och nyanställda. Målen för det systematiska arbetsmiljö
arbetet är delvis uppfyllda med brandskyddsutbildning för gata/park och lokal
förvaltarna. 
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Tekniska kontorets rutiner kring tillbuds- och skaderapporteringen med åter
rapportering till Kontorsam har setts över. 

Förebyggande hälsoarbete bedrivs för att inte kontoret ska överstiga målet på 5 
% sjukfrånvaro. 

Fyra medarbetare från tekniska kontoret har deltagit i den centralt anordnade 
utbildningen i konsultativt förhållningssätt. 

Arbetsledare inom lokalförvaltarna, gata/park och samhällstekniska har genom
gått intern ledarskapsutbildning under våren. Detta för att stärka sin roll som 
arbetsledare. 

Utbildning har genomförts i Bas-U2 och Bas-P3 för berörda medarbetare. 

Räddningstjänst 
Specifik kompetensutveckling avseende ledarskap har genomförts med deltids
organisationens befäl. I övrigt sker riktad information, utbildning och besök vid i 
kommunerna nytillkomna verksamheter. 

Personalkontor 
Antalet registreringar i systemet Flexite har ökat. Det gäller både antalet tillbud 
och antalet skador j olycksfall/brott. Det är svårt att dra slutsatser av om orsaken 
är att antalet ökat eller att bara registrering ökat. Stor del av registreringarna 
härrör från elevhändelser inom skolan. Representanter från olika förvaltningar, 
säkerhetsansvarig och personalkontoret undersöker möjligheter att få tillgång till 
bättre stödsystem. 

Den totala sjukfrånvaron för Sala kommun är fortfarande under 5 %. Dock har 
den ökat med 0,2 procentenheter till4,9 %. Motsvarande siffra för KSF är 3,4 %. 

Delegationsordningen har uppdaterats utifrån verksamhetens behov. 

Två utbildningar i individuell lönesättning, inklusive medarbetarsam tal, har ge
nomförts för chefer under året. 

Dialog om vikten och innebörden av ett konsultativt förhållningssätt förs i flera 
forum. 

Medarbetarundersökning har genomförts under året. 

Resultat av medarbetarundersökning beaktas vid planering av kommande kom
munövergripande utvecklingsinsatser. 

Utredning om "heltid en rättighet- deltid en möjlighet". 

Intern utbildning om ämnen inom arbetsmiljöområdet har genomförts under 
året. Totalt 7 4 deltagare. 

Personalkontoret har påbörjat ett arbete med struktur för tematräffar för chefer. 

2 Byggarbetesmiljösamordnare- Utförare (den som ansvarar för själva byggandet). 
3 Byggarbetesmiljösamordnare- Planering och projektering 
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• Året har präglats av nyrekrytering till kommunchefsposten. Ny ordinarie 
kommunchef tillträdde i mitten på augusti. 

Afedborgarkontor 
• Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets service och tjänster samt fort

satt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan. 

• Medverkan vid Salarnässan med temat Medborgarservice där ett brett ur
val av service och tjänster för medborgarna exponerades samt medver
kan vid regional ByggaBo-mässa i Västerås där tomtutbud, byggande och 
boende i Sala exponerades. Om byggnation av offentligt medborgarkontor 
och Salas turistbyrå för att få öppnare och rymligare beöksytor, tydligare 
innehåll och bättre möjligheter till information och service. 

• Utveckling av kanalerna via sociala medier (Face book och Instagram) 
samt mobil applikation för smartphone (Android och iPhonejiPad). 

• Framtagande av Digital agenda med e-strategiskt program och uppstartat 
arbete med förändring av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och 
medborgarvänlig service via we b ben. 

• Kommunen har en ny telefoniplattform med ny leverantör av telefoni 
TDC. 

• Den första etappen av kommunens stamnät för bredband har byggts. 

• Vi organiserar två nya enheter på kontoret, administrativa enheten för 
förvaltningen och juridiska enheten för kommunen 

• Nytt dokument- och ärendehanteringssystem har införts. 

• Ett kontaktcenter har startats upp. 

• Ett flertal verksamhetssystem har uppgraderats med såväl ny program
vara som hårdvara. 

• Ett övervakningssystem för våra !T-system har införts som snabbt indi
kerar om något problem uppstår i våra nätverk och på våra servrar. 

Kultur-och fritidskontor 
• Bildandet av ett Kultur- och fritidskonto r. 

• Överflyttning av kulturentreprenören. 

• Totalrenovering av golvet i Sal3, Idrottshallen. 

• Sommarlägerverksamheten större än någonsin. 20 läger under fyra veck
or med nästan 300 barn. 45 % av alla barn i årsk 4-6. 

• Omflyttning av föreningar verksamma i Föreningarnas Hus och planering 
av ytterligare flytt. 
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• Samarbete med skolförvaltningen gällande fritidsutvecklartjänsten. 

• Bokbussen fick körförbud på grund av för hög vikt. 

• Rekrytering av ny bibliotekschef. 

Samhällsbyggnadskontor 
• Upptåget startade sin trafik dec 2012 och blev ett stort lyft för Sala kom

mun. Trafiken är tät och stabil. 

• Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) utredde tätortstrafiken i 
Sala för att utröna möjlighet till utveckling av Silver linjen. Ärendet åter
remitterades från KS för fortsatt utredning med önskemål om fler alterna
tiva lösningar. 

• En utredning om att eventuellt flytta huvudmannaskapet för Samtrafik till 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten tillsattes under hösten. 

• Kontoret har deltagit i stora tjänstemannagruppen för En bättre sits. 

• Under 2013 infördes det nya kollektivtrafikupp lägget. 

• Kontoret har deltagit i arbetsgrupp för Sala resecentrum. 

• Samhällsbyggnadskontoret har sedan bildandet slagit ihop planering och 
utveckling med bygg och miljö, vilket gett förutsättningar för att sam
ordna ärenden. Under våren genomfördes en till förändring som innebar 
att administratörerna flyttades till medborgarkontoret 

• Kontoret har också genomfört en fysisk omflyttning som innebär att alla 
tjänstemän finns på samma våningsplan men att flera medarbetare delar 
kontorsrum. Detta medförde omfattande arbete med möblering, ljus, ljud 
med mera för att åstadkomma bra arbetsmiljö. 

• Under lång tid första halvåret påverkades medarbetarna av osäkerhet 
kring vakanser och hög arbetsbelastning. Totalt handlade det om fem 
tjänster på miljöenheten, tre på byggenheten och två på planerings- och 
utvecklingsenheten. Återbesättning av tjänsterna på bygg- och miljöen
heterna har nu genomförts utan allvarliga negativa konsekvenser för 
verksamheterna eller medborgarna. Sommaren innebar hög arbetsbe
lastning och hösten en del introduktion för nyanställda. 

• Antalet planeringsarkitekter minskade från fyra till tre i budgeten för 
2013. Samtliga av de tidigare fyra planarkitekterna (ink!. planchef) har 
slutat och ersatts av två planarkitekter. Enhetschefsfrågan för perioden 
nov 2012 till dec 2013 löstes genom att utse en markingenjör som tillför
ordnad chef. Arbetet med markfrågor har under perioden blivit eftersatt. 

• En ramavtalsupphandling slutfördes under våren och det finns sedan 
sommaren ett ramavtal med Tengbom. Under hösten slutade en planarki
tekt och verksamheten har endast haft en anställd planarkitekt. På grund 
av besparingskrav har osäkerhet funnits kring rekrytering av en tredje 
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planeringsarkitekt (planchef). Till viss del har resursbristen kompense
rats genom uppdrag till Tengbom, dock är det mycket utredningsarbete 
där konsult inte passar. Samarbetet med konsulterna har fungerat bra 
och har inneburit nya arbetssätt där båda parter under hösten hittat ruti
ner för arbetet. Sammanfattningsvis har arbetsbelastningen varit mycket 
hög på kontorets tre enheter. 

• Kontoret har 2013 fått in ansökningar om nya detaljplaner från externa 
intressenter och med externa konsulter. (Trädgården 4, Disponenten 1, 
Gillet 6, Bryggeriet och Verdandi). De två förstnämnda har arbetats vidare 
med varav den första också antagits och vunnit laga kraft. Utöver dessa 
har det beslutats om tre nya uppdrag (stadsparken, Kaplanen och ändring 
Lodjuret) samt två förnyade uppdrag (Eve! und och Östra kvarteren ink!. 
Silvervallen J. Kontoret har även arbetat med ett gammalt uppdrag (Frid
hem), samt överklagat Länsstyrelsens beslut att upphäva del av detaljplan 
för kvarteret Rådmannen. 

• strategiska markförvärv har genomförts via köp av Löparen 6, 7 och 9 ef
ter Norrbygatan. Då Sala kommun arbetar långsiktigt för att utveckla stat
ionsområdet till ett resecentrum förvärvades stationsfastigheten av jern
husen. 

• Verdandi 9 såldes till byggfast för byggande av livsmedelsbutik. Ytterli
gare avyttringar under året är sju arrendetomter där arrendator med 
byggnad på ofri grund erbjudits att friköpa fastigheten efter avstyckning 
och detaljplaneläggning. En fritidsstuga har avyttrats där kommunen va
rit ägare till både byggnad och fastighet. Tre överlåtelser har skett av de
taljplanelagda småhustomter för eget byggande. En fastighetsreglering 
har genomförts. 

• Femton småhustomter för byggande i egen regi har erbjudits genom 
tomtkön under året varav sex i Kurnia Kyrkby, sju på Ängshagen samt två 
i Viks berg. 

• Optionsavtal har skrivits med Seniorvillan för byggande av parhus på 
Ängshagen avseende fyra fastigheter som vid genomförande genererar 
åtta lägenheter. 

• Kontoret deltog i september på Bygga-Bo mässan i Västerås där bl. a. 
kommunens nya tomter presenterades. 

Tekniskt kontor 
• Nya avtal för vinterväghållning har tecknats, dock endast för säsongen 

2013-2014. Längre avtal kommer att handlas upp under 2014. 

• Den torra sommaren har lett till att ovanligt många träd dött eller blivit 
klassade som riskträd. Detta har lett till höga kostnader för nedtagning. 

• Gata/parks skogvaktare har tidigare haft 50 o/o av tjänsten förlagd på 
Ösby naturbruksgymnasium som skogsinstruktör. Under hösten 2013 
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ändrades dockÖsbys behov och skogvaktaren har endast undervisat en
staka dagar under hösten. Avsatt undervisningstid har istället ägnats åt 
revidering av skogsbruksplanen, ett arbete som annars till stor del skulle 
genomförts av konsult 

• Ändringar i lagstiftningen innebär högre utbildningskrav för motorsågs
arbeten. Gata/ parks personal har utbildats under 2013 och har nu den 
högre utbildningen som krävs 2014. 

• Inom gatudriften har arbete för att öka säkerheten på gång- och cykelba
nor genomförts. Vägbommar har satts upp på ett antal försöksplatser för 
att få bort genomfart av biltrafik Bommarna kan passeras med cykel, 
rullstol och barnvagn samt är försedda med gångjärn som möjliggör för 
räddningsfordon att köra igenom. 

• UppgraderatABT-avtal (adresser, byggnader och topografi) med Lantmä
teriet avseende adresser till högsta nivå. Detta innebär en högre intäkt för 
kommunen. 

• Inflyttning av hunddagiset Silverjycken på Gärdesta. 

• stationshuset vid Sala järnvägsstation förvärvas av Sala kommun. 

• Leasing av felsökningssystem till verkstaden för att få ett modernare och 
kostnadseffektivare arbetssätt för mindre reparationer av fordon. 

• Sommaren 2013 öppnades en omstartstation i Grällsta. 

• Som ett led att modernisera fordonsverkstaden har ett nytt system för o l
j e hanteringen installerats. 

• Sänkning av timvikariekostnaderna inom kostenheten genom effektiv vi
karieplanering. 

• Minskning av livsmedelskostnaderna för kostenheten på grund av nytt 
livsmedelsavtal samt centralt styrd meny. 

• Planering och beslut om en ny mer effektiv måltidsenhet, vilket innebär 
ny organisationsuppbyggnad med färre medarbetare. 

• Ny Va-taxa från 1 januari 2013. 

• Ny överklagan och avslag på upphandling av övervakningssystem för VA
verksamheten. 

Räddningstjänst 
• Räddningschefen pensionerades och ny blev rekryterad under senare de

len av hösten. 

• Ansvaret för tillstånd kopplat till brandfarliga och explosiva varor, samt 
medgivande till sotning i egen regi, i H e by kommun överfördes till Rädd
ningstjänsten. 
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• Implementering av ny nämnds- och förvaltningsorganisation i hela eko
nomicykeln. 

Personalkontor 
• Implementering av ny företagshälsovård och system för sjuk- och frisk

anmälan. 

• Upphandling av lönesystem samt nytt samarbetsavtal med H e by gällande 
lönearbete och systemdrift 

• Tre administrativa assistenter har centraliserats för ytterligare samord
ning och effektivisering av kommunens processer och rutiner vid lönear
bete. 

• Rekrytering av två HR-konsulter. 

• Utredning om "heltid rättighet- deltid möjlighet" har kompletterats efter 
ytterligare omvärldsbevakning. Personalchefhar tillsammans med ordfö
rande i KS arbetsgivarutskott deltagit i utbildning i ämnet. 

• Ökat antal medarbetare har beretts möjlighet att växla semesterersätt
ning mot lediga dagar genom att lokala kollektivavtal träffats. 

• Arrangemang av nyanställdas dag och 25-årsjubileum har övertagits av 
personalkontoret. 

• Kommunövergripande regler för subventionerad friskvård har skapats 
vilket innebär att friskvårdskuponger införs från 2014. 

• styrdokument mot kränkande särbehandling har uppdaterats. 

• Personalchef har representerat Sala kommun i "Vägledarforum" förstu
denter på Mälardalens högskola. 

• Uttagning av fyra medarbetare från Sala kommun att delta i Aspirantut
bildning 2014 arrangerad av Västerås stad. 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter, tkr 

Driftbudget Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 

Kostnader 579 018 609 217 595 856 

Intäkter 379 688 406 715 404 918 

Nettokostnad 199 330 202 502 190 938 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 4 973 10164 9 961 

Medborgarkontor 27 789 28 002 32 235 

Kultur- och fritidskontor 35 238 36 761 35 069 

Sa mhä Ilsbyggnadskontor 53 566 50 549 50 371 

Tekniskt kontor 47 029 43 775 26 950 

Räddningstjänst 19 295 19 875 20 370 

Ekonomikontor 4425 5 898 7151 

Personalkontor 7 015 7 478 8 831 

Summa 199 330 202 502 190 938 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar, tkr 

Investeringar Bokslut -11 Bokslut-12 Bokslut-13 
-~-----·--" ------·----·---·~ "'""--'"-·--

Medborgarkontor 742 745 1713 

!T-investeringar 742 745 709 

Hemsidan o 
Bredband 529 

Ärendehanteringssystem 475 

Samhällsbyggnadskontor -6 331 -3 000 3066 

Citybanan o 
Inköp av mark 1302 o 9129 

Fsg övrig mark -7 633 -3 000 -6063 
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Budget Avvikelse 

623 712 27 856 

410 481 -5 563 

213 231 22 293 

10 662 701 

34 634 2 399 

37 350 2 281 

54 480 4109 

36 375 9 425 

22 244 1874 

7 938 787 

9 548 717 

213 231 22 293 

Budget Avvikelse 

3 225 1512 

775 66 

450 450 

2 000 1471 

o -475 

6070 3004 

1930 1930 

7 340 -1789 

-3 200 2863 



Investeringar Bokslut -11 Bokslut-12 
--~ 

Tekniskt kontor 70019 113 571 

Gatuprogram 5 973 4 740 

VA~program 13 256 5 399 

Parkprogram 2 900 2 862 

Kontorsledning program 234 187 

Teknisk service program 6117 4 031 

Kart/mät program 192 97 

Gruvans vattensystem o 42 

Lokalprogram 41347 96 213 

Räddningstjänst 4305 3 369 

Räddningstjänst 4 283 3 313 

Totalförsvar 22 56 

Nettoutgifter 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bokslut-13 

89854 

2 003 

7 832 

1673 

187 

1763 

137 

120 

76139 

5288 

5194 

94 

99 921 
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Budget Awikelse 

143138 53 284 

5 989 3 986 

25 528 17 696 

1855 182 

430 243 

2 450 687 

125 -12 

1739 1619 

105 022 28 883 

6 324 1036 

5280 86 

1044 950 

158 757 58836 

Förvaltningen redovisar ett kraftigt överskott. På kostnadssidan fördelar sig 
överskottet med 6 970 tkr på personalkostnader främst beroende på vakanser. 
De största personalkostnads-avvikelserna redovisas för Samhällsbyggnadskon
tor, Personalkontor och Räddningstjänst. 

Den största kostnadsavvikelsen hänför sig dock till övriga kostnader, 19 485 tkr 
varav entreprenader och köp av verksamhet utgör 8 100 tkr, bränsle 4 812 tkr 
och diverse främmande tjänster 3 382 tkr. Avvikelserna analyseras nedan under 
respektive kontor. 

Kommunchef 
Verksamheten kommunchefredovisar överskott, totalt 701 tkr. Främst är det 
kontona för utredningar, ekokommun samt gemensamma förvaltningskostnader 
som står för överskotten. 

Medborgarkontor 
Medborgarkontoret redovisar ett plusresultat, 2 399 tkr där de större avvikel
serna är: 

Budgeterat bidrag till cykelleder redovisar överskott 1 285 tkr vilket kommer att 
begäras i överfört anslag till2014. 

Kontorsservice, överskott 300 tkr. Resultatet består till övervägande del av ökad 
försäljning av färgkopiering samt att vikarier inte behövdes i samma utsträckning 
som tidigare år eftersom en arbetsmarknadsresurs fanns tillgänglig. 
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Överskottet, 843 tkr, i !T-enhetens budget beror framför allt på följande: 
Medfinansiering bred band, överskott 426 tkr p.g.a. att få byalag har kommit 
igång under 2013. Kommunen har bidrag med stöd för projektering. För data
kommunikation har intäkterna har blivit högre än beräknat, 343 tkr, beroende på 
att fler datorer finns än det kalkylerade. Vikariekostnaderna har varit lägre än 
ordinarie personals lönekostnad dessutom har beredskapsersättningen tagits 
bort 

Kultur-och fritidskontor 
På kostnadssidan är anledningen till överskottet personalkostnader (b La. då 
bokbussen stod still större delen av hösten behövdes inte vikarier anställas i 
samband med rekrytering av ny bibliotekschef), föreningsbidrag som inte har 
utbetalats, lägre tele/försäkringskostnader än budgeterat samt drift- och verk
samhetsmedeL 

På intäktssidan är anledningen till överskottet ökade intäkter av badavgifter och 
för friskoteket. 

Samhällsbyggnadskontor 

Sammanfattning driftbudget 

Sammanfattningsvis kan sägas att 2013 präglats av flera extraordinära händelser 
som påverkat budgeten. En minskning av en planarkitekt var en förutsättning vid 
årets start. Under årets början hanterades frågor kring den omfattande kontors
omflyttningen och administrativa enhetens övergång till medborgarkontoret 
Under våren fanns stora oklarheter kring vakanta tjänster och rekryteringsar
betet men också nya möjligheter att köpa planarkitekttjänster av konsult, Ten
gbom, from hösten. Inom samhällsfinansierade transporter sjösattes ett helt nytt 
kollektivtrafikupplägg med samordning av skolskjuts och allmän kollektivtrafik 
och kostnadsminskningen från detta har varit svårbedömd. Uppdrag om föränd
ringar i skolskjutsens riktlinjer gav osäkerhet i prognosarbetet. 

Prognoserna under hösten har visat ett överskott inom planjbyggjmiljö. Perso
nalkostnaderna har varit lägre inom bygg och miljö men även intäkterna är lägre. 
Överskottet sågs som en möjlighet att finansiera några konsultköp för planupp
drag. Då egen personal slutade tappade arbetet fart och ett större överskott kon
staterades under senhösten. För planjbyggjmiljö totalt ökade överskottsprogno
sen till ca 800 tkr vilket också stämde relativt väl med utfallet 

Prognosarbetet för samhällsfinansierade transporter är komplext och sker till 
viss del i dialog med trafikhuvudmännen. Utfallet visar ett betydligt större över
skott än prognosen, vilket påvisar effektiviseringen. 

ByggM och miljöverksamheterna 

Personalkostnaderna har varit lägre pga. vakanser och enheterna redovisar ett 
överskott med 158 tkr. l detta ligger en återbetalning till H e by kommun med ca 
265 tkr. Intäkterna har också varit lägre, särskilt inom miljöskydd. Bostadsan
passningsbidragen redovisar ett underskott med 229 tkr. Arbetet med alkohol-

50 (116) 



51(116) 
ÅRSREDOVISNING 2013 

tillstånd och tobak gör ett överskott med knappt 100 tkr pga. ökade intäkter. Na
turvården gör i stort sett ett nollresultat. 

Planverksamheten 

Planverksamheten ger ett överskott med 632 tkr. Personalkostnader är lägre 
men det balanseras i det stora hela av att plankonsulter anlitats istället som med
fört större konsultkostnader än budgeterat. De externa intäkterna från planavgif
ter vid bygglov har ökat kraftigt från budget på 200 tkr till ett utfall på 400 tkr. 
Budgeterade kostnader på 300 tkr för översiktsplanearbete har bara nyttjats 
med en tredjedel då arbetet delvis varit vilande pga. personalbrist. 

~arkverksarnheten 

Markförvaltningen svänger delvis på enskilda poster men avviker från budget 
med enbart 35 tkr. 

Samhällsfinansierade transporter 

Samhällsfinansierade transporter redovisar överskott, 3 186 tkr. From augusti 
har ett nytt och utökat utbud av kollektivtrafik införts. skolskjuts har samplane
rats med linjetrafik där det har varit möjligt, samt att daglig verksamhets resor 
och särsko le resor samplaneras av Samtrafik. När budgeten gjordes var inte MER 
KOLL planeringen färdig vilket gjorde kostnadsbilden osäker. Kostnaden till Sam
trafik är en schablon under året med slutreglering först i januari näst-kommande 
år, faktureringen från skolskjutsentreprenör och VL för busskort är a conto med 
reglering vid årsskiftet. Detta gör att prognos är svårbedömt under året då verk
samheten hela tiden är föränderlig. 

Med hjälp av datastödsystem för beslut och ruttplanering har bra underlag gett 
förutsättningar för effektiv skolskjutsplanering med samutnyttjande av fordon 
mellan skolor, minskat antal taxiresor samt kombinationsresor mellan flera tra
fikslag. 

Grundskolanjsärskolanjgymnasiesärskolan har 857 elever berättigade till skol
skjuts, en minskning med 33 elever från 2012. Bokslutet visar på ett överskott 
1 631 tkr för grundskolan, 381 tkr särskolan och 502 tkr gymnasiesärskolan. l 
Grundskolan orsakat av låg indexuppräkning för entreprenadskjuts, mindre antal 
inköpta VL busskort mot budgeterat då fler barn åker entreprenadbuss mot tidi
gare planerat bl.a. till Heden skola. Den upphandling som gjordes till höstens 
skolstart gav även ett relativt bra pris, samt effekterna av samplanerad skol
skjuts, mindre taxibilar och skolskjutsbeslut enligt riktlinjerna. 

För särskolan har skolskjutsplaneringen varit för restriktiv utifrån elevernas be
hov under höstterminen samt behov av resor även under dagen. En revidering av 
riktlinjerna görs vårterminen 2014, vilket sannolikt kommer att leda till högre 
kostnader framöver. 

Gymnasiesärskolans överskott orsakat av lägre kostnader för elever som går i 
skola hos andra huvudmän samt att för gymnasiesärskolan har skolskjutsplane
ringen varit för restriktiv utifrån elevernas behov. En revidering av riktlinjerna 
görs vårterminen 2014, vilket kommer att leda till högre kostnader framöver. 
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Gymnasieskolan ger ett överskott på 153 tkr. En minskning från 500 berättigade 
elever till busskort 2012, till451 elever år 2013. 

Färdtjänsten har ett underskott på 7 46 tkr. Ett ökat antal personer är beviljade 
färdtjänst från 378 personer år 2012 till399 personer år 2013 och ett ökat antal 
resor från lO 686 år 2012 till12 306 år 2013. Förändrad färdtjänsttaxa ger mins
kade intäkter. 

Dagverksamhet SoL redovisar överskott 127 tkr. Under året ett minskande antal 
personer som åker dagvårdsresor, med ett minskat antal resor som följd. 

Daglig verksamhet LSS ger ett överskott på 151 tkr. Samplanering med särskolan 
gällande resor. För restriktiv planering under hösten vilket kommer att ändras 
under våren 2014. Revidering i riktlinjerna för daglig verksamhet kommer san
nolikt att medföra högre kostnader 2014 än 2013. 

Kollektivtrafiken ger ett överskott på 998 tkr. Anledningen är flera. Dels utökad 
trafik from hösten, dels var planeringen i MER KOLL inte definitiv vid budgetar
betet och dels har inte förändringen i tätortstrafikutredningen genomförts. 

Tekniskt kontor 

Kontorsledning 

Verksamheten har bedrivits inom givna ramar. Resultatet inom den administra
tiva verksamheten är ett överskott mot budget med 59 tkr, vilket till största delen 
avser minskade kapitaltjänstkostnader. Den genomförda omorganisationen av 
administrativ personal har i stort inte påverkat kostnadsbilden för verksamhet
en. Dock har stark återhållsamhet rått vad gäller bland annat kontorsmaterial, 
kurser och resor i samband med detta. Minskade övriga kostnader kan också 
konstateras för telefoni, porto och friskvård, vilket för tekniska kontoret som 
helhet innebär minskade OH-kostnader. 

Miljö och naturvård 

Resultatet är ett överskott mot budget med 169 tkr. Överskottet består i huvud
sak av minskade kostnader för personal och övriga kostnader som till exempel 
lagring av prover. 

Gamla Hyttan- Sala kommun beviljades 200 tkr i bidrag för att genomföra en 
översiktlig undersökning av det föroreningsskadade området på Gamla Hyttan. 
Undersökningarna är genomförda under 2013 och projektet är slutredovisat till 
Länsstyrelsen. Resultatet av undersökningarna visar på kraftigt förhöjda metall
halter i marken och att det behövs fortsatta undersökningar av området för att 
kunna avgränsa föroreningarna. Sala kommun har ansökt om ytterligare 650 tkr i 
statliga bidragsmedel för fortsatta undersökningar. 

Sand Såg och kvarn- Under 2013 har projektering och förklassificering inför åt
gärd av det föroreningsskadade området vid Sand Såg och Kvarn i princip avslu
tats. Det har även genomförts en referensprovtagning av området som ska an
vändas till att följa upp effekterna av planerade åtgärder. Innan slutrekvirering 
återstår en del rapportskrivning. Slutrekvirering av projektet beräknas ske första 
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kvartalet 2014 och den totala kostnaden är beräknad till ca 2 800 tkr. Därefter 
har kommunen för avsikt att ansöka om medel för genomförande av åtgärd av 
området. 

Sala Silvergruva och Pråmån - Sala Silvergruva är i ett avslutade skede av huvud
studie och vi har arbetat med åtgärdsutredning och riskvärdering. Förslag på 
olika åtgärder har tagits fram och diskussioner har skett med såväl fastighetsä
gare som kulturmiljöenheten på länsstyrelsen. Under arbetet har behovet av 
kompletterande undersökningar framkommit och efter ansökan beviljades ytter
ligare 280 tkr beviljat för att göra detta. Detta har medfört en försening av pro
jektet som skulle ha avslutats 2013. Slutrekvirering av projektet beräknas nu 
istället bli senast innan utgången av andar kvartalet 2014. Därefter finns möjlig
het att ansöka om medel för att projektera för åtgärder på hela eller delar av om
rådet. 

Allmän och publik mark 

Resultatet är ett mindre underskott mot budget. Driften av verksamheten bygger 
på att till viss del finansieras av taxa beslutad av kommunfullmäktige. Antalet 
upplåtelser som ska ske utan kostnad för arrangören har ökat, vilket innebär att 
verksamhetens kostnader för till exempel handläggning av ärenden och etable
ring av tillfällig el i samband med detta inte kunnat täckas. 

Gata/Park 

Gator och vägar 

Den milda hösten har lett till minskade kostnader för vinterväghållningen. Till
sammans med lägre personalkostnader än beräknat på grund av vakant tjänst 
och sjukskrivningar ger det ett överskott. 

Parker och lekplatser 

För att underlätta och effektivisera skötseln inom parkverksamheten framöver 
har större driftsinsatser krävts på flertalet platser inom kommunen. För att öka 
säkerheten och tryggheten i parker och grönområden har stora röjningsarbeten 
gjorts. Detta har lett till ökade personalkostnader inom parkdriften och som där
för redovisar ett underskott. 

skogverksamhet 

skogsverksamheten visar ett underskott på grund av låga virkespriser samt att 
huvudentreprenören inte hunnit med att avverka i den takt som planerats. 

Kart/mät 

Verksamheten totalt redovisar ett överskott. 

Överskott på personalkostnader på grund av vakant tjänst vilken inte återbesatts 
under 2013. 

Minskade intäkter till större delen beroende på minskat antal detaljplaner för 
byggnation därmed minskade Lantmäteriförrättningar och som följd av detta 
minskad byggnation. Övriga kostnader har därefter också hållits på en låg nivå. 
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Lokalförvaltarna har haft ett sparkrav på 3 140 tkr för 2013. Detta resultat har 
uppnåtts på grund av att organisationen har slimmats, arbetet med att energiop
timera våra fastigheter har varit lönsamt samt att delar av det planerade under
hållet har skjutits framåt i tiden. 

Utöver det satta sparmålet har enheten ett överskott på ca 3 000 tkr. Detta beror 
delvis på att byggstart förombyggnationen av mottagningsköket på Ö s by som var 
in planerad under 2013 har skjutits fram till februari 2014. För att orsaka så lite 
störningar som möjligt för verksamheten på Ösby är det budgeterat för ett plane
rat underhåll i samband med ombyggnationen av köket. Dessa driftsmedel har 
därför inte utnyttjats under 2013. 

Hösten och vintern 2013 har haft en mycket gynnsam väderlek som har resulte
rat i en betydligt lägre värmekostnad än budgeterat. 

Teknisk service 

Verksamheten totalt redovisar ett underskott med 395 tkr 

Centralförrådet redovisar genom ökad försäljning samt kontinuerlig justering av 
priserna ett överskott medan fordonsverksamheten lämnar ett underskott trots 
ökade intäkter för fordon i bilpoolen. Högre kostnader än budgeterat för under
håll och reparationen samt för garagehyra för fordon i bil poolen. Personalkost
nader ger ett överskott. 

Efterfrågan på fordon har ökat under året och enheten har jobbat intensivt för att 
kunna tillgodose verksamheternas behov. Dock kan konstateras att bilpoolen gör 
ett överskott, medan verksamhetsfordon inte genererat de intäkter som beräk
nats. Detta på grund av att dessa fordon inte körts i tillräcklig omfattning. För att 
komma till rätta med fordonsbudgeten kommer samtliga fordon att läggas in i 
samma beräkningssystem som bilpoolen. En prisjustering av bilpoolsbilarna 
kommer att ske, vilket kommer innebära lägre kostnader för bland annat hem
tjänsten. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten har inletts under året för 
utförande av lättare bilvård, vilket fungerat bra. 

Låg användargrad i kombination med en mild vinter i slutet av 2013 påverkar 
användningen av snöröjningsfordon. 

Samhällstekniska 

Teknisk planering 

Verksamheten visar visst överskott med anledning av en vakans som projektör. 

Gruvans vattensystem 

Verksamheten visar på ett visst överskott med anledning av en vakans som pro
jektör som ska ansvara för gruvans vattensystem samt ytterligare 1 800 tkr på 
grund av felbudgeterade kapitaltjänstkostnader i ramutlägget 

Trafikadministration 

Verksamheten visar på visst överskott med anledning av att tjänsten som trafi
kingenjör endast var tillsatt på deltid större delen av 2013. Från och med augusti 
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är tjänsten tillsatt på heltid. Dock har intäkterna för felparkeringsavgifter varit ca 
30 o/o lägre än budgeterat, trots bibehållen parkeringsövervakning. 

Kostenheten 

Kostenheten har haft ett sparkrav på l 655 tkr för 2013, som till största delen 
uppnåtts med l 442 tkr i resultat. Ingen justering av portionspriset har fått ske. 
Sparkravet har varit svårt att uppnå på grund av att fasta kostnader så som hy
res- och personalkostnader ökat med 980 tkr mot föregående år. Införandet av 
ny telefoni har medfört ökade kostnader för inköp av mobiler och utrustning som 
fungerar i köksmilj ö. Dessa kostnadsökningar har uppgått till ca 125 tkr. Livsme
delskostnaderna har dock minskat med l 300 tkr jämfört med 2012 till följd av 
ett nytt livsmedelsavtal och centralt styrda menyer och produktvaL Även andra 
övriga kostnader som hållits nere är transporter, förbrukningsmaterial och kur
ser. Kostenheten har även nyttjat färre timanställda vikarier under året med 
hjälp av effektivare vikarie- och semesterplanering. En översyn av enheten och 
dess organisation har pågått under hösten och en ny effektivare måltidsenhet 
kommer att sjösättas under 2014. 

VA~verksamhet 

Verksamheten redovisar ett stort överskott. Orsaken till den stora avvikelsen mot 
senaste månadsuppföljning är att debiteringsprogrammet för VA (Å-data) visade 
en felaktig prognos. Detta fel är nu åtgärdat och kommer inte upprepa sig. Det 
stora överskottet förklaras med få läckor på vatten och tryckavlopp samt få av
loppsstopp, lägre energikostnader än budgeterat, arbetet med vattenskyddsom
råde har avvaktat politiska beslut, lön e- och konsultkostnader har varit låga, ar
betet med övervakningssystemet inte kunnat komma igång med lägre kapital
tjänstkostnader som följd samt att verksamheten sökt och blivit beviljad återbä
ring av biogasskatt 
Överskottet ska tiilfalla VA-verksamheten och återföras till kollektivet under de 
två kommande åren, i enlighet med lagstiftningen i Lagen om allmänna vatten
tjänster. Denna utjämning krävs för att kunna behålla nuvarande Va-taxa till ja
nuari 2016. 

Renhållning 

Årets resultat är ett underskott med 500 tkr. Med hänsyn tili 2013 och tidigare 
års resultat har åtgärder vidtagits med bland annat höjd taxa, dels vid halvårs
skiftet och dels från och med 1 januari 2014. Fortsatt kommer taxan att justeras i 
förhållande till gällande avfallsindex. För att hålla nere kostnaderna har inga nye
tableringar av underjordsbehållare på miljöstationer genomförts och endast en 
ny miljöstation har öppnat. Positivt är dock att omklassning av hushållssopor till 
grovsopor har upphört helt. Därav har dessa kostnader minskat med 400 tkr i 
jämförelse med 2012. Kapitaltjänstkostnaden för inköpta sopkärl är fortsatt en 
stor post, som kommer plana ut inom innevarande verksamhetsperiod. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten redovisar överskott, 1 87 4 tkr. 
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På utgiftssidan är de större överskotten relaterade till personalkostnader [lång 
rekryteringstid för ny räddningschef samt ej återbesatt verkmästartjänst under 
hösten). Lägre kostnader för avgifter kopplat till radio och samband, lägre hyror 
än budgeterat, samt ej genomförda kompetensutbildningar. 

Utbildnings- och tillsynverksamheten samt automatlarmavtalen har genererat 
större intäkter än budgeterat. 

Ekonomikontor 
Ekonomikontorets avvikelse, 787 tkr är till största delen hänförlig till vakanser 
avseende upphandlingsfunktionen, långtidssjukfrånvaro, nedsättning av tjänst
göringsgrad och till effekter av lönerevision. 

Personalkontor 
Kontoret redovisar överskott 717 tkr. 

Medel reserverade för personalkostnad ger överskott på grund av att två vakan
ser som uppstått under året ännu ej återbesatts. 

Kostnad för lönesystem ger överskott pga. oklarheter om vem som ska betala 
licensavgifter som inte var med i upphandlingsunderlaget Förhandling pågår. 

Intäkt från Heby kommun ger överskott pga. att extra tjänster utförts av Sala 
kommun i samband med upphandling, implementering och drift av upphandlat 
lönesystem. 

Medel för arbetsmiljöarbete ger överskott pga. att en utbildning ställts in pga. 
extern konsults plötsliga sjukdom. 

Investeringar 

Medborgarkontor 

!T-investeringar 

Används för att upprätthålla en säker serverpark och ett väl fungerande nätverk. 
Under våren byttes kommunens brandväggar. Överskott 66 tkr. 

Hemsidan omarbetning, utveckling 

Arbetet är påbörjat men kostnaderna för omgörning av hemsidan kommer att 
faktureras under 2014. Överskottet, 450 tkr, begärs som tilläggsanslag för 2014 i 
bokslutet. 

Bredbandsinvesteringar 

Under året har sträckan Färjebron-Vrenninge-Hedens skola-Salbohed samt Gus
sjö-Stävre projekterats och beställts. Av dessa har Hedens skola och Gussjö samt 
Gussjö-Stävre påbörjats. 

I och med att dessa sträckor inte är färdigställda har ingen slutfaktura kommit. l 
471 tkr återstår av budget. Begärs som tilläggsanslag 2014 i bokslutet. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 267 attuppdra till kommunstyrel
sens förvaltning att upphandla ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, 
som en del av kommunens utveckling till e-förvaltning samt att kostnaden skulle 
täckas genom omfördelning av resurser inom kommunstyrelsens förvaltning. 

I förvaltningens strategiska plan 2014-2016 begärdes dock investeringsbudget 
för inköpet av ärendehanteringssystemet Vid den tidpunkten var det ännu oklart 
när införskaffande av systemet skulle ske. Förvaltningen beviljades investe
ringsmedel750 tkr för 2014. 

E-förvaltningssystemet e-phorte är nu upphandlat och kontrakt är skrivet. Enligt 
betalningsplanen skulle lO o/o av kostnaden betalas vid kontraktskrivandet, 40 o/o 
vid driftstart och 50 o/o vid övertagande. Driftstart skedde vid mitten av december 
och övertagandet beräknas till början av 2014. En tilläggsmodul elnsyn har också 
inköpts för att kunna lägga ut bl.a. daglig postlista på sala.se. Eftersom investe
ringsprojektet saknar budget 2013 blir underskottet -475 tkr. 

Samhällsbyggnadskontor 

Mark- och exploateringsverksamheten 

Verksamheten ger ett resultat på -3 065 tkr mot budget -4140 tkr pga. att intäk
ter vid överlåtelser kraftigt har ökat från budget på 4 000 tkr till ett utfall på 6 
953 tkr. Stora intäkter bl.a. från Verdandifastigheten(Blivande Willys) l 975 tkr, 
fastigheter i Mellandammen l 296 tkr, Viksberg 1 905 tkr samt Arne bo 984 tkr. 

Stora inköp av strategiska fastigheter har genomförts. Tre fastigheter efter Norr
bygatan, Löparen 6, Löparen 7 samt Löparen 9 på totalt 6 840 tkr vilket även har 
anvisats kontorets budget. 

Inköp av stationsfastigheten på 2 200 tkr har tagits inom anvisad budget. 

Investeringskostnader i exploateringsprojekt har i stort följt budget med kostna
der på 889 tkr mot budget 800 tkr. 

Citybanan 

Ändrade anvisningar angående budgetupplägg för Citybanan gjorde att budgeten 
inte behöver utnyttjas. Överskott 1 930 tkr. 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram, Sammanfattande kommentar 

Genomförda projekt inom gatuprogrammet har utförts inom given ram. Vissa 
projekt har ej kunnat genomföras med anledning av att de inväntar till exempel 
detaljplan eller exploateringar. 

VA-program, Sammanfattande kommentar: 

Programmet gör ett stort överskott framförallt på grund av projekt genomförts 
till betydligt lägre kostnad än kalkylerat. Även avsaknad av detaljplaner samt 
projekt lämpade för VA-sanering har bidragit till överskottet. 
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Programmet har gjort ett underskott med anledning av bland annat en torr som
mar med svåra planteringsförhållanden som följd. Även felkalkyleringar i förhål
landen till tidplanen, för projekt som fortsätter 2014, har bidragit till underskot
tet. 

Kontorsledning program, Sammanfattande kommentar: 

Programmet gör ett överskott och återstående medel återlämnas i bokslut. 

Teknisk service program, Sammanfattande kommentar: 

Programmet redovisar ett överskott på grund av ej ännu helt genomförda pro
jekt. Överskottet äskas i överfört anslag till 2014. 

Kart/mät, Sammanfattande kommentar: 

Projektet avslutat med ett mindre underskott. 

Gruvans vattensystem, Sammanfattade kommentar: 

Projekten pågår och redovisat överskott äskas i överfört anslag till 2014. 

Lokalprogram, Sammanfattande kommentar: 

Flertalet projekt pågår. Några projekt är i avvaktan på beslut från politiken och 
verksamheter. 

En upphandlartjänst har varit vakant, därför har flera projekt ej kunnat påbörjas 
under 2013 som planerat. Delar av återstående medel för programmet kommer 
därför att äskas i överfört anslag till2014. 

Räddningstjänst 
Merparten av avvikelsen, l 036 tkr står de två projekt som är kopplade till Kris
beredskap/Totalförsvar för. 

Den återstående avvikelsen är i huvudsak relaterad till utebliven investering i 
brandslang och lägre investeringskostnader till övningsfält. 

FRAMTIDEN 

Kommunchef 
• Fortsatt arbete med att utveckla och stärka de kommunala verksamhet

ernas samarbetsförmåga och helhetsansvar. 

• Vidareutveckla samverkan mellan de kommunala bolagen, kommunens 
förvaltningar och Företagarcentrum. 

• Stärka och utveckla kommunens omvärldsbevakning. 

ftfedborgarkontor 
• Fortsatt utveckling av Medborgarkontorets utbud av service och tjänster 

samt fortsatt utveckling av självservice och e-tjänster på hemsidan. 

• Utveckla den Digitala agendan med e-strategiskt program med framtag
ning av riktlinjer för exempelvis bredband och !T-säkerhet. 
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• Utveckling och omgörning av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och 
medborgarvänlig service via webben. 

• Exponering av Sala och genomföra olika aktiviteter genom annonsering, 
trycksaker, mässor och expomateriaL 

• Framtagning av en flerårsplan för utbyggnaden av kommunens stamnät 
för bredband på landsbygden. 

• Implementera ePhorte (dokument- och ärendehanteringssystem J i verk
samheterna som förväntas ge oss en samlad lösning som digitaliserar 
ärendeprocessen, ökar servicenivån och förenklar rutiner. 

• Utveckla Centrumbiografen för att kunna erbjuda den som en bra mötes
plats för olika verksamheter. 

• Säkerställa en säkrare miljö för vår IT -utrustning som ser till att sårbar
heten elimineras för yttre omständigheter. 

• Kontaktcentret ska i framtiden kunna direkthantera enklare ärenden som 
idag sköts av handläggare vid olika verksamheter. 

• Sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska (PoLätt) med 
vidare publicering på Sala kommuns hemsida. 

Kultur-och fritidskontor 
• Kultur- och fritidskontorets verksamhet syftar till att ge invånarna möj

ligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upple
velser och livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn, i synner
het för barn och ungdom. 

• Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrotts
hall. 

• Påbörja arbetet med kulturplanen 2014-2016, med prioritering på barn 
och ungdom. 

• K v. Täljstenens utveckling. 

• Fortsatt satsning på digital delaktighet. 

• Renovering alternativt nybyggnation av simhallen. 

Samhällsbyggnadskontor 
• Tomter för småhusbebyggelse kommer att erbjudas tomtkön i kvarteret 

Lodjuret på Ängshagen när väg och VA är färdigbyggd. 

• Kurnia Kyrkby är färdigställt. Tomter för småhusbebyggelse erbjuds 
tomtkön. 
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• Upphandling av vinterväghållningen, nu med fleråriga avtal. Krav kom
mer då att ställas på GPS-registrering, för bättre uppföljning av entrepre
nörer. 

• Inom gatudriften kommer utbytet av trasiga och slitna skyltar att priori
teras. 

• Inom parkverksamheten kommer arbetet med att identifiera och ta ned 
riskträd att vara fortsatt prioriterat. Almsjukan har på nytt blossat upp i 
och med den torra sommaren 2013 och många döda almar behöver där
förtas ned. 

• Parkverksamheten kommer även fokusera på sikt och säkerhet på gång
och cykelbanor. Föryngringar av buskage ger ökad sikt, ljusare parkmil
jöer och en ökad trygghet för gående och cyklister. Arbetet med att för
yngra buskagen vid gång- och cykeltunnlar fortsätter. 

• skogverksamheten har tagit fram en skogsbruksplan för skogsområdet 
kring Norrberg. Området har under längre tid varit i behov av åtgärder 
men med det tätortsnära läget och det täta friluftslivet har det ej varit 
lämpligt med föryngringsavverkning eller större gallring. Liibecks modell 
kommer nu att tillämpas. Modellen lämpar sig väl för detta område då 
man endast tar ut de för avverkning mogna träden och lämnar övriga träd 
orörda. Modellen har genom sitt varsamma skogsbruk blivit populär både 
i Sverige och utomlands under de senaste åren. 

• Under första halvåret kommer kommunens kartdatabas att byta koordi
natsystem för att komma i fas med de flesta övriga kommuner i landet. 

• Det kommunaltekniska programmet Geosecma kommer att uppgraderas 
till Geosecma for ArcGis under första halvåret. 

• För att uppnå en väl fungerande e-förvaltning är en förutsättning att 
kommunen och myndigheter samverkar. För att underlätta detta kommer 
avtal träffas om Geodatasamverkan, vilket är ett samarbete mellan olika 
aktörer på alla nivåer EU, nationell, regional och lokal. Detta medför för 
kommunen tillgång till ett stort antal myndigheters information. 

• Rivning av hus B på Centralskolan Västerfärnebo. 

• Omarbetning av internhyresavtalen för kommunens egna fastigheter till 
följd av införande av komponentavskrivning. 

• Flytt till nya lokaler för tekniska kontorets lokalförvaltning. 

• Modernisering av centralförråd och fordonsverkstad ska ske. 

• Nytt förrådssystem ska införas. 

• Ny dieselpumpstation vid kommunens centralförråd. 
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• Planering, tillsättning och uppstart av den kommande nya måltidsenhet
en och dess organisation. Detta för att hitta en kostnad för måltiderna och 
en sann pris bild. 

• Beslut om vattenskyddsområden för samtliga kommunala vattentäkter 
ska tas. 

• Ökade reningskrav för kväve för Sala avloppsreningsverk 

• Investeringsprojekt för Sala resecentrum samt Sala stadspark kommer 
genomföras. 

Räddningstjänst 
• Rekrytering av deltidspersonal kan bli svårare, men eventuellt kan ett 

nytt avtal som ger högre ersättning vara ett sätt att minska risken (dock 
höjs kommunens kostnader). 

• Översyn av fordonsplanen i akt och mening att hitta fordonslösningar 
som inte kräver C-behörighet inom deltidsorganisationen-

o Förebyggandeorganisationen står inför pensionsavgång- hur skall den 
organiseras i framtiden? 

• Försvarsmakten har återinträtt på den inhemska arenan, vilket då förut
sätter en samordning mellan det civila och militära försvaret- detta in
nebär krav på planering i kommunerna. 

Personalkontor 
• Fortsatt utveckling och anpassning av kommunövergripande processer 

och rutiner för HR-området 

• Utveckla konsultativt förhållningssätt gentemot chefer i organisationen i 
syfte att stödja/lära ut/öka professionellt agerande i HR-processer. 

• Lönekartläggning. 

• jämställdhetsplan. 

• Arrangera tematräffar för chefer. 

• Utveckla dag för nyanställda nytt program. 

• Effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocess. 

• Se över behov av arbetsmiljöutbildning. 

• Implementera uppdaterat lönesystem. 

• Upprätta styrdokument som t ex riktlinjer för friskvård, mutor och jäv, 
gåvor, distansarbete och lokalt avtal om flexibel arbetstid. 
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VERKSAMHETSFAKTA 

Verksamhetsmått 

Antal årsarbetare Ksf 

Antal anställda tsv 

Antal anställda visstid 

Tekniskt kontor -------
Vinterväghållning 

Kostnader totalt, t kr 

Kostnad/invånare, kr 

Lokalförvaltning 

Kostnader s~adegörelse, tkr 

Kostnader städ, tkr 

Varav extrastä d, tkr 

Kostverksamhet 

Kostnader totalt, tkr 

Portion/årsarbetare, styck 

Kostnader hyra, tkr 

VA-verksamhet 

Kostnader totalt, tkr 

Varav kapitalkostnad, tkr 

l ntäkter från taxa, tkr 

Renhållning 

*Kostnader totalt, tkr 

*Kostnad/invånare, kr 

Intäkter från taxa, t kr 

Personal 

Kostnader löner, tkr 

*Måtten är omdefinierade 2011. 

Kultur- och fritidskontor 
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2011 -------"'2=0=12::_ _______ 2=:0,_,1=3-

297,4 

54 313 327 

3 18 13 

2011 2012 2013 ----···-----

4 746 3 712 4 404 

220,35 171,73 202,52 

226 163 320 

9 943 9 838 10 542 

372 295 307 

51155 52 922 52 214 

74 80 67 

9 255 10472 11258 

26 595 28 035 24 463 

7 529 7 938 6 984 

24422 27 768 28 660 

22 079 23 235 22 664 

l 024 l 075 l 042 

19 335 20 903 22 152 

68 720 70 950 69 360 

2011 2012 2013 
~----------·~ ·~- --- --···~ .. ·---------------·- ------~-···-----
Anta! besökare Täljstenen 7 800 8 200 8 500 

Antal besökare på biblioteket 133 654 139 242 139 586 
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Kultur- och fritidskontor 2011 
----~~·------~---·--·-·· 

Kommunal subvention per besök i Simhal- 35,54 
len 

Antal i% av de bidragsberättigade före- 11 
n ingarna som har antagit en trygghetspo-

licy 

Andelen barnböcker av den totala utlå- 40,3 
n ingen i% 
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2012 2013 
·--·-~·-

38,00 52,6 

11 11 

40,5 42,8 



Revisionens verksamhetsberättelse 

VERKsAMHETSANSVAR 
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Enligt kommunallagen skall revisionen varje år granska all verksamhet som bed
rivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed. De skall 
pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den inter
na kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. För att kunna uttala sig om 
all verksamhet måste revisorerna utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv 
välja vad man skall granska under varje år, all verksamhet kan av ekonomiska 
och effektiva skäl inte granskas varje år. Vad som kommer att granskas under ett 
revisionsår framgår av en revisionsplan som revisorerna beslutar om inför varje 
nytt verksamhetsår. 

ÅRET SOM GÅTT 

Revisorerna har haft 9 möten under året och har vid dessa möten träffat kom
munstyrelsens och samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar. Un
der 2012 har revisorerna även bjudit in kommunstyrelsens olika fackutskott fått 
en föredragning av dem kring utskottens verksamhet och arbetssätt. Varje revi
sor har ett särskilt uppdrag att bevaka antingen kommunstyrelse, nämnd eller 
utskott och vid sammanträdena har en rapport lämnats kring dessa. Likaså har 
varje lekmannarevisor rapporterat kring det bolag man är vald för. 

Under 2013 genomfört hemma-hos-utbildningar inom områdena Årsredovis
ningen- ett verktyg för förtroendevalda samt Intern kontroll. 

Följande granskningar har genomförts under 2013: 

• Kränkningar och diskriminering i grundskolan 
• Medicinskt ansvarig sjuksköterskas och läkemedelsanvändningen inom 

särskilt boende 
• Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet 
• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 
• Ej verkställda beslut inom LSS 
• Beredskap avseende EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter) 
• Granskning av delårsrapport 2013 
• Granskning av årsredovisningen 2012 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget Awikelse 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

745 758 750 787 37 

745 758 750 787 37 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 
Revisorerna redovisar ett överskott mot budget på 37 tkr, till största delen bero
ende på lägre arvodes- och personalomkostnader än budgeterat. Bland annat 
blev ett sammanträde inställt och hela revisorsgruppen hade ej möjlighet att 
delta vid årets länsrevisionskonferens i Arboga. 

FRAMTIDEN 

• Utifrån lagkrav kommer liksom tidigare år granskning av delårsrapport 
och årsredovisning att genomföras. 

• Förutom dessa kommer ett antal verksamhetsrevisioner att genomföras 
baserat på revisorernas väsentlighets- och riskanalys. Revisionsplan för 
2014 håller på att tas fram av revisorerna under januari och februari. 

• En uppföljande granskning av samtliga granskningar under åren 2011-
2014 kommer att genomföras som ska analysera revisionsrapporternas 
slutsatser samt kommunstyrelsens och nämndernas åtgärder och dess ut
fall. 
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Överförmyndarens verksamhetsberättelse 

VERKsAMHETSANSVAR 

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som utövar tillsyn över förvaltar
skap, godmanskap och förmyndarskap inom Sala kommun samt fullgör de övriga 
uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren. 

Överförmyndaren ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde. 

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överförmynda
ren för i sin verksamhet och förfogar över. 

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna 
verksamheten. 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

o 
~ 

• 
® 

Överförmyndare bidrar genom att årsräkningar som är inlämnade 
före l mars ska vara färdig-granskade senast sista augusti samma år. 

Arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om överför
myndarens verksamhet. 

Fortsätta arbetet med att informera om överförmyndarens roll och 
ställföreträdarnas uppdrag inom kommunens olika verksamheter 
och till aktuella externa aktörer. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 
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Granskningen av årsräkningarna var klar i början på september må
nad. För att klara detta timanställdes en handläggare som enbart 
sysslade med granskning av årsräkningar. 

Arbetet med att uppdatera hemsidan med aktuell information är ge
nomförd. 

Arbetet med att informera inom kommunens olika verksamheter och 
till aktuella externa aktörer pågår kontinuerligt Under senare delen 
av året har informationen dock varit mer sporadisk eftersom den ena 
handläggaren avslutade sin anställning i juni och den andra avslutade 
sin anställning i september och det tar tid för de nyrekryterade att 
sätta sig in i arbetet.. 

ÅRET SOM GÅTT 

• Under året har en rekryteringsprocess avslutats och två nya handläggare 
har rekryterats, då den ena handläggarna avslutade sin tjänst i juni och 
den andra i september. Den ena nya handläggaren tillträdde i mitten på 
augusti och den andra i början på oktober. Den senare valde att avsluta 
sin anställning och återvända till hemorten. En ny rekryteringsprocess in
leddes därför och den beräknas vara avslutad i början på 2014. 

• Under året har många ärenden avslutats, vilket medfört en hel del mer
jobb med att granska sluträkningar. 

• Överförmyndaren har haft tillsynsbesök av Länsstyrelsen. 

EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget 
"------

Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 Budget Avvikelse 

Kostnader 3 111 2 953 3 163 3 290 127 

Intäkter 2n 1w 1~ 150 47 

Nettokostnad 2 838 2 793 2 966 3140 174 

EKONOMISKANALYS 

Driftbudget 
Överförmyndare redovisar överskott 17 4 t kr. Den största delen av överskottet 
hänför sig till personalkostnader. 
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De ensamkommande flyktingbarnen kostade 88 tkr mindre än budgeterat, sam
tidigt som vi fick tillbaka 4 7 tkr mer än budgeterat från Migrationsverket Detta 
innebär att de ensamkommande flyktingbarnen totalt kostade 135 tkr mindre än 
budgeterat. 

Arvodet för ställföreträdarna har blivit 76 tkr lägre än budgeterat. Detta beror 
sannolikt på att fler huvudmän än beräknat har blivit betalningsansvariga för 
arvodet. 

FRAMTIDEN 

• Behovet av gode män och förvaltare fortsätter att öka. Framför allt ökar 
behovet av gode män i svåra ärenden, dvs ärenden där det förekommer 
både ett missbruk och en psykiatrisk diagnos. De gode män som rekryte
ras till dessa ärenden kräver mycket coachning och utbildning för att 
kunna klara sitt uppdrag. 

• En ny handläggare ska rekryteras under 2014 och båda handläggarna 
kommer att genomgå adekvata utbildningar för att öka och bibehålla den 
höga kompetensen inom överförmyndarverksamheten. 

VERKSAMHETSFAKT A 

Text 2011 2012 2013 

Anta! aktiva ärenden 367 358 359 

Antal redovisningsskyldiga 250 290 239 
ärenden 
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Bildnings- och lärandenämndens verksamhetsberättelse 

VERKsAMHETSANSVAR 

Bildnings- och lärandenämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar. 

Till verksamheten hör 

• Förskola och pedagogisk omsorg, samt fritidshem 

• förskaleklass 
grundskola 
gymnasieskola 
grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stödfunktionerna, 
exempelvis fritidsklubb (denna regleras av LSS) 

• kommunal vuxenutbildning 
svenska för invandrare (SFI) 
samhällsinformation 

• Särskild utbildning för vuxna 

• Kulturskola (ej reglerat i skollagstiftningen J 
Uppgifter som regleras i skollagstiftningen men fullgörs av andra nämnder är: 

• skolmåltider (Kostenheten, KS) 

• skolskjuts respektive elevresor (Enheten för samhällsresa r, KS) 

• Uppföljningsansvaret enligt Skollagen (2011:800) 29 kapitlet 9 §(ar
betsmarknadsenheten, VON) 

Nämnden planerar årligen för 10 sammanträden. 
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MÅLAVST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

-~--~-cc----

MÅL: ETTVÄXANDE SALA 

o 
• • 
® 

-Förskolan står väl rustad för att möta förändrad efterfrågan med O 
verksamhet av god kvalitet och valmöjlighet. Förskoleverksamhet 
skall finnas tillgänglig i alla tätorter inom kommunen. 
- Tillsynsbehov under kvällar, helger och nätter skall tillgodoses. 
- Skolan i Salaskall vara av god kvalitet och ha ett gott rykte. För 
detta behöver utvecklingsarbetet förstärkas med en tydligare inrikt
ning mot de nationella styrdokumenten. 
- skolverksamheten skall organiseras så att alla geografiska områden 
i kommunen med ett elevunderlag som räcker för skolverksamhet av 
god kvalitet har tillgång till skola i sitt närområde. 
- Salaskall ha en gymnasieskola som erbjuder de mest efterfrågade 
programmen. 
- Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckling i förskola och 
skola, samt att ge barn och ungdomar god livskvalitet. På så sätt skall 
intresset av att bo i Sala förstärkas. 
-Vuxenutbildningen fungerar som ett komplement till övrig utbild
ning som hjälper innevånare att finna egen försörjning. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

- Förskolan och skolan skall i samverkan med andra aktörer skapa 
trygghet och arbetsro och lägga grunden till att Salas barn och ung
domar intresserar sig för aktiviteter som i gott samspel med andra 
medborgare ger ett rikt och stimulerande liv i såväl utbildning, ar
betsliv och på fritiden. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 

33,0 (34,3 förra året) o/o av Salas elever valde Kungsängsgymnasiet och 10,6 
(11,8)% Ösby, alltså totalt 43,6 ( 46,1) %. 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

71 (116) 
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------ --·---

Elever och vårdnadshavare skall uppleva att verksamheten har god 
kvalitet och att de har möjlighet till inflytande. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET. 
--·····- -----·--·--·--·-···-·----······---·-----·----= 
-Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att O 
kvaliteten i Sala i snitt ligger i den övre kvartilen i landet. Med andra 
ord skall Sala vara en av landets bästa skolkommuner. 

-IT skall förstärka Salas konkurrenskraft som skolkommun. Eleverna 
ska bli bättre rustade för fortsatta studier och utveckla de pedago
giska metoderna. Särskilt fokus ska sättas på elever i behov av sär
skilt stöd, ochfeller elever som är mindre mottagliga för traditionella 
inlärningsmetoder. IT i skolan skall också ses som ett stöd att ge de 
elever som behöver starkare individualisering av undervisningen, 
större möjligheter att finna skolan tillräckligt stimulerande. 

-Det entreprenöriella lärandet skall förstärkas. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENs MEDBORGARE. 

När svaret på frågan "Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i O 
alla ämnen" i SKL:s "Öppna jämförelser" är "stämmer helt och håller" 
eller "stämmer ganska bra" överstiger 90 procent i årskurs 5. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 

I april var i snittantalet på småbarnsavdelningar 14,9 och på syskonavdelning
ar 21,2. 

86,2 %av eleverna var behöriga att söka gymnasieprogram efter grundskolan. 

7 6,8 %av eleverna lämnade grundskolan med fullständiga betyg. 

49 o/o av eleverna svarade "stämmer helt och hållet" och 34 o/o "stämmer ganska 
bra" på frågan om lärarnas förväntan. Det är alltså sammanlagt 83 o/o. 

82,2 o/o av avgångseleverna fick slutbetyg. Resultatet är bättre än förra årets 
värde (79,2%). Skolornas värden: Kungsängsgymnasiet 87,2 %, Ösby 72,2 %. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Det totala sjuktalet i förvaltningen understiger 4 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Minst 90 % av medarbetarna uppger att de upplever delaktighet 
och inflytande 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 

Det genomsnittliga sjuktalet de senaste 12 månaderna var 4, 7 %. 

Personalen ger det genomsnittliga betyget 3,4 (på en 5-gradig skala} 
på personalenkätens fråga om delaktighet. 

ÅRET SOM GÅTT 

o 

o 

• Verksamhetsåret inleddes med en budgetram som med beräknade all
männa kostnadsökningar låg 20 mkr under 2012 års nivå. Efter fullmäk
tiges beslut om ramförstärkning blev nettoskillnaden 15 mkr. 

• Stora förändringar har skett inom ledningsorganisationen och administ
rationen för att minska kostnaderna. Det gäller främst inom vuxenutbild
ningen, särskolan och Ösby naturbruksgymnasium. l övrigt har verksam
hetsanpassningar gjorts inom grundskolan och gymnasieskolan -vilket i 
första hand påverkat antalet lärare. 

• Antalet medarbetare har minskat med 13 personer. Förutom dessa har 
antalet medarbetare som gått tilllägre tjänstgöringsgrad ökat med 29 
personer, vilket gör att den totala personalstaten räknat i årsarbetare har 
minskat med ett tjugotal. 

• Nyanlända i alla åldrar har ökat från budgeterade 50 till120 personer 
vilket ökar trycket på grundskolan med t ex flera nystartade förberedel
seklasser. 

• Trots fortsatt utökning med fler platser har inflyttningen gjort att antalet 
barn i grupperna inte kunnat minskas till uppsatt mål. Förändringen är 
också ojämnt fördelad geografiskt vilket innebär att det har varit svårt att 
klara behoven på vissa orter. 

• Omstrukturering av gruppstorlekar i grundskolan har inneburit att grup
perna på högstadiet har blivit något större. Detta var inledningsvis en 
följd av ekonomiska begränsningar men som också har visat sig ha orga
nisatoriska fördelar. 
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ÅRSREDOVISNING 2013 

• Antalet elever på särskolan har fortsatt att minska till följd av barnkullar
nas storlek. 

• Kulturskolan har inlett omfattande förändringar bland annat för att 
bredda utbudet för att omfatta fler kulturformer än musik. 

• Nya rutiner har genomförts under året för arbetet mot kränkande särbe
handling: Likabehandlingsplanerna är numera delegationsbeslut av rek
tor samt alla anmälningar om kränkningar rapporteras till ordförandebe
redningen. 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13 

Kostnader 556 164 534970 537 766 

Intäkter 100 776 83 678 88 242 

Nettokostnad 455 388 451292 449 524 

Verksamheternas nettokostnader 

Nämnd- och styrelseverk~ 
1119 945 716 

samhet 

Kansli/stab (AME) 1815 

Flyktingmottaga n d e 229 lO 

Arbets ma rkna dsåtgä r der 4 358 

Kulturskola 4 996 5 214 5 472 

Central förvaltning 27 812 19 207 14 225 

Förskola 89 072 99 238 109 619 

Gymnasiesärskolan 11946 7763 7 917 

Intern justering grundsär/gymnasiesär -1573 

Gymnasiesärskolan efter intern justering 7 763 6 344 

Grundsärskolan 12408 11111 8 745 

Intern justering grundsär/gymnasiesär 1573 

Grundsärskolan efter intern justering 11111 10 318 

Grundsärskola 12 408 11111 8 745 

Grundskola 202 690 206 031 205 367 

Gymnasieskola 92 742 95 688 93 934 

Vuxenutbildning 4 381 4999 2 668 

SFI 1822 l 087 861 

Summa 455 388 451292 449 524 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar 

Nettoutgifter 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

Bokslut -11 Bokslut-12 Bokslut-13 

s 069 3 664 3 567 

74 {116) 
ÅRSREDOVISNING 2013 

Budget Avvikelse 

534 374 -3 392 

75 369 12 873 

459 005 9 480 

845 129 

5162 -310 

15 652 1427 

111179 1560 

6713 -1204 

1573 

6 713 369 

10961 2 216 

-1573 

10 961 616 

10 961 2 216 

211486 6 619 

92 034 -1900 

3 609 942 

1364 503 

459 005 9480 

Budget Avvikelse 
--

4900 3 567 

Bruttokostnaderna är cirka 1 mkr lägre än budget Av dessa är 0,5 mkr återhåll
samhet på kontot för kompetensutveckling på central nivå. Övriga 0,5 mkr är 
mindre poster utspridda över verksamheterna. 

Bruttointäkterna överstiger budgeten med 8,4 mkr. Dessa är fördelade över för
skolan med ca 2 mkr, och avser både ökade taxeintäkter och ersättningar från 
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Grundskolan har fått 1,4 mkr mer i bidrag för flyktingar än budgeterat. EV-bidrag 
samt andra bidrag gav ytterligare 1 mkr. 
Gymnasiet har ökat intäkterna med 4 mkr, där de största enskilda posterna är 
bidrag för flyktingar (1,2 mkr), EV-bidrag och övriga bidrag (1 mkr). Ersättning 
från AMS 0,8 mkr och en ökad försäljning av jordbruksprodukter 0,6 mkr. 

Nämnd- och styrelseverksamhet 
Inställda nämndmöten har resulterat i ett överskott (0,1 mkr) 

Kulturskola 
Verksamheten har avslutat sitt samarbete med fängelset vilket har inneburit ett 
inkomstbortfall (-0,3 mkr) 

Central förvaltning 
Verksamhetens överskott (1,4 mkr) beror till stor del av återhållsamhet på cen
tral kompetensutveckling, bemanning på kontoret samt även planerade privata 
färskoleavdelningar som inte startades som planerat. 

Förskola 
Verksamhetens överkott beror till stor del av ökade intäkter från andra kommu
ner (0,8 mkr) samt en ökning av barnomsorgsavgifter (0,4 mkr). 

Gyronasiesärskola 
Verksamhetsområdets resultat har justerats med en omföring av kostnad för av 
köp av plats som felaktigt bokförts på verksamhetsområdet, -1,6 mkr. Det fak
tiska resultatet för verksamhetsområdet är 0,4 mkr. 

Grundsärskola 
Verksamhetsområdets resultat har justerats med omföring av kostnad för köp av 
plats, 1,6 mkr, som felaktigt bokförts som en kostnad på Gymnasiesärskolan. Det 
faktiska resultatet för verksamhetsområdet är 0,6 mkr vilket är personal samt 
lokalförändringar. 

Grundskola 
Kompensation för lönekostnadsförändringar fördelades inte som planerat. Det 
har haft det goda med sig att vi gått in i 2014 med budget i balans. statsbidragen 
har ökat markant mot slutet av året. Kostnaderna som bidragen ska täcka kom
mer att falla ut 2014 därför har verksamheten gått kraftigt plus främst under 
höstterminen detta år (4,6 mkr). Lokalkostnaderna (1,5 mkr) är kopplade till 
stor del till Västerfärnebo där en om byggnation pågår och hyran oväntat reduce
rades under hösten 2013. 

Gymnasieskola 
Underskottet är till huvudsak minskade interkommunala intäkter (-1,4 mkr). 
Ösby (-0,3 mkr) och Kungsängsgymnasiet (-0,1 mkr). 
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Vuxenutbildning 
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På grund av få beviljade utbildningar hösterminen 2012 och svårigheter att få 
igång utbildningar med kort varsel av förstärkt kommunal ram i december, så har 
det lämnats ett överskott (0,9 mkr) i årets bokslut. Detta kommer att komma 
bättre i fas under 2014. 

Investeringar 
Inga större investeringar har gjorts under året utan ett antal mindre investering
ar i verksamheterna har gjorts. 

FRAMTIDEN 

• De olika verksamheterna behöver förstärkt stöd i det systematiska kvali
tetsarbetet. Hela organisationen måste bli involverad i det ständiga för
bättringsarbetet, utifrån grundsynen att vi har höga förvätningar och vet 
att vi kan få alia barn och elever att lyckas. 

• De ekonomiska uppföljningarna behöver bli tydligare och den ekono
miska planeringen mer strategisk 

• Det finns ett stort behov av att se över lokalanvändningen i förvaltningen, 
utifrån en långsiktig och väl förankrad strategi. 

• Under året ligger mellan 1 och 3 privata färskoleavdelningar förberedda 
för start. Varje avdelning utgör en kostnad på 2 miljoner per år, plus ett 
konstaterat utbyggnadsbehov på flera av våra mindre orter. 

• En utökning av befintliga platser med ca 10 barn sker under tidig vår i 
egen förskoleverksamhet. 

• Gymnasieskolans programutbud bör ses över under våren för att faststäl
las efter resultatet av gyronasievalet i februari. 

• A-grupp för elever i behov av särskilt stöd i år 1-6 startas på Åkraskolan. 

VERKSAMHETSFAKT A 

Förskolan 2011 2012 2013 

Anta! barn i förskoleverksamhet 

-kommunal förskola 779 844 890 

-familjedaghem 71 68 93 

-kooperativ 121 131 135 

Grundskolan 2011 2012 2013 

-grundskola och färskoleklass 2121 2123 2173 

Skolbarnomsorg 750 798 769 

- kooperativt fritidshem Broddbo 2 4 4 
och Bråsta 
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Särskolan 2011 

G rundsär /trä ningsskola 39 

Fritidsklubb/fritids 27 

Kulturskolan 2011 

Anta! elever i Kulturskolan 500 

Gymnasium 2011 

Elever i Sala Kommuns gymna- 744 
sieskolor 

-varav elever från annan kom- 235 
mun 

salaelever hos annan skol hu- 399 
vu d man 

GV-sär 2011 

Elever i gymnasiesärskolorna 47 

varav eleverfrån annan kommun 26 

salaelever i annan kommun 23 

Enheten för vuxnas lärande 2011 

Helårsplatser gymnasial vuxen- 188 
utbildning 

Helårsplatser grundläggande 44 
vuxenutbildning. 

Antal elever Svenska för invand- 70 
rare (snitt} 
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2013 

25 

21 

2013 

350 

2013 

607 

181 

375 

2013 

35 

16 

15 

2013 

157 

39 
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Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 

VERKSAMHETSANSVAR 

Vård- och omsorgsnämnden med förvaltning har till uppgift att fullgöra kommu
nens uppdrag inom socialtjänsten rörande individ- och familjeomsorg samt 
äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med sär
skilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
Föräldrabalken (FBL). 

Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin samt ledningen av den kom
munala hälso- och sjukvården ink! hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
( HSL). 

Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora 
olyckor och katastrofer (POSOM). 

Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer i 
kommunen som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation med målet 
att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. För att 
fullgöra uppdraget har vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) organiserat sig i 
olika verksamhetsområden; individ, familj, arbete (!FA) inklusive flyktingmotta
gande samt funktionsnedsättning (FO) och omsorg om äldre (ÄO). 
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MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

-~0-----

~ 

Målen är uppfyllda • 
Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar ® 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Vård- och omsorgsnämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för 
att människor med behov av stöd i olika former får adekvata insatser 
vid rätt tidpunkt. Tillgängliga ekonomiska resurser ska användas 
effektivt och bästa möjliga lösning ska prövas och väljas. 

Nämnden ska också inom sitt verksamhetsområde bidra till att män
niskor kan leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och med bibe
hållen självständighet uppleva trygghet i sin hemmiljö. 

AKTIVITETER 

• Resultat, produktions- och effektivitetsmått ska utvecklas och 
följas upp för att kunna bedöma kvalitet och kostnadseffekti
vitet så att rätt insatser sätts in. 

• Nämnden ska verka för att trygghetsboenden tillskapas i bo
ende kedjan för att säkerställa att äldre kan bo kvar hemma i 
möjligaste mån. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska miljö be
lastningen. 

AKTIVITETER 

• Alla verksamheter inom förvaltningen ska källsortera. 
• Effektivare tjänsteresor genom nyttjande av bil pool. 
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HÅLLBART SAMHÄLLE 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 
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ÅRSREDOVISNlNG 2013 

En genomlysning för att få fram adekvata styrmått från verksamheten pågår. In
för resultatår 2014 hoppas dessa kunna användas. 

Verksamheterna källsorterar och daglig verksamhet har tagit detta som en 
sysselsättning för några deltagare att hjälpa till att köra bort det källsorterade 
och bidrar därmed till återvinning och hållbarhet. 

Bilpoolen används av alla verksamheter. 

Förvaltningen har deltagit i diskussioner om behovet av trygghetsboendej bra 
bostäder för äldre på Kaplanen efter det att Vård och omsorg upphör med nuva
rande verksamhet där. 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

··----·-----· 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa kvalitetsnivå och omfatt
ning på sina insatser och vara tydlig i informationen till medborgarna 
så förväntningar, insatser och resurser är i paritet. 

Alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorg ska få ett gott och 
respektfullt bemötande och insatserna ska utföras av personal med 
utbildning och kompetens för uppdraget. 

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en god vård och omsorg. 

AKTIVITETER 

• Kontaktmannaskap och genomförandeplaner genomgående 
för alla. 

• I ökad utsträckning analysera och publicera resultat av kvali
tetsundersökningar som genomförs på nationell och lokal nivå 
samt utforma handlingsplaner för kvalitetsförbättring utifrån 
resultaten. 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITI': 
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Målet är nöjda kunder /brukare med framgångsfaktorerna rätt bemö
tande, kompetens, tillräcklig bemanning, leverera med kvalitet, av
lastning för anhöriga, planering tid/resurs samt tillgänglighet. 

Arbetet ska utgå från värdeskapande processer enligt evidensbaserad 
praktik och kvalitetssäkrade insatser. En av grunderna för kvalitets
arbetet är hantering av synpunkter /klagomål. Brukarnas synpunkter 
och klagomål redovisas kontinuerligt till nämnden samt större avvi
kelser. Kvalitetsarbetet ska återkopplas till verksamhet. 

Indikatorer från KF: Sala har en god service av hög kvalitet när 

• Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent per
sonal. 

• Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov av 
stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö. 

AKTIVITETER 

• Kvalitetsutveckling i syfte att skapa mer sammanhållna vård
kedjor ska ske inom ramen för arbetet med hemsjukvård i 
kommunens regi. 

• Både på förvaltningsövergripande nivå och arbetsplatsnivå 
systematiskt kartlägga synpunkter /klagomål som inkommer i 
syfte att på ett effektivt sätt hantera brister i verksamheten. 
Arbetet ska ske så att ett lärande skapas i hela organisationen. 

• Implementering av värdighetsgarantierna 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENs MEDBORGARE 

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att öka informationen om 
nämndens ansvarsområde genom att regelbundet ha öppna samman
träden samt utveckla kontaktpolitikeruppdraget ur ett brukarper
spektiv. 

AKTIVITETER 

• Utveckling av förvaltningens information på www.sala.se 
• Utveckla formerna för medborgardialog och brukarinflytande. 
• Anhörigträffar 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 

Kvalitet 
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I samband med arbetet Leda för Resultat utformas ett arbetssätt som dokument
eras i kvalitetsledningssystemet Kvaliteten på verksamheten och på vilket sätt 
arbetet ska utföras samt hur brukarinflytande kan säkerställas kommer följas 
upp. Cheferna har börjat mäta olika delar i sina verksamheter i utbildningssyfte 
för att sedan förankra detta arbetsätt hos övrig personal. All personal inom 
äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet har haft en utvecklingsdag i 
bemötande som en del av leda för resultat. Utveckling av hemsidan pågår. Kvar 
att göra är att anpassa sidan för målgruppen funktionsnedsatta med t ex tal och 
bilder. Flera aktiviteter har genomförts i dialog med föreningarna inom nämn
dens ansvarsområde under året. Ett visst ansvar för denna fråga har överförts till 
kommunstyrelsen för 2014. 

Äldreomsorg ÄO: Kvalitetsunderindikatorer för god service har försämrats 
mycket på läkemedelsavvikelser och fallskador. Läkemedelsavvikelserna är un
der utredning och fallskadorna har ökat i takt med att fler registreringar har 
gjorts. Andelen äldre i ordinärt boende har fortsatt ökat. 

Individ familj arbete IFA: Institutionsplaceringarna för Individ- och familj har 
ökat mycket främst efter sommaren, beroende på ett antal kostsamma utred
ningsplaceringar av familjer med barn. Samtidigt har enheten arbetat med att öka 
insatser på hemmaplan, dock är antal öppenvårdsinsatser konstant. 

Funktionsnedssättningsområdet FO: I några arbetsgrupper har medarbetare 
och chef arbetet med teamutveckling utifrån litteratur" att skapa effektiva team " 
av Susanne Wheelan. 
Personliga assistenterna har fått datorer till alla sina arbetsplatser vilket under
lättar kommunikation och rapportering 

Kontaktmannaskap. genomförandeplan. värdighetsgaranti och brukarstöd 

Äldreomsorg ÄO: Arbetet med att utveckla kontaktmannaskap och genomföran
deplaner som arbetsmetod för äldreomsorgen fortgår. I genomförandeplanen ska 
den enskilde kunna påverka i så stor utsträckning som möjligt hur, när och på 
vilket sätt insatser ges. 
All personal inom vård- och omsorgsboenden, VåBo har under hösten gått en 
heldagsutbildning om dokumentation och genomförandeplaner. sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter samt sjukgymnaster arbetar med vårdplaner och rehabplaner. 
Inom VåBo har brukar- och anhörigträffar genomförts i de flesta verksamheter. 
Genomgång och analys av resultaten i brukarundersökningar har genomförts 
inom alla enheter. Handlingsplaner utifrån uppföljning är påbörjade. Arbetet med 
att skapa sammanhållna vårdkedjor inom hemsjukvården pågår i teamarbetet 
och tillsammans med landstingsvården i Sala. De flesta av förvaltningens hem-
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tjänstteam, hemrehab, sköterskor hemsjukvård och larmverksamhet har samlo
kaliserats på Stadsträdgården. 
Värdighetsgarantierna för äldreomsorgen är under utveckling och behöver ut
värderas. 

Funktionsnedsättningsområdet FO: l boendeformerna inom FO används en 
systematisk metod (Hurpärmar) för att ta reda på hur de olika insatserna ska 
utföras utifrån brukarens behov/önskemål. 
Det har införskaffats fem l PADs som ett tekniskt hjälpmedel. Syfte är att under
lätta/förbättra kommunikation med brukarna. 
l syfte att skapa brukarinflytande sker det regelbundna boenderåd på alla grupp
bostäderna. Daglig verksamhet har regelbundna träffar med en referensgrupp av 
brukare från dagligverksamhet 
l samband med en anhörigträff på skräddargränds kortidsboende har det genom
förts en enkät gällande verksamhetens innehåll och upplevd avlastning för för
_äldrar. 
Alla verksamheterna har deltagit i Öppna jämförelser och kommer att under 
2014 jobba vidare med att utveckla hur resultat och analyser ska kunna bli ett 
bra arbetsunderlag för förbättringar. 
FO har tillsammans med Sala Missionskyrka genomfört en föreläsningsdag med 
anhörigperspektiv som tema. 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har kvali
tetsfrågorna fått allt större fokus under de senaste åren. Allt som sker 
inom nämndens ram har till syfte att vara till nytta för de som är i 
behov av våra tjänster. Alla medarbetare har rätten och skyldigheten 
att växa i sin profession. Detta är helt avgörande för verksamhetens 
utveckling. 
Fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling har mycket stor 
betydelse för alla medarbetares välmående på arbetsplatsen. Kvalitet, 
utveckling och kostnadseffektivitet är ledorden för detta arbete. 

Vård- och omsorgsnämnden ska ge förutsättningar för att medarbe
tarna i förvaltningens verksamheter trivs och känner sig trygga i ar
betet. 

AKTIVITETER 

• Fördjupat arbete kring arbetsmiljöfrågor i enskilda hem. 
• Utvecklingsaktivitet för arbetsplatsombud och chefer i syfte 

att förbättra samverkansarbetet 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

--MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA-
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Medarbetarna ska arbeta utifrån angivna mål i verksamhetsplanen 
och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Medarbetarna ska till
sammans med cheferna verka för att verksamheten utvecklas och 
effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde 
brukaren. 

AKTIVITETER 

• Utveckla formerna för reflektion i arbetet som ett sätt för kva
litetsutveckling. 

• Inom ramen för FÖRSAM (förvaltningssamråd) och EN SAM 
( enhetssamråd) utveckla formerna i arbetet där medarbetar
na tillsammans med chefer utvecklar verksamheten i syfte att 
skapa bästa möjliga nytta för den enskilde brukaren. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål i verksamhets
planen och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Cheferna ska 
tillsammans med medarbetarna verka för att verksamheten utvecklas 
och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den en
skilde, samt skapa förutsättningar för delaktighet och en god arbets
miljö. 

AKTIVITETER 

• Översyn av ledningsstrukturen inom förvaltningen i syfte att 
skapa goda förutsättningar för ledning av verksamheten. 

• Skapa och utveckla yrkesstolthet hos medarbetare genom 
värdegrund, kundperspektiv och arbete med ständiga förbätt
ringar. 
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Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 
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All personal har haft möjligheten att delta i en kommunövergripande medarbe
tarenkät Medarbetarenkät 2013 har påvisat områden som förvaltningen behöver 
arbeta med bl.a arbetsmiljö, ledarskap och lärande samt sjukfrånvaro. Trakasse
rier och diskriminering är när det förekommer helt oacceptabelt och måste mot
verkas. De flesta medarbetarna har svarat på medarbetarenkäten och verksam
heterna har påbörjat arbete med att förbättra de områden som fick låga poäng. 
Genomgående är att frågorna som berör strategi fick låga poäng. Vissa verksam
heter har påbörjat ett förbättringsarbete med hjälp av en handlingsplan, de andra 
kommer att starta snarast. 

Cheferna inom VOF har deltagit i föreläsningar som syftar till att få kunskap om 
hur man kan mäta, skapa nyckeltal, se över sina processerför att få ett jämnare 
flöde och säkerställa leveransen. 

Alla verksamheter har medarbetarsamtal, regelbundna APT träffar, planerings
dagar och ensam träffar. Nya lönekriterier har arbetats fram. Inom samverkans
arbetet provas att arbeta i "verksammöten". Verksam för ordinärt boende har bl. a 
arbetat med arbetsmiljöfrågor i enskilda hem. Mätningar av arbetsmiljörisker i 
ordinärt boende har inletts 

Flera verksamheter har bytt lokal under året i syfte att effektivisera verksamhet 
och förbättra trivsel och arbetsmiljö för både personal och brukare. Med det följ
de en del dubbla hyreskostnader. 

Målet för en sjukfrånvaro understigande 5% nås inte, den blev närmare 6%. In
tensifierat arbete med att kartlägga och konkret arbeta med att sänka sjuktalen 
är påbörjat med Previa som samarbetspartner. På en av verksamheterna har det 
gjorts en fördjupad analys av sjukfrånvaron med hjälp av Previa, kommunens 
företagshälsovård. Några verksamheter har provat på arbetsrotatio n. 

Teamutveckling för individcentrerad vård och omvårdnad pågår kontinuerligt. 
Här implementeras arbetssättet med riskbedömningar och planer. 

Flera medarbetare samt chefer inom FO har varit på nationell konferens. Den 
konferensen belyste problematiken med att vara utvecklingsstörd och åldras. 

Utifrån de statliga medel som länet fått, att kompetensutveckla personal inom FO 
2013-2014, deltog verksamhetschef i ett utvecklingsarbete på VKL som resulte
rade i en kompetensutvecklingsplan för personal med inriktning brukarmedver
kan. 
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Samtliga 

-Medelht!la 
kommunen 

-MedeiVOF 

-Medel Individ, 
Fllmilj, Arbete 

-Medel vl!rd och 
omsOtiSboende 

Medel Hemtjänst, 
hem~jukllård, 
rehab, 
~juksköter.~kor 

-Medel 
funktlan~nl!d~iitt 

nln~: 

Under året som gått flyttades verksamheten på Lindgården tilllediga lokaler på 
Parklängan. Det medförde att Ålängans och Parklängans nattbemanning förstärk
tes. Vid flytten av verksamheten frigjordes personalresurser som också kunde 
omfördelas till delar av utökad nattbemanning som tillfälligtvis gjorts på Klam
penborg samt viss finansiering av hemtjänsten. Äldreomsorgen kom i och med 
flytten av verksamhet på Lindgården ha en fullgod nattbemanning. 

Den utplanerade tiden i hemtjänsten har under år 2013 ökat med 13 366 timmar 
i jämförelse med år 2012. Av den utplanerade tiden är 11% serviceinsatser och 
resterande 89% avser omvårdnadsinsatser. Antalet brukare med hemtjänstin
satser uppgår nu till380 st och vid årets ingång 346 st. 

Under året har ett för högt timpris debiterats internt för vikarieköp via resursen. 
Det ökar område äldreomsorgs underskott med ca 2,3 miljoner men påverkar 
inte förvaltningens totala resultat. Timpriset har till2014 justerats. 

Sommarbemanningen i sjuksköterskegruppen var svårlöst. Sommaravtalet med 
extra ersättning tecknades som låg utöver budget för att garantera god vård. 

Ett ökat behov av korttidsplatser och vård- och omsorgsboendeplatser, V åBo har 
uppstått i slutet av året. Det har inneburit att förvaltningen fått fakturor från 
landstinget för kostnader för medicinskt färdigbehandlade i december. 

Under året har verksamheten haft hög sjukfrånvaro under olika perioder på 
grund av influensa och vinterkräksjuka. Fler sparade semesterdagar har tagits ut 
i år. Dessutom har extraresurser behövts för att klara snabb omställning till flera 
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brukare samt för att säkerställa omvårdnaden runt brukare med stora behov på 
V åBo. Allt detta har medfört högre personalkostnader än budgeterat 

Under hösten har förvaltningen upphandlat och installerat nyckelsystem för bru
kare som har larm och hemtjänst 

Ett stort arbete har inom äldreomsorgen pågått när det gäller planering av start 
av nytt V åBo. 

Ett flertal upphandlingar har genomförts under året Dels på grund av det nya 
boendet och dels med anledning av att avtalstider närmat sig sitt slut och att nya 
behov uppstått Ny leverantör av trygghetslarm har börjat installera larm inom 
vård och omsorgsboenden. 

Funktionsnedsättningsområdet FO 

Tre gruppbostadsbeslut LSS kan inte verkställas då det inte finns lediga gruppbo
stadsplatser. Två av dem har rapporterats in tillinspektionen för vård och om
sorg, IVO då tidsramen för gynnande beslut har överskridits och VOF därmed 
riskerar vite. Ett vite har betalats ut på insatsen kontaktperson då VOF inte klarat 
av att verkställa LSS-beslutet inom given tidsram. 

l slutet av året fick VOF uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram kostnadsun
derlag i form av drift och investering för att bygga en helt ny gruppbostad LSS. 

skräddargränd korttidsboende har under året genomfört en analys av behov av 
insatsen i dagsläget samt i framtiden. Detta resulterade i effektiviseringar både 
på schemanivå samt viss omstrukturering i tider för brukarna. 

Dagligverksamhet har regelbundna etikträffar för personalen för att bättre kunna 
fördjupa sig i olika svåra etiska problem och situationer på arbetet 

Personliga assistanstimmar har utökats en del och flera av brukarna har behov av 
personal som jobbar jour på natten. Ersättningen från försäkringskassan per ar
betat timme täcker inte kostnaderna för jourersättning vilket bidrar till under
skott Det har även förekommit brukare som blivit inlagda på lasarettet, samtidigt 
som den personens personalgrupp har sin anställning utan ersättning från för
säkringskassan. Personalen får då ersätta andra vid sjukdom samt ledigheter. Det 
blir ändock tider som personalen går utöver. 

I stort sett alla verksamheter inom FO har implementerat schemamodellen års
arbetstid. Den schemamodellen ger personal möjlighet till att själv styra sin ar
betstid utifrån verksamhetens behov. Det underlättar även samverkan beman
ningsmässigt mellan verksamheter. 

Individ familj och arbete IF A 

l samverkan med landstinget utreds alternativ för Familjecentralens lokaler. 

Planeringen av jobbcenter fortgår och den förväntade starten är på grund av byte 
av lokaler försenad. Arbetsmarknadsenheten har flyttat från biblioteket till 
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Kungsängsgymnasiets C-hus. Barn- och ungdomsgruppen flyttade från Lil
låstrands lokaler till Bergmästaren och stödteamet flyttade in i Lillåstrand. 

Under 2013 har behovet av att skriva om avtalet gällande mottagandet av en
samkommande flyktingbarn påtalats. Avtalet med Migrationsverket skrevs om i 
slutet på oktober, vilket innebar att ett underskott under tiden hann uppstå. 

131 stycken vuxna personer har mottagits av lntegrationsenheten, vårt avtal 
gäller för 40. 

Komplicerade familje- och barn/ungdomsplaceringar har ökat. skyddsplacering
ar av hela familjer har gjorts p g a hedersrelaterat våld. Antalet komplicerade 
ärenden har ökat. 

Kvalificerade kontaktpersoner har anlitats som ett komplement till LVU i hem
met. 

Tredjepartsumgänget har ökat, räknas som komplicerade och ersätts med tim
kostnad. 

Försörjningsstödet under 2013 har fluktuerat något dock konstateras en höjning 
framförallt hos ungdomar. 

88 (116) 



EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -11 Bokslut ~12 Bokslut wl3 

Kostnader 431188 504 744 535 878 

Intäkter 66 834 122 660 143 156 

Nettokostnad 364 354 382 084 392 722 

Förvaltningsövergripande vht 500 z 140 -1000 

Individ, familj och arbete 69 250 74 079 82 717 

Omsorg om funktionshind-
87 914 84 501 77180 

rad e 

Omsorg om äldre 206 405 221364 233 824 

Alkohol ha n d lägga re 285 

Summa 364 354 382 084 392 722 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar 

Arbetstekniska hjälpmedel 

Nettoutgifter 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

Bokslut -11 Bokslut-12 Bokslut-13 

661 517 306 

661 517 306 
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Budget Awikelse 

519 787 -16 091 

130 508 12 648 

389 279 -3 443 

10 818 11818 

76 825 -s 893 

79 411 2 231 

222 224 -11 599 

389 279 3 443 

Budget Awikelse 

1376 1 070 

1376 1070 

Under året har förvaltningens ram minskats med -450 tkr p g a den nya telefon
växeln. 

Förvaltningen fick prestationsersättning från staten för registreringar i nationella 
register 2012 kring "Mest sjuka äldre ( + 7,9 mkr). Bidraget togs in i budgeten 
samtidigt med budgeterade kostnader i samma omfattning. Av dessa extramedel 
användes 2,3 mkr, varav 1,7 mkr till teknikutveckling i hemtjänsten ( nyckelsy
stem J och 0,6 mkr till personella förstärkningar centralt för att kunna arbeta med 
strukturering av kvalitetssystemen för de mest sjuka äldre. 

Nettoresultatet avviker från periodbudgeten med -3,4 mkr. Ökningen av se
mesterlöneskulden blev dock 0,5 mkr lägre än beräknat. 

Bruttointäkterna+ 12,6 mkr består bl a interna intäkter (3 mkr resursen, 6,5 mkr 
hemtjänst), 0,6 mkr AMS-bidrag samt 2,5 mkr övriga statsbidrag och projekt 
(Psykprestationsmedel 0,6 mkr, Mest sjuka äldre 2013 1,2 mkr). 

Bruttokostnaderna överskrider resultatet med -16 mkr, varav personalkostna
derna -8,7 mkr, hyror -1,4 mkr, övriga kostnader -6 mkr. 

89 [116) 



90 {116) 
ÅRSREDOVISNING 2013 

Personalkostnaderna för omsorgen om äldre uppvisar det största underskottet C-
11 mkr) mot budget. Avvikelsen på personalkostnaderna förvaltningsövergri
pande beror på att semesterlöneskuldsförändringen inte blev lika stor som före
gående år. Interndebiterade intäkten för resursen samt vakanser inom både för
valtningsövergripande och omsorgen om funktionsnedsatta håller nere det totala 
personalkostnadsunderskottetC +3,2 mkr) samt ej använda medel för "Mest sjuka 
äldre" C +5,6 mkr). 

Avvikelsen på övriga kostnader C-6 mkr) består bl a av försörjningsstöd C-0,3 mkr 
-har sjunkit främst genom återbetalningar), köp av verksamhet C-6,3 mkr), därav 
externa placeringar 5 mkr, resten familjehemsvård. Motivationsboendets kostna
der är något högre än budget C-0,4 mkr) vilket beror på tomplatser och uteblivna 
hyror i början av året samt uteblivna intäkter på mat. Fyrklövern har gått 0,4 mkr 
back tills avtalet med Länsstyrelsen skrevs om i oktober. Lokaler har kostat mer 
än beräknat då en större omflyttning i syfte att minska lokalkostnaderna på sikt 
har genererat hyror för tomma lokaler bl a på Bergmästaren. 

Investeringar 
Investeringsutrymmet har använts i begränsad omfattning, ca 1 mkr återstår som 
önskas överförttill2014 då mobilitet i hemtjänsten kommer behövas införas 
under året och att planen för hjälpmedelsutbyte inte kunnat hållas p g a avtals
ändring. 

Löneökning budget (utfall), mkr 

Förändring semesterlöneskuld, mkr 

Försörjningsstöd, mkr 

Institutionsvård, kr/dygn barn 

Institutionsvård, kr/dygn vuxna 

FRAMTIDEN 

(5,1)-

-0,5 

24,4 

1897 

1836 

3,5 (5) 

1,3 

23,9 

3 306 

2 450 

Fortsatt arbete med att beskriva verksamhetens processer fortgår. 

Äldreomsorgen ÄO 

2013 

4,3 (4,3) 

0,5 

22,7 

3 346 

3 772 

Anhörigcenter kommer att startas i Kaplanens bottenvåning i slutet av året. 
Verksamheten kommer att vända sig till samtliga anhöriga inom förvaltningens 
alla verksamhetsområden med samtalsstöd, råd, kurser och cirklar. Ett drap-in 
cafe kommer att vara öppet på vardagar. 

Antalet färdigbehandlade som blir kvar på sjukhus har ökat under januari 2014. 
Förvaltningen kommer att följa utvecklingen för att se om behovsökningen är 
tillfällig eller om ett ökat behov kommer att kvarstå och då kräva åtgärder. Eko
nomiska medel för färdigbehandlade finns inte budgeterat i 2014 års budget. 
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Utredning av införandet av LOV på omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten ska 
redovisas. 

Behovet av hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser har under de två sista åren ökat 
och ökningen väntas fortsätta även under år 2014. 

Ändringen av åldersgränsen för fixartjänste r, från 80 år till 75 år, kan medföra 
ökad efterfrågan på tjänsten. 

Införande av mobilt uppföljnings- och registreringssystem för hemtjänst samt 
införande av nytt larmsystem på vård och omsorgsboende, VåBo kommer att 
pågå under våren. 

Hemtjänstbeslut för personer som bor på V åBo kommer att införas under året 

Under april kommer det nya boendet på johannesbergsgatan 2 att öppna. Samti
digt kommer verksamheten på Klampenborgs och Kaplanens V åBo upphöra. För
valtningen kommer även i samband med öppnandet av det nya boendet tomställa 
19 platser på Parklängan 3 samfEkebygårdens gruppboende på 7 platser då 
ekonomin inte tillåter att dessa platser hålls öppna. 

Under året behöver nya digitala trygghetslarm för ordinärt boende avropas från 
det upphandlade ramavtalet Detta bör föregås av en översyn av det samlade be
hovet av en trygghetscentral i kommunens regi. 

Funktionsnedsättningsområdet FO 

l januari 2014 finns det fem gynnande gruppbostadsbeslut LSS som inte kunnat 
verkställa p g a av gruppbostadsbrist 

Under mars 2014 börjar flytten in i Klampenborg vån 1 och därmed löser det en 
del av de beslut som idag inte kan verkställas. Arbetsgruppen på vån 1 kommer 
också att verkställa insatserna på skräddargränds korttidsboende. 

Under maj månad 2014 kommer verksamheten i Gröna Villan flytta till Klampen
borg. Bemanningen på vån l och vån 3 förväntas lösas med redan befintliga per
sonalresurser inom område FO. 

Den tillfälliga gruppbostaden på johannesberg med icke fullvärdigt LSS-boende 
kommer att behållas en period tiii för att kunna verkställa alla beslut Beman
ningen för den är inte budgeterad. 

Under början av året skall VOF lämna ifrån sig en kostnadsberäkning på drift och 
på vad en nybyggd LSS gruppbostad förväntas kosta. Underlaget skall vara klart i 
början av 2014. 

Det är så gott som fulit i nuvarande servicebostadsplatser och behovet av en ny 
servicebostads personalgrupp samt baslokal behöver tillskapas för att möta upp 
framtida behov. 

Ökat behov av nya grupper inom dagligverksamhet då de befintliga grupperna 
har många deltagare. 
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Utifrån de statliga medel som VKL fått inom FO 2013-2014 kommer ett kompe
tensutvecklingsprogram att påbörjas med brukarmedverkan som tema. Det star
tar med en inspirationsdag i mars samt kurser för baspersonal och enhetschefer 
som startar upp hösten 2014. 

Individ familj arbete IFA 

2014 kommer ca 30 personer att övergå från etableringsreformen till försörj
ningsstöd. 

Samarbetet med arbetsförmedlingen behöver utvecklas så att ungdomar snabb
bare kan komma in i aktivitetsstöd och sysselsättning. 

Översyn och planering av mottagandet ska göras. 

Fortsätta utvärdera hemmaplanslösningar för barn/ungdomar och vuxna för att 
möta upp behov och minska placeringar. 

Ett kvalificerat familjehem behövs snarast som ett alternativ till ba_rn och ung
domsplaceringarna. 

Samarbetet med psykiatrisk öppenvård för barn/ungdomar och vuxna behöver 
utvecklas för att kunna möta upp ett bredare fält av problemområden tillsam
mans med landstinget. 

Feriejobb för ungdomar på åk l på Gymnasiet ska införas under alla skollov. 
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VERKSAMHETSFAKTA 

Text 2011 
-·----···--

Antal årsarbetare 585 {exkl AME) 

Antal särskilda boendeplat~ 269 
serSoL 

~varav anpassade för de- 82 
menta 

-varav anpassade för per- 7 
soner med psykiska funkt-
ionshinder 

-varav antal korttidsplatser 36 
5o l 

Antal korttidsboendedygn 10 864 
5o l 

Antal personer med hem- 314 
tjänstinsatser 1/10 

Antal beslut bostad vuxna 67 
L55 

Antal personer med insat- 7/35 
sen personlig assistans 

L55/LA55 

Antal personer med insat- 76 
sen daglig verksamhet LSS 

Antal beslut boendestöd 56 
kommunpsykiatri 

Antal beslut elevhemsbo- 12 
ende i annan kommun LSS 

Antal hushåll med försörj- 735 
ningsstöd 

Antal personer placerade 41 
på institution 

Antal deltagare i arbets- 357 
marknadsinsatser 

Navigatorcentrum 42 

Anta! ungdomar i feriear- 125 
bete 

Antal mottagna flyktingar 40 
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2012 

636 

272 

82 

7 

36/19 

9175 

327 

66 

6/35 

75 

51 

14 

733 

29 

384 

63 

128 

79 
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2013 

633 

269 

82 

7 

19 

7 487 

374 

78 

3/32 

86 

40 

8 

720 

34 

308 

25 

126 

131 



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Kommunens redovisning 

REsULTATRÄKNING 

TKR 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkt 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

skatteintäkter 

Generella statsbidrag 

och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat före extraordinära poster 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

Årets resultat 

Not 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Redovisat 

2012 

245 703 

20 962 

-1 232 826 

-46 536 

-l 012 697 

819 936 

237 756 

4 320 

-10 035 

39 281 

o 

o 

39 281 
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Budget 
2013 

307 032 

-1323 752 

-52 941 

·l 069 661 

835 180 

247 484 

4 367 

-13 317 

4 053 

o 

o 

4053 

Redovisat 
2013 

252 151 

29 940 

-1250 674 

-51222 

-l 019 805 

839 004 

252 457 

4688 

-11239 

65106 

o 

o 

65106 



KASSAFLÖDESANAL YS 

TKR Not Bokslut 2012 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 39 281 

Justering för av- och nedskrivningar 46 536 

Justering för gjorda avsättningar 892 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur o 

Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 8 -2 989 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 83 720 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 22 215 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -16 858 

Ökning/minskning förråd och varulager 118 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 89195 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella tillgångar -126 749 

Försäljning av materiella tillgångar s 309 

Investering i finansiella tillgångar o 

Försäljning av finansiella tillgångar 1119 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 -120 321 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 53 025 

Amortering av långfristiga skulder -15 509 

Minskning av långfristiga fordringar 4 231 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 41747 

UTBETALNING AV BIDRAG TILLSTATLIG INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur o 

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur o 

Årets kassaflöde 10 621 

Likvida medel vid årets början 10 751 

Likvida medel vid årets slut 21372 
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Budget 2013 Redovisat 2013 

4 053 65106 

52 941 51222 

519 4 524 

2 415 772 

o 8 986 

59928 130 609 

o 17 267 

o -1503 

o -294 

59 928 146 079 

-138 183 -111 067 

4000 7 273 

o o 

o o 

-134183 -103 794 

115 175 87 000 

-14 246 -18 596 

3 200 3 988 

-104129 72 392 

-2 415 -2 277 

-2 415 -2 277 

27459 112 399 

21372 21372 

48 831 133 772 



BALANSRÄKNING 

TKR Not 

TillGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska a n!äggningar 10 

Maskiner och inventarier 11 

Finansiella anläggningstillgångar 12 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgå ng a r 

Förråd 13 

Kortfristiga fordringar 14 

Kassa och bank 15 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TillGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULOER 

Eget kapital 16 

-därav resultatutjämningsreserv 

-därav årets resultat 

Avsättningar för pensioner 17 

skulder 

Långfristiga skulder 18 

Kortfristiga skulder 19 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKUlOER 

Panter och ansvarsförbindelser 

Pensia nsfö rpliktelse r 20 

Borgensåtaganden 21 

Operationella leasingavtal 22 

Hyresavtal verksamhetsfastigheter 23 

Redovisat 
2012 

751 775 

85 809 

112 567 

950 152 

3 061 

101014 

21371 

125 447 

l 075 598 

542 380 

39 281 

30440 

282 868 

219 910 

502 778 

l 075 598 

2012 

573 752 

462 689 

442 

71835 
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Budget Redovisat 
2013 2013 

818 892 

75 976 

108 038 

l 070 851 l 002 905 

3179 3 355 

123 229 83 747 

-16 194 133772 

110 215 220 873 

1181067 1223 778 

526 444 607 482 

15100 

4 053 65106 

30 417 38162 

387 238 359 727 

236 768 218 407 

624 006 578134 

1181 067 1223 778 

2013 

611 651 

583 025 

2 922 

55 888 

---------------------------------
96 (116) 



97 (116) 
ÅRSREDOVISNING 2013 

Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala- H e by Energi AB och Västmanlands 
Avfalls AB. 

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 2 78 kommuner 
som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressav
tal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regress
avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i för
hållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt 
ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick 
Komml,lninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kr och to
tala tillgångar till 271 338 145 992 kr. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 755 160 044 kr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 761499 284 kr. 

Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförande 
och finansieringsavtal med Banverket avseende åtaganden på Dalabana etapp l 
och 2. Avtalet innebär att Sala kommun vid ett eventuellt uppkommet underskott 
maximalt garanterar 17,5 mkr. 

Sala kommun har ett skogsinnehav på 4 912 ha med ett grovt beräknat mark
nadsvärde på ca 300 mkr som till betydande delligger utanför balansräkningen. 
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NOTER 

TKR 
--·--------------

Not l Verksamhetens intäkter 

Försäljningsmedel 

Taxor avgifter, ersättningar 

Hyror och arrenden 

Bidrag 

varav jämförelsestörande intäkter: 

återbetalning AFA 

prestationsersättning 2012/2013 

Försäljning verksamhet och entreprenad 

Försäljning anläggningstillgångar 

Not2 Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader 

Inköp anläggningstillgångar och underhållsmaterial 

Bidrag 

Entreprenader o köp av verksamhet 

Konsulttjänster 

Lokal- och markhyror, fastighetsservice 

Bränsle, energi och vatten 

Förbrukningsmaterial inklusive kontorsmaterial 

Övriga verksamhetskostnader 

Not3 Avskrivningar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Maskiner och inventarier 

Nedskrivningar 

Not4 skatteintäkter 

Kommunalskatt, preliminär 

slutavräkning 2011 

slutavräkning 2012 
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2012 2013 

17 997 18183 

78 947 83 935 

14 445 14 819 

88 923 99 883 

20 962 20372 

9 570 

63 232 59 952 

3121 s 320 

266 665 282 091 

791249 812 480 

24 390 27 809 

58 288 55 550 

181031 178 500 

6 281 7 807 

40 787 41074 

37 981 35 059 

44 548 43 241 

48 270 49154 

1232 826 1250 674 

27 952 28 828 

18 585 22 214 

Q 180 

46 536 51222 

810 061 843 753 

155 

9 720 516 



TKR 

slutavräkning 2013, prognos 

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning och LSS 

l n ko mstutjämningsbid ra g/avgift 

Kostnadsutjämning 

Regleringsbidrag/avgift 

LSS utjämningsavgift 

Fastighetsavgift 

Not 6 Finansiella intäkter 

Bankränta 

Ränta SHE AB 

Avkastning kommunala bolag 

Övriga ränteintäkter 

Påminnelse- och inkassoavgifter 

Övriga finansiella intäkter 

Ränta förlagslån 

Not 7 Finansiella kostnader 

Låneräntor 

Finansiell kostnad pension 

varav effekt av förändrad diskonteringsränta 

Indexuppräkning Citybanan 

Not 8 Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 

Realisationsvinst vidfastighetsförsäljningar 

Realisationsvinst vid försäljning av aktier 

Ack skuld anläggnings-/anslutningsavgifter VA 

Utdelning Sala Kulturfond 

Not 9 Investeringsnetto 

! nvesteringsutgifter 
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2012 

819 936 

191994 

-1078 

10604 

-945 

37180 

237 756 

517 

l 019 

496 

259 

195 

1687 

147 

4320 

8482 

1203 

o 

350 

10 035 

-2 843 

-135 

2013 

839 004 

209 048 

-3 761 

9 850 

626 

36 694 

252 457 

128 

1262 

308 

221 

164 

2 493 

112 

4688 

7 896 

3 077 

2 363 

11239 

-4 941 

o 

13 931 

·2 989 8 986 

-126 749 -111 067 
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-~·---~---·-~·--~----~--------

l nvesteri ngsin komster 

varav fastighetsförsäljningar 

varav försäljning finansiella tillgångar 

Not Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
10 

Markreserv 

Verksamhetsfastigheter 

varav pågående projekt 

Fastigheter för affärsverksamhet 

Publika fastigheter 

Fastigheter för annan verksamhet 

Ack Investeringar 

AckAvskrivningar 

Ingående bokfört värde 

Nyanskaffning 

Avyttring 

Arets Avskrivningar 

Nedskrivning 

Reavinster 

Utgående bokfört värde 

Not Maskiner och Inventarier 

11 

Maskiner 

Inventarier 

Bilar 

Ack Investeringar 

Ack Avskrivningar 
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2012 2013 

6 428 7 273 

5 309 7 273 

1119 Q 

-120 321 -103 794 

13 324 19130 

535 815 592 241 

70 789 143 098 

123 039 128 553 

68 593 64898 

11005 14070 

751 775 818 892 

999 233 1101983 

-323 976 -350 208 

675 257 751 775 

106 889 98 226 

-5 262 -7 043 

-27 952 -28 828 

o -180 

2 843 4941 

751 775 818 892 

25 840 28 369 

46444 37 539 

13 525 10 067 

85 809 75976 

230 128 245 892 

-145 443 -160 083 
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2012 2013 
------------ -------------------- -·---~----

Ingående bokfört värde 84 685 85 809 

Nyanskaffning 19 756 12 610 

Avyttring -47 -230 

Arets Avskrivningar -18 585 -22 214 

Utgående bokfört värde 85 809 75 976 

Not Finansiella anläggningstillgångar 

12 

Not 

13 

Aktier i Sa!a Industrifastigheter AB 5 075 5 075 

Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2 

Aktier i Sala-Heby Energi AB 88 88 

Aktier i Vafab 4442 4 442 

Aktier i Sala Silvergruva AB 5 000 5 000 

Aktier i salabostäder AB 10 247 10 247 

Andelskapital Kommuninvest ekonomisk förening 1020 1 020 

Andelar 778 1009 

Bostadsrätter 40 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3 800 3 800 

Citybanan 19 298 18 526 

Utlämnat lån Sala-Heby Energi AB 62 778 58 790 

112 567 108 038 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommunin

vest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 1956 t kr för Sala kommun. Totalt 
andelskapital i Kommuninvest uppgick 2013-12-31 till2 976 tkr. 

Upplösning av bidraget till Citybana n, ursprungligen 19 298 tkr, har påbörjats 2013 och upplöses 

över 25 år. 

Förråd 

Lager Ösby Naturbruksgymnasium 1807 1912 

Centralförråd 707 907 

Lager glasskulpturer/tavlor/övriga gåvor 384 371 

Lager Kungsängsgymnasiets kiosk 12 12 

Lager Turistbyrån 63 60 
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Lager Simhallen 

Not Kortfristiga fordringar 

14 

Kundfordringar 

Fordringar hos anställda 

Spannmålslevera n ser 

Statsbidragsford ringa r 

skattekonto 

Fordran mervärdesskatt 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Not Kassa och bank 
15 

Huvudkassa 

Postgiro 

Bank 

{ Checkkrediten uppgar till 52 325 t kr) 

Not Eget kapital 
16 

Anläggningskapital 

Rörelsekapital 

Specifikation av det egna kapitalets förändring 

Ingående Eget kapital 

Resultatutjämningsreserv (RUR} 

Utdelning Sala Kulturfond 

Årets resultat 

Utgående Eget kapital 
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2012 2013 

3 061 3 355 

20 574 

34 

o 

1818 

836 

7 867 

69 885 

101014 

o 

17 613 

3 759 

21371 

636 843 

-94 463 

542 380 

503 111 

-11 

39 281 

542 380 

16 152 

60 

678 

4 492 

703 

7 907 

53 755 

83 747 

o 

30 238 

103 533 

133 772 

605 016 

2 467 

607 482 

527 280 

15 100 

-4 

65 106 

607 482 

Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 15,1 mkr av tidigare års resultat till en 
resultatutjämningsreserv. l eget kapital ingår 465,3 t kr som avser Sala Kulturfond 

---·----
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Balansutredning 

Årets resultat 

Realisationsvinst 

Justerat resultat 

Not Avsättningar för pensioner 

17 

Ingående avsättning, ink! löneskatt 

Pensionsutbeta In i ng 

Nylntjänad pension 

Ränte-och basbeloppsuppräkning 

Sänkning diskonteringsränta {RIPS}, in kl löneskatt 

Övrigt 

Förändring löneskatt 

Avsättning garanti- och visstidsgensioner 

Ingående avsättning, in kl löneskatt 

Pensionsutbetal n i ng 

Nyintjänad pension 

Arbetstagare som pensionerats 

Ränte-och basbeloppsuppräkning 

Sänkning diskonteringsränta (RIPS), in kl löneskatt 

Övrigt 

Förändring löneskatt 

Akt u a Iise ringsgrad 

Antal visstidsförordnande 

Politiker 

Not Långfristiga skulder 

18 

Kommuninvest 

103 (116) 
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ÅRSREDOVISNING 2013 

2012 2013 
-·---··-·---~ 

39 281 605 106 

-2 978 -4 941 

36303 60165 

25133 25 416 

-1198 -1318 

676 2 948 

l 012 603 

o 2 330 

-261 671 

55 701 

25 416 31354 

4 765 3 929 

-281 -47 

284 1818 

o 38 

191 111 

o 606 

15 -89 

50 444 

5 024 6 809 

30440 38162 

80% 82% 

4 5 

260 190 328 594 



TKR 

Skuld för anslutnings-/anläggningsavgifter VA 

Citybanan 

Not Kortfristiga skulder 

19 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Leverantörsskulder 

Upplupen källskatt 

Upplupna arbetsgivaravgifter 

Fastig_Qetsskatt 

statsbidragsförskott Gruvans vattensystem 

Utdelning från Jöns och Alvida Åkermans fond 

statsbidragsförs kott flyktingverksam het 

Semesterlöneskuld 

Ferielöneskuld lärare 

Uppe hå Ils löneskuld 

Upplupen särskild löneskatt pensioner 

Upplupna räntekostnader 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 

Övriga förutbetalda intäkter 

Förutbetalda skatteintäkter 

Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder 

Not Anvarsförbindelser 

20 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 

avsättningar 

varav effekt av förändrad diskonteringsränta 

Särskild löneskatt pensioner, ansvarsförbindelser 

Not Borgensåtaganden 

21 

Förlusta n svar för egna hem och småhus 

104 (116) 

104 (116) 
ÅRSREDOVISNING 2013 

2012 

13 234 

296102 

14 246 

53 474 

12 513 

14 794 

723 

1090 

l 

1787 

36 220 

11233 

1049 

6 014 

1251 

24 788 

l 709 

1125 

24 658 

206 675 

461 735 

o 

112 017 

573 752 

664 

2013 

13 931 

17 202 

359 727 

22 060 

49 851 

12 047 

14134 

770 

1090 

1 

3 238 

37 327 

9 413 

945 

6104 

1158 

25160 

1246 

6 478 

27 383 

218 407 

492 235 

36 987 

119 416 

611651 

550 
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Not 
22 

Not 
23 

Kommunala bolag 

Operationella leasingavtal 

Framtida leasingkostnader: 

Med förfall inom 1 år 

Med förfall inom 2-5 år 

Hy_resavta! verksamhetsfastigheter 

Framtida hyreskostnader: 

Med förfall inom 1 år 

Med förfall inom 2-5 år 

Med förfall senare än fem år 

105 (116} 

105 (116} 
ÅRSREDOV!SNING 2013 

2012 

462 025 

462 689 

270 

172 

17 797 

42 368 

11670 

2013 

582 475 

583 025 

1137 

1785 

17 381 

29 766 

8 741 



Drift- och investeringsredovisning 

-~. --------·-=~"M' 
Driftredovis n i ng, tkr Kostnader Intäkter 

-- ~---

Budget Redovisat Budget- Budget Redovisat 
2013 2013 avv·1kelse 2013 2013 

Kommunstyrelsens förvaltning 623 712 595 856 27 856 410 481 404 918 

Revision 787 750 37 o o 

Överförmyndaren 3 290 3163 127 150 197 

Bildnings- och lärandenämnd 534 374 537 766 -3 392 75 369 88242 

Vård- och omsorgsnämnd 519 787 535 878 -16 091 130 508 143 156 

Summa 1681949 1673 412 8537 616 507 636 512 

--------· ----~----·------
lnvesteringsredovisning, tkr Utgifter Inkomster 

~------ --- ---·---------------
Budget Redovisat Budget~ Budget Redovisat 

2013 2013 avvikelse 2013 2013 

Kommunstyrelsens förvaltning 162 757 107 193 55 567 4000 7 273 

Bildnings~ och lärandenämnd 4 900 3 567 1333 o o 

Vård~ och omsorgsnämnd 1376 306 1070 o o 

Summa 169 033 111067 57966 4000 7 273 

106 (116) 

Netto 

Budget~ Budget Redovisat 
avvikelse 2013 2013 

-5 563 213 231 190 938 

o 787 750 

47 3140 2 966 

12 873 459 005 449 524 

12 647 389 279 392 722 

20 005 l 065 442 1036 900 

Netto 

Budget~ Budget Redovisat 
avvikelse 2013 2013 

3 273 158 757 99 921 

o 4900 3 567 

o 1376 306 

3273 165 033 103 794 

Budget-

avvikelse 

22293 

37 

174 

9481 

-3 443 

28 542 

Budget~ 

avvikelse 

58 836 

1333 

1070 

61239 

% 

10% 

5% 

6% 

2% 

-1% 

3% 

% 

37% 

27% 

78% 

37% 

106 (116) 
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Koncernens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

TKR 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 

skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

Aktuell skatt 

Uppskjuten skatt 

ÅRETS RESULTAT 

107 (116) 

2012 

590 388 

20 962 

·1502304 

-75 126 

·966 079 

819 936 

237 756 

2 250 

-36 250 

57613 

o 

o 

-437 

-1464 

55 712 

107 (116) 
ÅRSREOOVISNING 2013 

2013 

614 220 

29 940 

-1532 683 

-79521 

·968 043 

839 004 

252 457 

1819 

-34 079 

91157 

o 

o 

-6 874 

·859 

83 424 



KASSAFLÖDESANALYS 

T kr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHElEN 

Årets resultat 

Justering för av- och nedskrivningar 

Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 

Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager 

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 

l<assaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 

Försäljning immateriella anläggningstillgångar 

Investering i materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av materiella anläggningstillångar 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 

Amortering av skuld 

Ökning långfristiga fordringar 

Minskning av långfristiga fordringar 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

likvida medel vid årets början 

likvida medel vid årets slut 

108 (116) 

108 (116) 
ÅRSREDOVISNING 2013 

2012 2013 

55 712 83 424 

75 126 79 521 

-2 252 6 968 

631 -612 

129 217 169 301 

1296 -7 

11835 20 372 

-11956 -4 052 

130 393 185 614 

-347 -18 

o 347 

-140 632 -148 149 

5 309 39 947 

-88 -18 

2147 l 028 

-133 610 ·106 863 

68 647 82 948 

-42111 -35 102 

o o 

4 231 3 988 

30 767 51834 

27 550 130 585 

40 818 68 602 

68368 199 188 



BALANSRÄKNIN G 

TKR Not 

TILLGÅNGAR 

Anläggn i ngsti l! gå ng a r 

Immateriella anläggningstillgånga r 

Patent 

Goodwill 

E!certifikat 

Summa immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader o tekn.anl.tillg l 

Maskiner och inventarier 2 

Pågående arbete 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, m.m. 

Långfristiga fordringar 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Förråd 

Fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

TKR Not 

EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 

109 {116) 

2012 

11619 

347 

11967 

1645 316 

89 793 

4443 

l 739 552 

33 116 

7 847 

40963 

1792482 

13 250 

145 990 

68 368 

227 609 

2 020 090 

2012 

586 004 

109 {116) 
ÅRSREDOVISNING 2013 

2013 

17 

10 726 

o 

lO 743 

1676 993 

78 388 

30 813 

l 786 194 

29 508 

9 405 

38913 

1835 849 

13 257 

128417 

199 188 

340861 

2 176 710 

2013 

631584 



TKR 

Res u !tatutjä mningsreserv 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Minoritetsintressen 

Avsättningar 

Pensioner och liknande förpliktelser 

Avsättning skatter 

Summa avsättningar 

skulder 

Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Övriga kortfristiga skulder 

Summa kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

TKR 

ställda panter 

Ansvarsförbindelser 

P en si o n sfö r pi iktelse r 

Borgensåtaganden 

Övriga förpliktelser 

Not 

110 (116) 

2012 

55 712 

641716 

o 

31809 

13 334 

45144 

l 001696 

l 001696 

91104 

240 430 

331534 

1333 230 

2 020 090 

2012 

371825 

575 121 

1189 

o 
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ÅRSREDOVISNING 2013 

2013 

15100 

83 424 

730 109 

o 

39 463 

15 361 

54824 

l 067 683 

l 067 683 

88111 

235 982 

324 089 

1391 772 

2 176 710 

2013 

350 819 

612 952 

901 

o 



NOTER 

TKR 

Not l MASKINER OCH INVENTARIER 

Anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

Not 2 MARK, BYGGNADER OCH 

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

Anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

2012 

660 434 

-336 679 

323 755 

1999 715 

-588 491 

1411 224 

111 {116) 

111 {116) 
ÅRSREDOVISNING 2013 

2013 

679 073 

-366 549 

312 524 

2 060 719 

617 770 

1442 949 



Redovisningsprinciper 

112 (116) 
ÅRSREDOVlSNING 2013 

Redovisningen har upprättats i överenskommelse med lagen om kommunal re
dovisning och god redovisningssed och enligt gällande rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning, RKR. 

Avvikelse från rekommendationer 

Kommunen har erhållit "prestationsersättning för sjuka äldre" för arbete utfört 
under 2012. Ersättningen har bokförts 2013 istället för 2012 vilket avviker från 
RKR:s rekommendation 18.1. Syftet med avvikelsen är att ersättningen ska kunna 
användas i verksamheten under 2013. Avvikelsen förbättrar kommunens resultat 
2013 med 7,7 mkr, motsvarande 0,7% av resultatmålet årets resultat i förhål
lande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

Jämförelsestörande poster 

jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen. För att 
en post ska betraktas som jämförelsestorande ska posten uppgå till ett väsentligt 
belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regel
bundet. 

J resultaträkningen för 2012 och 2013 ingår återbetalning av försäkringspremier 
från AFA och för 2013 även utbetald prestationsersättning från staten för arbete 
kring mest sjuka äldre. 

Lån och räntor 

Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats. Nästkommande års amorteringar 
är bokförda som kortfristig skuld. 

Personalkostnader 

Intjänad semester och okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga värde 
inklusive personalomkostnadspålägg och redovisas som kortfristig skuld. Ar
betsgivaravgifter för december har periodiserats. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för hantering av kapitalkostnader' ska inventa
rier som klassas som en investering ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och 
ha ett värde av minst ett halvt basbelopp. 

Avskrivningar 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där avskrivning sker på till
gångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas månaden efter att investe
ringen tagits i bruk Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen 
för; byggnader och tekniska anläggningar: 10, 20, 25, 33 och 50 år, och för ma
skiner och inventarier; 3, 5, 7, 10 och 15 år. 
Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls. 
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Internränta 

113 (116} 
ÅRSREDOVISNING 2013 

Internräntan 2,90% för 2013, är den av Kommunförbundets rekommenderade i 
cirkulär 12:74 och beräknas på tillgångarnas bokförda värde. 

Exploateringstillgångar 

Kommunens exploateringstillgångar är redovisade som materiella anläggnings
tillgångar. 

skatteintäkter 

$ katteintäkterna har bokförts enligt Kommunförbundets senaste prognos, cirku
lär 13:72. 

Pensioner 

Intjänade pensioner från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräk
ningen enligt blandmodellen. Intjänade pensioner fram till och med 1997 redovi
sas som ansvarsförbindelse. Hela den individuella delen av-pensionen betalas ut 
för individuell förvaltning. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda har 
skuldförts. Förändringen av RIPS-räntan har bokförts som en finansiell kostnad. 

Flytt från kortfristig skuld tilllångfristig skuld 

Redovisningen av anläggnings-janslutningsavgifter till kommunala vatten- och 
avloppsnätet har 2013 flyttats från kontogrupp 29, Upplupna kostnader och för
utbetalda intäkter till Långfristiga skulder, kontogrupp 23. jämförelsetalen för 
föregående år har omräknats en l den nya principen. 

Hyra och leasing 

De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella. De har en 
avtalstid kortare än tre år och redovisas som leasingkostnader i resultaträkning
en och framtida leasingavgifter under ansvarsförbindelser. Framtida hyresavgif
ter redovisas under ansvarsförbindelser. 

Begreppsförklaringar 

Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader samt årets resultat. Interna 
intäkter och kostnader är eliminerade och ingår inte i resultaträkningen. 

Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter beräknade utifrån det egna skat
teunderlaget. Det generella statsbidraget redovisas tillsammans med bidrag och 
avgifter i utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. 

Balansräkningen visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, eget ka
pital, avsättningar och skulder på dagen för räkenskapsårets utgång. 
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ÅRSREDOVISNING 2013 

Balansräkningen redovisar vad kommunens tillgångar består av samt hur dessa 
har finansierats. Tillgångarna delas in i, anläggningstillgångar och omsättnings
tillgångar. 

Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella anläggningstillgångar, ma
teriella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar. 

Omsättningstillgångarna visar tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande 
innehas eller brukas. 

J anslutning till posten" eget kapital" är årets resultat specificerat. Skälet är att 
poster inte endast skall kunna bokas upp på balansräkningen utan måste redovi
sas över resultaträkningen. Förändringen av eget kapital kan avläsas genom att 
jämföra ingående och utgående balans av eget kapital i balansräkningen med 
resultaträkningens rad, "årets resultat". 

Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Med kortfristiga avses 
sådana som förfaller inom ett år från balansdagen. 

Kassaflödesanalysen/finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperiods 
investeringar och löpande verksamhet har finansierats och hur de har inverkat på 
verksamhetens likvida ställning. 

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsre
dovisning 

Driftredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade in
täkter och kostnader visas. Resultaträkningen utgår ifrån driftredovisningens 
intäkter och kostnader. 

Investeringsredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovi
sade investeringsinkomster och utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringar
na förs över till finansieringsanalysen. 
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BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

l denna bilaga redovisas samtliga indikatorer som använts för att göra bedömningen av må!uppfyl!elsen. 

Kommunfullmäktige 

Mål Indikator 

Mål för perspektivet Hållbart samhälle: 

Ett växande Sala 

En långsiktigt social 
hållbar utveckling 

1Källa: Mäklarstatistik.se 

Befolkningsutvecklingen 
är positiv 

Antalet fastställda 
detaljplanerför 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

Försäljningsvärdet på 
fastigheter ökar 
(medelvärde tkr) 

1 

Antalet lägenheter ökar 

Sala förbättrar sin 
placering på Svenskt 
Näringslivs ranking med 
20% 

förändring% 

Medborgarna ger Sala i 

SCB:s 
medborga rundersökning 
minst betyget 65 {skala 
0-100) som en bra plats 
att leva och bo på 

Sala förbättrar sin 
placering på "Fokus" 

rankingav kommunerna 
som en bra plats att bo 

på (av 290 kommuner) 

2013 

+173 

2 

1357 

233 

-1,3% 

Ingen 
mätning 

2013 

285 

2012 

+28 

9 

1361 

+93 

230 

10,5% 

57 

263 

2011 

+ 33 

3 

1212 

+31 

257 

-11% 

Ingen 
mätning 

2011 

254 

2 



Mål Indikator 2013 2012 2011 
-- -- -----~----- ------ ----- -- --- ---------- -- ---· ------ ---------·---------

En långsiktig miljömässigt Antal kommunala o 4 5 
hållbar utveckling fastigheter som värms 

upp med olja 

Andelen lokalt 
producerad energi ökar 
av den totala 
energianvändningen 2 

Antal resor med 259 907 254 209 252 568 
kollektivtrafik ökar 
(buss) 

Totala mängden 544 343 831 
hushållsavfall minskar 
(kg/inv)' 

Utsläpp från bilar 
minskar2 

Andelen ekologiskt 25% 20,3% 15% 
producerade produkter i 
kostverksamheten ökar 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda medborgare och Medborgarna i SCB:s Ingen 53 Ingen· 
brukare medborgarundersökning mätning mätning 

ger verksamheten lägst 2013 2011 
betyget 55 (skala o-

100) 

God service av hög kvalitet Brukare inom vård och Målet Målet Uppfyllt 
omsorg får rätt insatser delvis delvis 
vid rätt tidpunkt av uppfyllt uppfyllt 
kompetent personal 4 

Inom vård och omsorg Målet Målet Målet 
får fler barn, ungdomar delvis delvis delvis 
och vuxna sina uppfyllt uppfyllt uppfyllt 
individuella behov av 
stödinsatser 
tillgodosedda i sin 
hemmiljö 

4 

Andelen elever behöriga 86,2% 88,6% 93,4% 
att söka 
gymnasieprogram efter 
grundskola ökar 

Påverkan och inflytande Medborgarna i SCB:s Ingen 37 Ingen 
för kommunens m ed borga r u n dersök ni ng mätning mätning 
medborgare bedömer möjligheten till 2013 2011 

inflytande och påverkan 
till minst 45 (skala o-
100) 

Mål för perspektivet Medarbetare:S 

~Uppgifterna har inte kunnat redovisas 
3 Indikatorn avser insamlad mängd hushållsavfall, kg/inv. Mätningen avser föregående år. Källa: Avfall Sverige, Kola da 
4 Se Vård- och omsorgsnämnden sid 9 för redovisning av indikatorer 
5 Målsättningar för delaktighet och inflytande samt tydligt och bra ledarskap har inte satts i strategisk plan. Måttet visar mätresultatet från 
medarbetarenkät gjord under 2013. 
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Mål Indikator 2013 2012 2011 

Trygg, säker och Andelen 66% 69% 65% 
utvecklande arbetsmiljö skador /o lycksia Il/brott 

minskar till 50% av 
totalt antal 
registreringar 

sjukfrånvaron 4,9% 4,7% 4,3% 
understiger 5 % 

Delaktighet och inflytande Snittresultat för frågor i 4,03 
för medarbetarna medarbetarenkät kring {76) 

mening, lärande och 
motivation. (Mätresultat 
omräknat en/ SKL:s 
delindex 'Motivation') 

Tydligt och bra ledarskap Snittresultat för frågor i 3,96 
medarbetarenkät kring (74) 
uppskattning, 
förtroende och a n s va r. 
(Mätresultat omräknat 
eniSKL:s detindex 
'Ledarskap') 

Snittresultat för frågor 4,03 
kring mål, utvärdering {76) 
och förväntan. 
(Mätresultat omräknat 
en! SKL:s delindex 
'Styrning') 

Mål för perspektivet Ekonomi: 

Hållbar ekonomisk Årets resultat uppgår till 6,0% 3,7% 1,2% 
utveckling minst l% av skatte-

intäkter, generella stats-
bidrag och utjämning 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än 
nettokostnadsökningen: 

-skatteintäkter, 3,2% 2,8% 3,2% 
statsbidrag, utjämning-
förändringfrån 
föregående år i % 

- nettokostnadsökning- 0,7% 0,5% 3,2% 
förändring från 
föregående år i % 

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag 

-avvikelse 28,5 11,2 3,4 
driftsredovisning, mkr 
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Konllmmlsl~,-relsens förvaltning 
Mål Indikator 2013 2012 2011 
~~--···~---·---~--·-·---· 

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle: 

Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är Presenteras i +28 + 33 
positiv februari 2014 

Antalet fastställda 2 9 3 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 

näringsverksamhet ökar 

Antalet lägenheter ökar +96 +31 

Sala förbättrar sin placering -1,3% (233) 10,5% (230) -11% (257) 
på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20% 

Handläggningstider Målet uppfyllt. 
Räddningstjänst Kontrollerat via 

internkontroll 

En långsiktig Sala har en bra livs- och Ingen mätning 57 Ingen mätning 
socialt hållbar boendemiljö enl. NRI (nöjd-
utveckling regionindex, där max är 100) 

Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 54 Ingen mätning 
trygghets- och 

säkerhetskänsla Tekniskt 
kontor 

Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 58 Ingen mätning 

miljöer i gatu- och parkmark 

En långsiktig Andelen lokalt producerad 

miljömässigt energi ökar av den totala 

hållbar utveckling energianvändningen 

Antal resor med 259 907 254 209 252 568 
kollektivtrafik ökar 

Utsläpp från bilar minskar 

Andelen återstående o 4 5 
oljeuppvärmda fastigheter 

Andelen ekologiskt 25% 20,3% 15% 
producerade produkter i 

kostverksamheten 

Andelen matsvinn i 9% 
kostverksamheten 

Biogasproduktion, m" 189 323 170 084 51632 

Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 51 Ingen mätning 

gång- och cykelvägar 
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Mål Indikator 2013 2012 2011 
--------~--------

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda Andelen nöjda kunder i Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning 

medborgare och kostverksamheten 
brukare 

Andelen nöjda gäster i Ingen mätning 90% Ingen mätning 
kostverksamheten 

Andelen nöjda medborgare Ingen mätning 65 Ingen mätning 
avseende sophämtningen 

Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 82 Ingen mätning 
vatten och avlopp 

Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 65 Ingen mätning 
sophanteringen 

Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 49 Ingen mätning 
gator och vägar 

Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 62% Ingen mätning 
Kultur och Fritidskontor 

Antal medielån (biblioteket) Rikssnittet 6,8% 
per invånare ska överstiga meddelas senare 
rikssnittet 

Antal besökande i simhallen 89 051 9D 455 

ska överstiga 115 000 

SeB-undersökning "Hur Ingen mätning Sala 77 Ingen mätning 

nöjda är medborgarna med H e by 75 

räd dn ingstjä nsten" Snittindex 

medverkande 
kommuner 74 

God service av Sala har ett bra bemötande Ingen mätning Ej mätbart på Ingen mätning 

hög kvalitet och tillgänglighet förvaltningsnivå 

Öka brand- och Ingen mätning 

sjukvårdsvårdsutryckningar i 
kommunerna 

Avvikelserapporter mot SOS D 7 

Alarms handläggning av 
inkommande 112-samtal ska 

vara O 

Hålla fastställd o D l 

anspänningstid (avvikelse} 

Påverkan och Salas medborgare är med Ingen mätning 37 Ingen mätning 

inflytande för och påverkar och har 
kommunens inflytande 

medborgare 
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Mål Indikator 2013 2012 2011 
"''"' ____ ----

--~--------- ------------ -------~------- ------

Antalet inköpsförslag via 13,1% 11,3% 
webben ska utgöra 5 %av 
alla inköp (biblioteket) 

Antalet genomförda förslag Påverkan och 95% 
från ungdomarna i inflytande sker i 

ungdomslokalen ska dialogform 

överstiga 90 % 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg säker och Andelen 66% 69% 65% 
utvecklande skador/olycksfall/brott 
arbetsmiljö minskar tiU 50% av totalt 

antal registreringar 

Sjukfrånvaron understiger 3,4% 4,7 4,3 
5% 

Korttidsfrånvaron ska aldrig Ingen mätning 1,5 d gr 
överstiga 3,0 dagar per 

person och år (Kultur och 

fritidskontoret) 

skadade personer under o l 
räddningsuppdrag 

sjukfrånvaro 3,0% 1,49% 2,5% 
räddningstjänsten 

Delaktighet och Ett ökat antal chefer och Ingen mätning 

inflytande för arbetsplatsombud 

medarbetarna rapporterar att de använder 

sig av FAS-mode!len 

Personalen i 5,9 

medarbetarenkäten på en 8~ 

gradig skala betygsätter 

inflytande tlll minst 6 

Tydligt och bra Vi har en gemensam Ja, via ledarpolicy 

ledarskap idealbild av ledarskap och {ej mätbart) 

medarbetarskap 

Antalet chefer som har o 
personalansvar för mer än 

30 medarbetare är noll 

Personalen i Ersatt av Ej genomförd p g a 

medarbetarenkäten på en 8- medarbetarenkät organisationsförän 

grad i g skala betygsätter d ring 

ledarskap till minst 6 (Kultur 

och Fritidskontor) 

1) 2010 infördes en ny och mer tillförlitlig metod att beräkna skatteintäkterna. Därför är inte måttet jämförbart med tidigare år. (Resurs 

AB) 



Bildnings- och lärandenämnden 

Mål Indikator 2013 2012 2011 
···--·--

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle 

Ett växande Sala Sala kommun har 43,6 47,8 45,4 
gymnasieskolor som 

minst 50% av 

kommunens ungdomar 

väljer 

Mål för perspektivet Medborgare 

God service av Antalet inskrivna 15/21 15/21 15/21 
hög kvalitet förskolebarn per 

avdelning i snitt är 

~högst 14 på 
småbarnsavdelningar (l-
3 år) 

~högst 20 på 
syskonavdelningar (3-5 

år) (mäts i april) 

Minst 95% av eleverna 86,2% 88,6% 93,4% 
är behöriga att söka 
gymnasieprogram efter 

grundskolan 

Minst 85% av 76,8% 76,3% 79,5% 
avgångseleverna i 

gymnasieskolan får 

fullständigt slutbetyg 

Påverkan och När svaret på frågan 82% 86% l u 
inflytande för "Mina lärare förväntar 

kommunens sig att jag ska nå målen i 
medborgare alla ämnen" i SKL:s 

"Öppna jämförelser" är 

"stämmer helt och 

hållet" eller "stämmer 

ganska bra" övertiger 90 

%i årskurs 5 

Mål för perspektivet Medarbetare 

T rygg, säker och Bildnings~ och 4,7% 4,7% l u 

utvecklande lärandenämnden har en 

arbetsmiljö trygg, säker och 

utvecklande arbetsmiljö 

när det totala sjuktalet 

understiger fyra procent 

Delaktighet och Minst 90% uppger att 
6
3,4/5 82% l u 

inflytande för de upplever delaktighet 

medarbetarna och inflytande 

iu =ingen uppgift. 

0 Indikatorn för perspektivet medarbetare förutsätter att enkätundersökningar regelbundet görs. En sådan är använd 2012 med procenttal, 
medan det från 2013 uttrycktes som instämmer på en fem-gradig skala 

8 
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Vård och omsorgsnämnden 
Mål Indikator 2013 2012 2011 

- ---·-·-
Mål för perspektivet Verksamhet: 

Nöjda Andelen nöjda Ingen mätning 47 resp 46 Ingen mätning 
medborgare och medborgare ger 2013 2011 
brukare verksamheten 

äldreomsorg resp stöd 
till utsatta personer lägst 
betyget 55 i SCB:s 
medborgarundersökning 

Andel nöjda helhet 94/81 90/81 
hemtjänst/sårskilt 
boende (info, 
bemötande, hälsa, 
synpunkt, oro, tider, 
trygg) (från Öppna 
jämförelser, 
brukarbedömning) 

God service och Rätt insatser vid rätt Målet delvis Målet delvis Målet delvis 
kvalitet tidpunkt av kompetent uppfyllt en l uppfyllt enl uppfyllt en l 

personal underindikatorer- underindikatorer underindikatorer 

- antal personer m Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning 
trycksår minskar* 2013 2012*** 2011 *** 

-andelen undernärda Ingen mätning 12% 14% 
personer i vård- och 2013 
omsorgsboenden 
minskar 

-antalet 325 235 254 
läkemedelsawike!ser 
minskar 

-antalet fallskador inom 203 148 140 
verksamheterna minskar 

-antalet personal med Ja Ja Ja 
adekvat utbildning ökar 

God service och Barn, ungdomar och Målet delvis Målet delvis Målet delvis 
hög kvalitet vuxna får sina uppfyllt en l uppfyllt en l uppfyllt en l 

individuella behov underindikatorer underindikatorer underindikatorer 
tillgodosedda i sin 
hemmiljö 

-antalet placeringsdygn 4406 3 698 5 892 
inom HVB minskar (IFO) 

-antalet 123 123 121 
öppenvårdsinsatser ökar 
(IFO)" 

-antalet placeringar 8 17 15 
köpta av externa 
utförare minskar (LSS) 

- antalet personer m 772/247 622/236 650/258 
insatser i ordinärt Kvot 3,12 Kvot 2,59 Kvot 2,51 
boende ökar i 

förhållande till antalet 
personer i särskilt 

boende, 1/10 (ÄO) 

Mål för perspektivet Medarbetare: 



Mål 

Trygg, säker och 

utvecklande 

arbetsmiljö 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Tydligt och bra 
ledarskap 

*mäts specifik vecka 

Indikator 

Andelen 

skador /olycksfall/brott 
minskar för personalen 

sjukfrånvaron 

understiger 4 % 

Enhetssamverkan i 
enlighet med FAS 05 

genomförs på alla 

enheter 

Enhetssamverkan i 
enlighet med FAS 05 
genomförs på alla 
enheter 

** stödkontakt med handläggare borträknat 

2013 

136 

en l F!exite 

5,8% 

100% 

100% 

***registreras i Senior Alert fr o m 2011. Kan sedan följas årsvis. 

lO 

2012 2011 
. -----·-·- --- . ------- --- ----------

60 42 

enl Flexite enl Flexite 

5,5% 4,4% 

100% 100% 

100% 100% 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2013 

BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET UTIFRÅN BOKSLUT 
2013 

Sammanfattning 

Nämnd/Styrelse/Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

A1edborgarkontor 

Tekniskt kontor 

Räddningstjänst 

Revision 

Överförmyndaren 

Bildnings- o lärandenämnden 

Vård- och omsorgsnämnd 

Utfall2013 

Kommunstyrelsen 

Överskott(+) 
/Underskott(-) 

2013 

22 293 

37 

174 

9 480 

-3 443 

28 541 

NÄMNDENS ÖVER-/UNDERSKOTT 

Verksamhet/projekt/uppdrag Budget 

Medborgarkontor 

Cykelleder 2 283 

Tekniskt kontor 

Lokalförvaltarna -3140 

Räddningstjänst 

Civilförsvar 516 

Medborgarkontor. cykelleder 

Nämndens förslag till 
tilläggsbudget 

Cykelleder 

Lokalförvaltarna 

Civilförsvar 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Summa förslag 

Tilläggsbudget 2013 

Redovisat Awikelse 

998 1285 

-6127 2 987 

-116 632 

Tilläggsbudget 

2014 

1285 

2 000 

500 

3 785 

o 

o 

o 

o 

3 785 

Äskas överfört 

1285 

2 000 

500 

Resterande budget 2012 avseende medfinansiering till cykellede r, 998 tkr, 
begärdes och beviljades 
(Kf 2013-04-29) som tilläggsanslag 2013 i bokslut 2012. Under 2013 har 998 tkr 
utbetalts till Bygdeföreningen Tärnan som medfinansiering. Av 2013 års budget, 
l 285 tkr, har ingen redovisning skett utan hela budgetbeloppet kvarstår. 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2013 

Tekniskt kontor. Lokalförvaltarna 
En större om byggnation av köket på Ösby Naturbruksgymnasium har varit 
inplanerad under hösten 2013. I samband med detta har även ett underhåll av 
fastigheten legat med i planeringen. Underhållet avser en större renovering av 
källarvåningen för bland annat omklädningsrum, matsal, aula samt byggnationer 
av teknikutrymmen. Det förekommer dessutom fuktskador i fasad. Kostnaden för 
detta är ca 2 000 tkr. Ombyggnationen av köket har på grund av en längre upp
handlingstid än förväntat samt ett för högt pris, som under hösten har förhand
lats ner, inte kommit till stånd under 2013. Detta har medfört att renoveringen av 
resterande delar inte har kunnat genomföras då det skulle påverka 
verksamheten negativt om skolan är en byggarbetsplats under en så lång tid. 

Räddningstjänst, Civilförsvar 
I bokslut 2012 begärdes och beviljades tilläggsanslag för 2013, 500 tkr i form av 
outnyttjad statlig ersättning som var betingad av att kommunen inte kan använda 
dessa pengar för andra ändamål än de som är kopplade till ansvar 19 Civilförsvar. 
Den verksamhet som planerades för 2013 har dessvärre uteblivit, varför de 
överförda medlen inte använts. 

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGET ATT PÅVERKA 2013 ÅRS VERKSAMHET? 

Medboraarkontor. (Vkelleder 
Tilläggsbudgetanslaget kommer att användas som medfinansiering till 
cykelleder. 

Tekniskt kontor. Lokalförvaltarna 
I underhållsplanen finns inga medel för underhållet på Ö s by under 2014, därför 
är det av stor vikt att de medel som ligger kvar från 2013 kan användas till de 
tänkta åtgärderna. 

Räddningstjänst, Civilförsvar 
Önskemålet är att de outnyttjade 500 tkr överförs till 2014. Detta möjliggör att 
den verksamhet som planerades för 2013 i stället kan genomföras 2014. 
Arbetet med revidering av risk- och sårbarhetsanalys kommer att intensifieras 
2013- 2015. 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET 

Medboraarkontor. cvkelleder 
Föreslås att 1285 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 attanvändas som 
medfinansiering av cykelleder. 

Tekniskt kontor, Loka/förvaltama 
Föreslås att 2 000 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas till underhåll 
på Ösby Naturbruksgymnasium. 

Räddningstjänst. Civilförsvar 
Föreslås att 500 tkr beviljas som tilläggsanslag 2014 att användas till ändamål 
som är kopplade till ansvar 19 Civilförsvar. 
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Begäran om överföring av investeringsanslag i bokslut 2013 till 2014 

BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING AV 

INVESTERINGSANSLAG l BOKSLUT 2013 TILL 2014 

Sammanställning Investeringar, Tkr 

Nämnd/styrelse/Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

Medborgarkontor 

Tekniskt kontor 

Räddningstjänst 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

överskott 2013 

Överskott(+)/ 

Underskott(-) 
2013 

58836 

Nämndens förslag till överföring 
av investeringsanslag 

Hemsidan 

Bredband på landsbygden 

Gatuprogram 

VA-program 

Parkprogram 

Tekniskt serviceprogram 

Gruvans vattensystem 

lokalprogram 

Krisberedskap övergripande 

Krisberedskap ACC LEH 

Begärd överföring 

1333 Inköp av trailer Ö s by 

Begärd överföring 

1 070 Arbetstekniska hjälpmedel 

Begärd överföring 

61239 Summa begärda överföringar 

till2014 
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Överförs 
till2014 

450 

1471 

3 472 

15 317 

275 

687 

1619 

25 225 

472 

478 

49466 

290 

290 

l 070 

l 070 

50826 



Begäran om överföring av investeringsanslag i bokslut 2013 till2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott/Kommunstyrelsens 
förvaltning 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt, tkr Nettoanslag Förbrukat Avvikelse Överföres till 

Medborgarkontor 

Hemsidan omgörning 

Bredband på landsbygden 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 

VA-program 

Parkprogram 

Teknisk service-program 

Gruvans vattensystem 

Lokalprogram 

Räddningstjänst 

Krisberedskap övergrip 

Krisberedskap ACC LEH 

MOTIVERING 

Medborgarkontor 
Hemsidan omgörning: 

450 

2 000 

5 989 

25 528 

1855 

2 450 

1739 

105 022 

566 

478 

o 
529 

2 003 

7 832 

1673 

l 763 

120 

76139 

94 

o 

2014 

450 450 

1471 1471 

3 986 3472 

17 696 15 317 

182 275 

687 687 

1619 1619 

28 883 25 225 

472 472 

478 478 

Arbetet är påbörjat men kostnaderna för omgörning av hemsidan kommer att 
faktureras under 2014. 

Bredband på landsbvgden: 
Arbeten är beställda men kommer att faktureras under 2014. 

Tekniskt kontor 
Gatuprogram: 

• Utplacering kommunala cykelpumpar. Budget 182 tkr. 
Investeringsprojektet avses utföras under våren 2014. Budgeterade 
medel, 182 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Områden aktuellaför planläggning. Budget 2 041 tkr.lnget 
investeringskonto för utförande av gator i samband med 
detaljplaneläggning finns för 2014. Aterstående medel, 2 035 tkr, äskas 
därför i överförtanslag till2014. 

• Oriongatan, gata och gång-och cykelväg, även utbyggnad. Budget 234 tkr. 
Inväntar exploatörs utbyggnad. Budgeterade medel, 234 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2014. 

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget 327 tkr. Aterstående medel, 221 
tkr, äskas i överfört anslag till 2014, för projekt för hastighetsdämpande 
åtgärder på Östra Thulegata n. 
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Begäran om överföring av investeringsanslag i bokslut 2013 till 2014 

• Parkeringsplats vid lekparkenjStadsparken. Budget 800 tkr. Avvaktar 
genomförande i samband med stadsparkens övriga utbyggnad. 
Budgeterade medel, 800 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

VA-program 
• Ledningsnät. Omläggning TS-Iedning Kumla-Sala. Budget 3 401 tkr. 

Ersättningar kvarstår att betala ut för ledningsrätt Utav återstående 
medel, 1436 tkr, 25 tkr äskas i överfört anslag till 2014 och resterande, 
1411 tkr, återlämnas i bokslut. 

• Ledningsnät Huvudledning Knipkällan Sala etapp 2. Budget 5 500 tkr. 
Projektering och beställning av material har skett under 2013. Projektet 
genomförs under första kvartalet 2014. Budgeterade medel, 5 500 tkr 
äskas i överfört anslag till 2014. 

• ARV Sala byte övervakningssystem. Budget 6 515 tkr. Upphandlingen har 
överklagats vid två tillfällen och ny upphandling sker under första halvan 
2014. Övervakningssystemet centralt för verksamhets drift. Återstående 
medel, 6 418 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• W Atgärder inom vattenskyddsområden Budget 466 tkr. Avvaktar beslut 
om vattenskyddsområden. Återstående medel, 464 tkr, äskas i överfört 
anslag till2014. 

• VA-sanering samlingskon to. Budget 4 621tkr. Strumpinfodringar som 
planerats 2013 har ej genomförts. Återstående medel, 2 910 tkr, äskas i 
överfört anslag till2014. 

Parkprogram 
• stadsparken, kiosk och servering, utredning. Budget 331 tkr. Utförs i 

samband med stadsparksprojektet Återstående medel, 275 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2014. 

Teknisk service program 
• Förrådsinventarier. Budget 250 tkr. Utredning har påbörjats under 

november för ett modernare förråd. Inköp av nytt förrådssystem inte 
genomförd. Budget 250 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

• Maskiner. Budget 2 000 tkr. Upphandling av lastbil har ej hunnit 
genomföras under året på grund av vakant tjänst på upphandlarsidan. 
Återstående medel, 340 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

• Verkstadsinventarier j arbetsredskap. Budget 200 tkr. Modernisering av 
verkstaden sker. Fortsatta behov finns. Återstående medel, 97 tkr, äskas i 
överfört anslag till2014. 

Gruvans vattensystem 
• Renovering sluss vid Jakob Matts kvarn. Budget 697 tkr. Pågår, avslut av 

projekteringen samt realisering av projektet sker 2014. Återstående 
medel, 635 tkr, äskas i överfört anslag tiil 2014. 

• säkerhetsväg Storljusen. Budget 77 4 tkr. Samtal pågår med fastighetägare 
kring storljusen för att kunna bygga säkerhetsvägen under 2014. 
Återstående medel, 770 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 
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Begäran om överföring av investeringsanslag i bokslut 2013 till 2014 

• Projektering/arbetshandlingar Trumma SilvköparenjOlov 
jons/Dammboski. Budget 268 tkr. Projekteringen är genomförd men ej 
fullt ut fakturerad av Trafikverket Återstående medel, 214 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2014. 

Lokalprogram 

• Medborgarkontor. Budget 400 tkr. Byggnation pågår och kommer att 
vara klart under januari 2014. Återstående medel, 182 tkr, äskas i 
överfört anslag till2014. 

• Gårdar. Budget 2 000 tkr. Projektering av Åkraskolans gårdar och 
Centralskolans gård pågår. Arbetet kommer att påbörjas under 
sommarlovet 2014. Återstående medel, l 680 tkr, äskas i överfört anslag 
till2014. 

• Byte ventilation Ösby gymnasium. Budget 2 000 tkr. Då byggnationen av 
köket på Ösby blivit framskjutet till 2014 har inte arbetet med 
ventilationen kunnat påbörjas. Återstående medel, 2 000 tkr, äskas i 
överfört anslag till2014. 

• Projektering Ranstaskola ochförskol a. Budget 500 tkr. Arbetsgrupp har 
tillsatts för att ta fram ett underlag för om byggnation/nybyggnation av 
skola och förskola. Återstående medel, 4 72 tkr, äskas i överfört anslag till 
2014. 

• Upprustning Hällsjöbad et. Budget 200 tkr. Avvaktar besked från 
verksamheten angående behovet av upprustningen. Återstående medel, 
200 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Salbergaområdet utanför mur VA-ledningar. Budget 800 tkr. Arbetet pågår 
och förväntas vara klart under våren 2014. Återstående medel, 316 tkr, 
äskas i överfört anslag till2014. 

• säkerhetsåtgärder efter försäkringskrav mm. Budget 650 tkr. Arbete med 
byte av bland annat oljeavskiljare och dieseltankar på Centralförrådets 
gård pågår och förväntas stå klart under första kvartalet 2014. 
Återstående medel, 499 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

• Tillagningskök Ösby. Budget 10 000 tkr. Upphandling och projektering är 
klart och arbetet beräknas påbörjas i februari 2014. Återstående medel, 
9 804 tkr, äskas i överfört anslag till 2014. 

• Äldreboende byggnation. Budget 78 996 tkr. Byggnaden kommer att stå 
klar under våren 2014. slutbesiktning, slutfakturering och 
markkostnader kvarstår. Återstående medel, 6 315 tkr, äskas i överfört 
anslagtill2014. 

• Målerilokaler Ösby. Budget 4 000 tkr. Upphandling pågår och 
byggnationen kommer att påbörjas under våren 2014. Återstående 
medel, 3 757 tkr, äskas i överfört anslag till2014. 

Räddningstjänst 
Krisberedskap övergripande samt Krisberedskap ACC LEH 
Då kommunen inte kan använda dessa medel för andra ändamål än de som är 
kopplade till ansvar 19, föreslås att de redovisade avvikelserna, 4 72 tkr och 4 78 
tkr för dessa båda projekt, förs över till investeringsbudgeten för 2014. 
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Begäran om överföring av investeringsanslag i bokslut 2013 till 2014 

Bildnings- och lärandenämnden/Skolförvaltningen 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt, tkr Nettoanslag Förbrukat Awikelse Överföres till 
2014 

ÖsbyMinköp av trailer 290 o 290 290 

MOTIVERING 

Inköpet hann ej genomföras under hösten 2013. 

Vård- och omsorgsnämndenjVård- och omsorgsförvaltningen 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt, tkr Nettoanslag Förbrukat Awikelse överföres till 

Arbetstekniska hjälpmedel 1376 306 l 070 

MOTIVERING 

Arbetsmiljö och tekniska hjälpmedel för hemtjänsten bör förbättras med ny 
teknik. 

8 (lO) 

2014 
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Bilaga KS 2014/57/5 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 5 
Diarienr 2C ) Lt- ,l )_i<;:; k..jAktbilaga lr 
Dpb: l 

NÄMNDERNASPROTOKOLL 



IlsALA i'a KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 
2014-02·06 

Dnr 2014/178 

§ 36 Bokslut 2013 för kommunstyrelsenjkommunstyrelsens förvalt· 
ning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 2014 års 
driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från 
verksamhetsåret 2013 

l Justerandes sign l 
~ 

Beredning 
Bilaga KS 2014/21/1, bokslut 2013 kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/21/2, bokslut 2013 för överförmyndare 
Bilaga KS 2014/21/3, begäran tilläggsbudget 2014 ilrs driftanslag 
Bilaga KS 2014/21/4, begäran tilläggsanslag Investeringar från verksamhetsäret 
2013 
Ledningsutskottets beslut 2014·01·28, § 17 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att Jr.ommunstyrelsen beslutl!.r 
att fastställa bokslut 2013 för kommunstyrelsens förvaltning, 
att fastställa bokslut 2013 för överfönnyndare, 
m överlämna bol!Slut 2013 för kommunstyrelsens förvaltning och överfönnyndare 
till bokslutsberedntngen, 
attöverlämna begäran om tilläggsbudget 2014 års driftanslag, Bilaga KS 2014/21/3, 
till bokslutsberedningen, samt 
lltt överlämna begäran om tilläggsanslag investeringar frän verksamhetsliret 2013, 
Bilaga KS 2014/21/4, till bokslutsberedningen. 

BESLUT 
Kommunstyreisen beslutar 

m fastst.älla boi'.slut 2013 för kommunstyrelsens förvaltning, 

m fastståila bokslut 2013 för överförmyndare, . 

att överlämna bokslut 2013 ffir kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare 
till bokslutsberedningen, 

l!l;!; överlämna begäran om tilläggsbudget 2014 års drlftanslag, Bilaga KS 2014/21/3, 
till bokslutsberedningen, samt 

att överlämna begäran om tilläggsanslag investeringar fr~n verksamhetsåret 2013, 
Bilaga KS 2014{21;14, tlll bokslutsbf.redningen. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Mirjam Olsson 
bokslutsberedningen 

l Utckagsbestyrl<ande 

Cjf2 

19125) 
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Justerandes sign 

6;:; 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
BILDNINGS- OCH lÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Bokslut 2013 och överföring av investeringsmedel 

INLEDNING 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/4/1, bokslut 
Bilaga BLN 2014/4/2, tilläggsanslag 
Bilaga BLN 2014/4/3, årsrapport. 
Bilaga BLN 2014/4/4, bokslut reviderad 
Bilaga BLN 2014/4/5, indikatorsammanställning 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

Dnr 2014/205 

J!!;l; godkänna upprättat förslag till Bokslut 2013, Bilaga BLN 2014/4/4 med begäran 
om överföring av överföring av investeringsmedel hos kommunstyrelsen samt 

lit!; inlämna Bokslut 2013, Bilaga BLN 2014/4/4 till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

J!!;l; godkänna upprättat förslag till Bokslut 2013, Bilaga BLN 2014/4/4 med begäran 
om överföring av investeringsmedel hos kommunstyrelsen samt 

lit!; överlämna Bokslut 2013, Bilaga BLN 2014/4/4till kommunstyrelsen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

6 (13) 



SALA 
KOMMUN 

VON§ 15 

SAMMANTMDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDE Ink. 2014 ·02· o 6 
Sammanträde~datum 

2014-02-04 
Aklh!JlJI 

Dnr 2014/160 

Bokslut 2013 

INLEDNING 
Föreligger förvaltningens förslag till bokslut och lnternkontroll2013. 
Nämnden redovisar netto- 3 443 tkr. 

Beredning 
Sammanställning. Bilaga VON 2014/9/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet 

Yrkanden 
Ordforanden Karin Karlsson (S) yrkar 
att värd· och omsorgsnämnden beslutar 
llJ;l; fastställa årsbokslut får 2013, enligt förvaltningens förslag, 
l!!l; godkänna förvaltningens redovisning av internkontrollen 2013 och 
att föresill kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar 
att vård-och omsorgsnämnden inte ska behöva ta med sig nllgon del av 2013 års 
underskott till innevarande ärs budget samt 
l!ll bevilja b~gäran Qffi överföring av ej förbrukat investeringsanslag 2013, 1070 tkr, 
somtilläggsanslag till 2014 års investcringsanslag. 

Peter Molin {M) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

BESLU'f 
Värd- och omsorgsnämnden beslutar 

l!!t fastställa årsbokslut för 2013, enligt förvaltningens förslag, 

at~; godkänna förvaltningens redovisning av internkontrollen 2013. 

Värd- och omsorgsnämnden beslutar hos kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

iill vård-och omsorgsnämnden inte ska behöva ta med sig någon del av 2013 års 
underskott till innevarande års budget samt 

l!!l; bevilja begäran om överföring av ej förbrukatinvesteringsanslag 2013, 1070 tkr, 
som tilläggsanslag till2014 års investeringsanslag. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

IUtd~zz-~ 
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Bilaga KS 2014/57/6 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 5 
Diarienr20} 1 Ä(~ J-f !Aktbilaga :J. 
Dpb: 

NÄMNDERNA/FÖRVAL TNINGARNAS 
INTERNKONTROLL2013 



SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
KOMMUNSlYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02·06 

Dnr 2014/177 

§ 37 Redovisning av intern kontroll2013 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

1~1 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom
mun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Under 2013 har bland annat datorinköp, köptrohet mot avtal, 
fakturahanterlng, attesträtter och betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller 
delar av kommunstyrelsens förvaltning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/22/1, redovisning 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 18 

Kommunchei)enny Nolhage föredrar årendei. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna genomförd intern kontroll för 2013 avseende kommunstyrelsens för· 
valtning. · 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

N! godkänna genomford intern kontroll för 2013 avseende kommunstyrelsens för
valtning. 

Utdrog 
kommunstyrelsens förvaltning, 
)enny Nolhage 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 

20{25) 



JiDI SALA 1(19) 
2014-Ql-23 

~KOMMUN 
JENNY NOlHAGE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

REDOVISNING AV INTERN KONTROLL 2013 FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Enligt av koinmunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kommun ska 
nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll. Det betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern 
kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. 

Under 2013 har bland annat datorinköp, köptrohet mot avtal, fakturahantering, attesträtter och 
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens förvaltning. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna genomförd intern kontroll ror 2013 avseende 

kommunstyrelsens förvaltning. 



Jlfll1 SALA 
~KOMMUN 

COMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/förvaltning: 

Process (rutin/system): 

Resultat- iakttagelser: 

Kontrollrapport 

Kommunstyrelse/Kommunstyrelsens förvaltning 

Datorinköp 

2(19) 
2014-01-23 

JENNY NOLHAGE 

Kartlägga vilka förvaltningsintema rutiner som finns för datorinköp 

Kontroll har gjorts av den rutin som infördes 2011 avIT-enheten för 
förvaltningarnas inköp av datorer. Direktivet är att förvaltningarna ska 
göra sina datorinköp själva viaInvidse-handel (www.ehandel.invid.se). 
Vid kontrollen framkom att beställningsrutinen är eforändrad mot 2012 
och att den fungerar väl. Rutinen har använts i drygt två år och fler 
beställare än tidigare har övergått till att beställa datorer via 
e-handelssidan istället får att använda sig av helpdesk på !T-enheten. 

Behörighet till att beställa datorer via Invids e-handel har får 
Kommunstyrelsens forvallning i första hand tilldelats förvaltningschef, 
kontorschefer samt enhetschefer. Även några nyckelpersoner på 
forvattningen har tilldelats den möjligheten. 

Rutinen är att närmaste chef beslutar om en dator ska inköpas och då kan 
antingen chefen beställa eller också kan man ta hjälp av helpdesk på 
IT -enheten. 

Vid beställningstntllillet loggar man in på ett "personUgt konto" där 
samtliga uppgifter är förifyll da, bl.a. leveransadress och fakturaadress. 
På e-handelssidan finns ett avtalssortiment av produkter, särskilt 
anpassade till de nätverk som används av kommunen. Det är mycket 
viktigt att datorerna är anpassade til! Sala kommuns nätverk så att 
!T -enheten kan lämna support för dessa. 
I inköpspriset fOr datorn ingår även installation av densamma. 

Ja Nej 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning x 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 
(samtliga personer som innehar konto för att 
beställa har också fält en rutinbeskrivning) 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utford 

Kontrollansvari g: 

2014-01-14 

Anna Cedervång 
redovisningsekonom 

x 

Mirjam Olsson 
ekonomisekreterare 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/f6rvaltning: 

Process (rutin/system): 

Resultat- iakttagelser: 

Kontrollrapport 

Kommunstyrelse/Kommunstyrelsens förvaltning 

Inköp sker bos avtalade leverantörer 

3 (19) 
2014-01-<3 

JENNY NOLHAGE 

Kontroll ska göras 2013 att inköp sker hos avtalade leverantörer. 

För 2013 har kontroll specifikt gjörts av kontoslaget 40240, möbler och 
textilier. 

Sala kommun har ramavtal via Sveriges kommuner och landsting f6r 
inköp av kontorsmöbler. Inköp kan göras hos Input Interiör Sweden AB, 
Edsbyverken, EFG Kontorsmöbler AB, Kinnarps samt på JKEA. 

Under 2013 inköptes till Kommunstyrelsens f6rvaltning kontorsmöbler 
till ett värde av 721 tkr. 19 tkr av dessa avräknas eftersom de avser 
möbler speciellt riktade till biblioteksverksamhet 18 tkr avräknas 
dessutom f6r gardininköp eftersom vi inte behöver ha avtal på detta 
p.g.a. det låga inköpsvärdet. Av resterande belopp 684 tkr har möbler 
inköpts från Kinnarps till ett värde av 585 tkr. Resterande 99 tkr har 
inköpts från ej avtalade leverantörer. Det betyder att köptroheten till 
avtalade leverantörer blir 85,5 %. 

.Ja Nej 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inköp hos ej avtalade leverantörer har gjorts med 99 tkr. 

Kontroll utförd 

Kontrollansvari g: 

2014-01-17 

Mirjam Olsson 
ekonomisekreterare 

x 

x 



P'mSALA 
~KOMMUN 

<OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott!Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Fakturahantering 

Resultat- iakttagelser: Kontrollen är planerad att genomföras under hösten. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontro !l utförd: 2013-08-23 

Kontrollansvarig: Jenny Lundin 

Ja 
x 

x 
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Nej 

x 



P'mSALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 

Nämndlforvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott!Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Fakturahantering 

Resultat- iakttagelser: 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utftird (datum) 
Jenny Lundin, 2013-12-13 

Ja 
x 

x 

s (19) 
2014-01-23 

JENNY NOLHAGE 

Nej 

x 



IPil'll SALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Attesträtter 

6(191 
2014~01-23 

J EN NY NOlHAGE 

Resultat - iakttagelser: Kontrollen är genomflird. Attesterna har uppdaterats flera gånger under året i 
samband med omorganisationen och är nu justerade så att det stämmer med den nya organisationen. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontron utförd: 2013-08-23 

Kontrollansvarig: Jenny Lundin 

Ja 
x 

Nej 

x 

x 



PmSALA 
~KOMMUN 
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JENNY NOLHAGE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 

Nämnd/förvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Betalkort 

Resultat- iakttagelser: Kontrollpunkten är ej aktuell. Det finns idag inga betalkort knutna till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Rutinen fimgerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontrollpunkten bör utgå. 

Kontroll utförd: 2013-08-23 

Kontrol!ansvarig: Jenny Lundin 

Ja Nej 
x 

x 

x 



P'mSALA "iJ KOMMUN 

COMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 

Nämnd/f6rvaltning: KS/Samhällsbyggnadsutskott/Samhällsbyggnadskontor 
Process (rutin/system): Inköp av tjänster, kurser och varor 

Resultat- iakttagelser: Kontrollen är planerad att genomf6ras under hösten. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utförd: 2013-08-23 

Kontrollansvarig: Jenny Lundin 

Ja 
x 

x 

8(19) 
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Nej 

x 



iPniiSALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/förvaltning: Tekniskt kontor 
Process (rutin/system): 
Kostenheten 

Kontrollrapport 

Näringsriktiga menyer inom skola och förskola 

Resultat- iakttagelser: 

Skola och Förskola: 

9(19) 
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JENNY NOLHAGE 

Kostenheten har under perioden serverat en väl sammasatt och varierad kost med bra näringsinnehåll 
enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Samtliga skolor har minst två rätter all välja mellan, de flesta tre. 
Kostenheten arbetar kontinuerligt med att se över menyer och arbetar för att få in mera rotsaker, 
baljväxter och grönsaker i recepten. Kostenheten serverar 25 % ekologiska livsmedel. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utförd (datum) 20140114 

Kontrollansvarig: 
Magdalena Perers 

Kostekonom 
Kostenheten 

Ja 
x 

x 

Nej 

x 



FtJI SALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämndlforvaltning: Tekniskt kontor 
Process (rutin/system): 
Kostenheten 

Kontrollrapport 

Näringsriktiga menyer inom äldreomsorg 

Resultat- iakttagelser: 

Äldreomsorgen: 

101191 
2014..01-23 

JE NNY NOLHAGE 

Kostenheten har under perioden serverat en väl sammansatt kost med bra näringsinnehålL Hänsyn har 
tagits till de måltider .som kostenheten ansvarar för. Kostenheten arbetar kontinuerligt med att se över 
menyer för äldreomsorgen. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utford (datum) 20140114 

Kontrollansvari g: 
Magdalena Perers 

Kostekonom 
Kostenheten 

Ja 
x 

x 

Nej 

x 



l'mSALA 
ICi)l KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/flirvaltning: Tekniskt kontor 
Process (rutin/system): 

Kontrollrapport 

Handläggning VA anslutningsärenden ska ske inom fyra veckor 

Resultat- iakttagelser: 
Handläggningstiden har hållits 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

En tvdligare rutin llir upplliljning krävs. 

Kontroll utförd (datum) 2014-01-10 

Kontroiiansvarig: Lisa Granström 

Ja 
x 

x 

11 (19) 
2014-01-23 

JENNY NOLHAGE 

Nej 

x 
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JENNY NOLHAGE 

<OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 

Nämndlforvaltning: Ks/Kommunstyrelsens förvaltning/ Kultur- och fritidskontor 
Process (rutin/system): 
Kontroll: Rutin- och systembeskrivningar 
Genomgång av rutinen for vattenprovtagning ska göras under våren och vi ska samla ihop de berörda 
for en genomgång och efter det ska vi kontrollera hur det fungerar. 

Resultat- iakttagelser: 

Ja Nej 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kommentar: 

Under 2012 har rutiner setts över både att själva genomföra provtagningen samt de prover som skickas 
iväg for extern konfirmering. 

Vattenprovtagning sker varje dag eller vid behov samt att ett vattenprov skickas iväg fOr extern 
konfirmering en gång i månaden. 

Personal som genomfOr provtagning har genomgått utbildning och tillsammans gått igenom de olika 
rutinerna vid vattenprovtagningen 

Med anledning av att ovan nämnda åtgärder och kontroller genomforts under 2012 och att resultatet 
inte krävde någon åtgärd har inte någon ny utvärdering skett under 2013 då samma internkontrollplan 
antogs 

Kontroll utiOrd (2012,11-29) 

Kontrollansvarig: Roger Nilsson, TF Enhetschef 



J EN NY NOLHAGE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 2013 

Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelse/Räddningstjänst 

Process (rutin/system): Fakturahantering. 
Samtliga inköp kontrolleras att de med pris och kvalitet motsvarar 
beställningarna 

Resultat- iakttagelser: bga brister har noterats. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar meu behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontroll utförd (datum) Löpande under året 

Kontrolla:tsvarig: Administratör Asa Norling 

Ja 
x 

Nej 

x 



~SALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/förvaltning: 

Process (rutin/system): 

Kontrollrapport 2013 

Kommunstyrelse/Räddningstjänst 

Betalkortsanvändning. 

14(19) 
2014-01-23 

JENNY NOLHAGE 

Samtliga transaktioners kvitton sparas i akt till respektive kort och 
kontrolleras mot kontoutdragen från kortleverantören. 

Resultat- iakttagelser: Inga brister har noterats. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning bar konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontroll utflird (åatu:n) Löpande under året 

Kontrollansvari g: Administratör Asa N or lin g 

Ja 
x 

Nej 

x 



ll'm SALA ICiJ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/flirvaltning: 

Process (rutin/system): 

Resultat - iakttagelser: 

Kontrollrapport 2013 

Kommunstyrelse/Räddningstjänst 

Personalomsättning deltidsanställda. 

15{19) 
2014-01-23 

J EN NY NOLHAGE 

Kontroll av att deltidsorganisationen är bemannad så att det inte menligt 
påverkar utryckningstjänsten. 

De vakanser som varit under året (saknas en brandman och två befäl) 
kvarstår. Dock innebär det inte att utryckningsuänsten påverkas negativt, 
utan är mer en personalplaneringsfråga för aktuella deltidskårer. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 
Ja 
x 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns x 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontroll utf<ird ( datnm) Löpande under året 

Kontrollansvarig: Stf. Räddningschef Ove Jansson 



:OMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/ft\rvaltning: 

Process (rutin/system): 

Kontrollrapport 2013 

Kommunstyrelse/Räddningstjänst 

Utalannering. 

16(19) 
2014-01-23 

JENNY NOLHAGE 

Avvikelse från avtalad rutin i SOS utlannningsuppdrag 

Resultat- iakttagelser: Inga avvikelser noterade 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mot rutinbeshivning har konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontroll utförd (datum) Löpande under året 

Kontrollansvari g: Insatsledarna 

Ja 
x 

Nej 

x 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/förvaltning: 

Process (rutin/system): 

Kontrollrapport 2013 

Kommunstyrelse/Räddningsijänst 

Insats. 
Samtliga uppdrag kontrolleras 

17 (19) 
2014-01-23 

JE NNY NOLHAGE 

Resultat - iakttagelser: Då kontrollansvaret åvilar Räddningschefen har detta inte utiorts under 
årets sista sju månader beroende på pensionsavgång och nyrekrytering. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning fmns 

Följande awikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Brister relaterade till personalomsättning. 

Kontroll utförd (datum) Löpande under årets första 5 månader 

Kontrollansvarig: Räddningschef 

Ja Nej 
x 

x 
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~KOMMUN 
JENNY NOLHAGE 

COMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kontrollrapport 2013 

Nämnd/förvaltning: Kommuns1yrelse/Räddningsijänst 

Process (rutin/system): Godkänd rökdykare. 
Räddningstjänstens rökdykare genomgår årlig fysisk och 
medicinsk kontroll enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift. 

Resultat- iakttagelser: Samtlig berörd personal har genomgått erforderlig kontrollverksamhet. 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning finns 

Följande avvikelser mol rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontroll utförd (datum) A.rligcn 

Kontrollansvari g: Styrkeledare 

Ja 
x 

Nej 

x 



PmSALA it$11 KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Nämnd/förvaltning: 

Process {rutin/system): 

Resultat - iakttagelser: 

Kontrollrapport 2013 

Kommunstyrelse/Räddningstjänst 

Förebyggande brandskydd. 

19 (19) 
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JE NNY NOLHAGE 

Myndighetstillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om 
brandfarliga och explosiva varor 

All tillsyn som enligt tillsynsplanen skulle genomföras under 2013 har 
genomförts. 

Nej 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Ja 
x 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning fmns x 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Inga avvikelser noterade. 

Kontro !l utförd (datum) Årligen 

Kontrollansvari g: Stf Räddningschef Dick Forsberg 
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Justerandes sign 

Internkontrollplan 2013 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTDKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

Förslag till intern kontrollplan 2013 för skolförvaltningen enligt bilaga. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/5/1, internkontrollplan 2013. 
Daniel Ahlin fe\ redrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

Dnr 2014/202 

.att fastställa intern kontrollplan 2013 för skolförvaltningen i enlighet med Bilaga 
BLN 2014/5/1. 

BESLUT 

Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att fastställa intern kontrollplan 2013 för skolförvaltningen i enlighet med Bilaga 
BLN 2014 JS /1. 

Utdragsbestyrkand~) 

~ 

71131 



u~~b~ 
2014-02-06 Dnr 2014/150 

SkolfOrvaltningen 
Daniel Ahlin 0224-747 207 

Internkontrollplan 2013 för Skolförvaltningen 

Process/Rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Till Riskbedömning 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp Ekonom Stickprov Sökillng i Förvaltningschef Möjligfallvarlig 
sker hos avtalade löpande Ftb:n alt samt till BLN i 
leverantörer under året ekonomisyste sambandmed 

m et bokslut 
c--
Åtgärdsprogram, Att kontrollera att beslut skoljuridisk Vid Full revision Förvaltningschef Möjligfallvarlig 
beslut fattas och behandlas ansvang lämpligt som rapporterar till 

formellt korrekt om handläggare tillfli!le BLN i samband med 
åtgärdsprogram eller inte bokslut 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att skoljuridisk Stickprov Analys Förvaltningschef Möjligfallvarlig 
innehåll åtgärdsprogram har korrekt ansvarig samt till BLN i 

innehåll handläggare sambandmed 
bokslut 

-----·-

Uppf"Oljning av inköpsrutiner 
De två avtal som röljts upp omfattar Kontorsmaterial (Staples) respektive Läroböcker (Läromedia). Beträffande kontorsmaterial är fiir 2013 köptroheten49,6% 
vilket är en rörsärnring med 51,4 järnf'ört med raregående år total summa 339 tkr. Beträffande läromedel har köptroheten ökat till 87% järnf'ört med 2012 (79 
%) total summa 1651 tkr 2013. 

Uppf"Oljning av Åtgärdsprogram, beslut 
Under höstterminen har sju av de tio rektorerna på en övergripande nivå fattat korrekta beslut. 

Uppföljning av Åtgärdsprogram, innehåll 
Ionehållet i åtgärdsprogrannnen är i huvudsak välstrukturerat och relevant. Ett förbättringsområde är att ytterligare konkretisera behov, mål och åtgärder. 
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SALAKOMMUN 
SAMMANTRÄOESPROTOKOll 
VÅRO-OCH OMSORGSNÄMNOE 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 ·02· o 6 
Oluleor 14klblllga 
Di!b: 

SammartträdesdattJm 

2014-02-04 

Dnr 2014/160 

Bokslut 2013 

INLEDNING 
Föreligger förvaltningens förslag till bokslut och internkontroll2013. 
Nämnden redovisar netto- 3 443 tkr. 

Beredning 
Sammanställning. Bilaga VON 2014/9/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård· och omsorgsnämnden beslutar 
au fastställa årsbokslut för 2013, enligt förvaltningens förslag, 
.lll.tgodkänna förvaltningens redovisning av internkontrollen 2013 och 
iill föresill kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar 
.lll.t vård-och omsorgsnämnden inte ska behöva ta med sig någon del av 2013 års 
underskott till innevarande års budget samt 
ätt bevilja begäran om överföring av ej förbrukat investeringsanslag 2013, 1070 tkr, 
som tllläggsanslag till 2014 års investerings anslag. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

BllSLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa årsbokslut för 2013, enligt förvaltningens förslag, 

ätt godkänna förvaltningens redovisning av Internkontrollen 2013. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar hos kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

att vård-och omsorgsnämnden inte ska behöva ta med sig någon del av 2013 års 
underskott till innevarande års budget samt 

att bevilja begäran om överföring av ej förbrukat investeringsanslag 2013,1070 tkr, 
som tilläggsanslag till 2014 års investeringsanslag. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

5(15) 



Internkontrollplan 2013 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2013 omfattar tre processer/rutiner att kontrollera 

under året. 

1. Barnavårdsanmälningar-kontrollera att anmälan är åtgärdad i enlighet med upprättad rutin 

1 g/månad samtliga ärenden. 

En checklista för handläggning av barnavårdsanmälningar har gjorts. En genomgång av 

upprättad rutin har gjorts och behöver inte ändras. Kontrollrapport upprättas varje månad. 

Avvikelser har påträffats vid flera tillfällen under året men avvikelserna har minskat pg a 

skärpt lagstiftning, men ökade igen i slutet av året pg a personalbrist. Enhetschef 

återkopplar avvikelserna till respektive handläggare för åtgärd. 

2. Ärendehantering-säkerställande av att inkomna beslut från kommunen centralt, 

myndigheter och samordningsförbund hanteras av vård- och omsorgsnämnden i ett flöde. 

Genomgång av utestående ärenden och beslut har gjorts under juli månad. 

3. Utbetalningar 

övriga utbetalningar har kompletterats med en beslutsattest lloF. Verifikationspärmen för 

utanordningar har sorterats om i rätt verifikatserie. En användare med utanordnings

behörighet har kunnat betala ut utan beslutsattest. Behörigheten har ändrats av 

ekonomienheten så att de tvingande llppgifterna finns även på denna användare och det blir 

därav nödvändigt att följa rutin daterad 2013-02-11. Detta säkerställer därmed rutinen men 

den kan förbättras med kontroller av behörigheter för användare. 

Verifikationnummerserien mellan år 2012-2013 b1-ttes i mars 2013 varvid 9 st utanordningar 

har fått nummer i den gamla serien. Detta kommer att uppmärksammas i bokslutsrutlner. 

ProCapita-utbetalningar sker enligt processbeskrivning och det mesta går med automatik 

förutom rättningar. Attestlistan signeras i efterhand vilket kan göra att felaktigheter upptäcks 

för sent. Detta har förbättras under året så att så att attesten görs senast samma dag. 
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BOLAGENS ARSREDOVISNINGAR 2013 





Salabostlider AB 
Org nr 556352-0500 

----~-~----_::\rsredovisning fOr räkenskapsåret 2013 

Styrelsen och verkställande direktören f6r Salabostäder AB avger fciljande årsredovisning 

Innehåll 
förvaltningsberättelse 
resultaträkning 
balansräkning 
kassaflödesanalys 
noter 
fastighetsområden 
bostadslägenbeter 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. 
Belopp inom parentes avser föregående år. 
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salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Förvaltningsberättelse 

styrelsen och verkställande direktören för salabostäder AB får härmed avge årsredovisning 
f<lr verksamheten undertiden 2013-01-01 - 2013-12-31. 

Kommunfullmäktige i Sala kommun beslutade 2013-02-25 och 2013-04-29 att välja fem 
ledamöter och tre ersättare till och med ordinarie bolagsstämma 2014 enligt följande: 

Ordinarie Suppleanter 

Glenn Andersson (s) ordf. Magnus Eriksson (s bä) 
~- ~Jtristina-Nyberg-(sj-vice-ordf:-------:Sven~l:Jndhagen··(vtklund)-(vr~---·------4 

Peter Kraft (mp) Måtten Öhrström (c) 
Cm·o!a Gunnarsson (c) 
Hans Eljansbo (m) 

Arbetsfagarrepresentanter 

Vision och Ledarna har under 20 13 haft ett samarbete kring ar betstagarrepresentanter i styrelsen. 

Anna-Lena Danneby 
Ann-Marie Jacobsson 
Gunnar Palm 
Tomas Jansson 

Sammanträden 

(Vision) 
(Ledarna ers) 
(Fastighets) 
(Fastighets ers.) 

Styrelsen har hållit Il styrelsemöten. Arsstämma hölls den lO juni 2013. 

VERKST ÄLLANDE DIREKTÖR 

Bernard Niglis är bolagets verkställande direktör. 

REVISORER 

Ordinarie 
Peter Söderman, auktoriserad revisor 
Bengt Åkesson, (s) lekmannarevisor 

ORGANISA TIONSANSLUTNINGAR 

SABO 

P ACTA 
HBV 

Suppleanter 
Johan Tingström, auktoriserad revisor 
Agneta Selling, (s) lekmannarevisor 

Företaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag 
Arbetsgivmförbund 
Husbyggnadsvaror HBV Ek. Förening 

2 



Sa!abostäder AB 
Org nr 556352-0500 

ÄGARE 

Sala kommun äger samtliga aktier i bolaget. 

VISION OCH MÅL 

BOLAGETS FOREMÅL OCH ANDAMÅL 

salabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. 

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har tillforemålför sin verksamhet att inom 
. -----··--Sata-kgmmun-köpGI,sätja,tigGI,-bebyggGI,-utveekla,-hyra-ul-offhjel'valtafastigheter-eNer 

tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 

A'ndamålet med bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med 
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sala 
kommun och er~juda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

VISJON OCH FOKUSERADE MAL 

Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF§ 143/2012 enligt f6ljande "År 2024 har Sala 
kommun passerat 25.000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och 
god livskvalitet i hela kommunen", 

VISION 

Vi skall vara regionens bästa bostadsbolag med fokus på långsiktig hållbarhet. 

MÅL 

Personal- vi ska hålla en god lönenivå, minska sjukfi'ånvaron samt skapa nöjdare 
medarbetare. 

Kunder- vi ska bli bättre beställare, ha en bra kommunikation internt och externt, ha en 
serviceimikrad personal samt jobba för att få nöjdare kunder. 

Fastigheter- vi ska ha en vakansnivå under 2 %, minska vår energiförbrukning samt 
stamrenovera minst 25 lägenheter per år. 

Ekonomi - de ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i företaget med god 
soliditet för att klara framtida samhällsförändringar och underhållsbehov samt att ge beslutad 
avkastning på ägarens satsade kapitaL 

3 



Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2013 

Under året har bolaget sålt sju fastigheter med sammanlagt 80 lägenheter. r redovisningen 
finns dock även resultatet av föregående års försäljning av sex fastigheter med 33 lägenheter i 
och med att tillträdesdagen var innevarande år. Beshltet att sälja fastigheter är ett led i att se 
över salabostäders organisation och stärka bolaget för framtiden. De sålda fastigheterna är: 

2012 2013 
Disponenten I Kän·bäcksbo l :49-1:50 
KurnJa Klockargård l :9 Färnebo Klockargård l :20 
Hedåker 10:5 Färnebo Prästgård l :31 
Hedåker5~s-- -- · Färrrebo-Prästgård-2:2 -- - · -····- -· 

Kranen l Jslingby 2:13 
Ortdrivaren 6 Kristina 4:241 (del av) 

Under 2013 har ett större stamrenoveringsprojekt stattats. Det gilller två fastigheter inom 
Åkra-området med sammalagt l 00 lägenheter. r projektet byts vatten och avloppsstatnmar, el 
och ventilation. Lägenheterna får badrum och kök totalrenoverat Hela projektet är planerat 
med målsättningen att hålla nere hyresökningarna så långt det går med tanke på att de 
hyresgäster som bor i husen skall kunna bo kvar och klara ölmingarna. Det hm· i sin tur 
inneburit att hyresgästerna fått stå ut med att renovering pågått i deras lägenhet under fem 
veckor mot en mindre ersättning. Arbetet har gått bra och ett fåtal har fatt flyttas på grund av 
ålder eJ!er sjukdom. Etapp ett med 20 lägenheter fardigställdes före jul och den andra etappen 
skall vara färdigställd i augusti 2014. 

KUNDER OCH MARKNAD 

Bolagets marknad är Sala kommun med 21769 (21596) invånare. Befolkningsökningen 
uppgick 2013 till173 personer. Antalet personer som flyttade in till kommunen under 2013 
var 1192 personer vilket kan jämföras med 1111 personer under 2012. Antalet utflyttande 
frånkommunen2013 var 1019personer, attjämföramed 1052personer2012. 

Totala antalet lägenheter i flerbostadshus i kommunen är 4335, varav bolaget äger och 
förvaltar 2669lägenheter vid 2013 års utgång. Bolaget äger dänned ca 62% (64 %) av 
beståndet i flerbostadshus. 

Av det totala bostadsbeståndet l 0702 (l 0668) i kommunen utgör bolagets bostäder ca 25 % 
(26 %). Genom bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull 
roll. 

Av lägenhetsbeståndet finns ca 124 (200) lägenheter i kommunens ytterområden. De fårsta 
lägenheterna uppfördes i början på 1950-talet i kvmteret Stamparen l och omfattade 141 
lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes 1500 lägenheter under 
miljonprogrammet, det vill säga fi·ån början av 1960-talet och till mitten av 1970-talet. Under 
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senare delen av 1980-talet och under 1990-talet byggdes och forvärvades 178 lägenheter i 
centrala Sala. Ytterligare 62 lägenheter har tillkommit genom nyproduktion under 2000-talet. 

HYROR 

Efter förhandling med Hyresgästforeningen träffade parterna en överenskommelse från 
l januari 2013 avseende höjning av utgående hyror med 2,0% för bostäder, garage, bilplatser 
samt lokaler. För lägenheter med kallhyra höjdes hyrorna med I, 7 %. 

UTHYRNING 

--· ____ _jD""e"-so;<e;unaste_fem.årens_u.!Yeckling_aY..YakantaJägenheieLocluau:iemd_hefalkningsmängd:. 

2013 2012 2011 2010 2009 

Antallägenheter 2669 2782 2780 2782 2781 
Vakanser, antal 13 6 19 22 25 
Vakanser,% 0,5 0,2 0,7 0,8 0,9 
Hyresförluster, tkr 3.741 3.628 5.496 6.834 7.557 
Befolkning 21769 21596 21568 21535 21499 

MARKNADSINSATSER 

salabostäder sponsrar i huvudsak icke-kommersiella f6reningar och verksamheter som har en 
tydlig anknytning till Vål'a bostadsområden och som berör många hyresgäster. Vår 
utgångspunkt är att bostadsområden inte består av hus utan av människor som bor i dem. 
Därför måste allt utvecklingsarbete utgå ifrån människorna. Vi vill därför att de 
föreningar/verksamheter som vi stödjer bidrar till ökat umgänge och aktivitet där människor 
bor. Det är viktigt att foreningens/verksamhetens värdegrund stämmer överens med 
salabostäders arbete för ökad mångfald, integration, jämställdhet och trygghet. 

BREDBAND 

Under 2013 har ett helt nytt bredbandsnät installerats med fiber in till varje lägenhet. Nätet 
följer de rekommendationer som finns från både SABO och Hyresgästforeningen om öppet 
nät. Det innebär att vi hyr ut nätet till en kommunikationsoperatör som i sin tur ser till att det 
finna många leverantörer som skapar konkurTens i nätet. För våra hyresgäster innebär detta 
ett teknikskifte från den gamla kabel-tv lösningen till en modern lösning med IPTV, lP
telefoni och ett riktigt snabbt bredband. Kvar i det gamla nätet finns dock tv-kanaler som vi 
har vidaresändningsplikt på samt TV4 för att den som inte vill skifta teknik skall slippa det. 
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ORGANISATION 

PERSONAL 

Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 37,5 årsarbetare. 

Heltid 
2013 2012 

Tjänstemän 9,5 9 
Fastighetsskötare 14 14 
Fastighetstekniker 12 13 

--Bo:värd l,S l 
37 37 

Fördelning män/kvinnor 
Män 

2013 2012 
Tjänstemän 3,5 3 
Fastighetsskötare 9,5 9,5 
Fastighetstekniker 12 13 
Bo värd 0,5 

25,5 25,5 

ARBETSM!LJÖ OCH FRISKV ARD 

Deltid 
2013 2012 

0,75 
0,5 0,5 

0,5 1,25 

Kvinnor 
2013 2012 

6 6,75 
5 5 

l l 
12 12,75 

Bolaget bedriver ett aktivt arbete för att förbättra arbetsmiljön för fastighetsskötare och 
reparatörer. Under året har fokus varit på källa11rappor och uppstigningar till vindar. Det 
arbetet kommer att fmisätta under nästkommande år. Arbetet bedrivs i samverkan med de 
facktiga organisationerna och igenom vår skyddskommitte. 

Syftet med bolagets personalvårdsfönnåner är att ge personalen möjlighet att bibehålla en 
god hälsa, förebygga förslitningsskador samt att skapa trivsel och gemenskap. 

Personalen kan relativt fritt välja motionsformer till ett värde av c:a 3000 kronor per år. 
Aktiviteten måste rymmas inom skatteverkets regler för skattefri förmån. Några exempel på 
aktiviteter är gymnastik, styrketräning, bowling, racketspmier, vanligt förekommande 
lagidrotter, spinning, thai chi, qigong m.fl. 

Personalen kan relativt fritt välja att få friskvårdande behandling l gång per månad. Skattefri 
friskvård innefattar olika behandlingar som är avstressande, som syftar till att förebygga och 
motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som uppkommit i 
samband med ensidigt arbete. 

Hälsoundersökning erbjuds alla anställda vart tredje år. Detta sker i samarbete med 
företagshälsovård. 

6 



salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

EKONOMI 

Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer hyrorna att höjas med 2 % fr.o.m. 
2014-01-01. 

KVALITETSPOLJCY 

Bolagets kvalitetspolicy beskriver helhetssynen på kvalitet och omfattar såväl våra lägenheter 
som köpta tjänster och material. Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl 
utarbetade 11ltiner för kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda 

-··---·-·----kuruieL._Uen_pågående.liirändringen_ay__QJ'ganisatiorulcaansyauned_tyngdp:unkteJLjlå_at:t__ -----' 
flytta ut ansvaret i organisationen är ett led i att förbättra vår kvalitetsuppfdljning när det 
gäller köpta tjänster. Förändringen har redan gett effekt när det gäller kontroll av utförda 
tjänster. 

MILJÖ 

MIUÖPOLICY 

Bolagets miljöpolicy är vägledande för samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer 
krav på ett aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt 
sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiU ö för hyresgäster och andra 
som vistas i företagets områden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i 
all verksamhet som fOretaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete 
med miljöfrågor. 

MINSKA MANGDEN AVFALL 

Miljöanpassat material och arbetssätt är ett krav vid upphandling av våra entreprenörer. 
Bolaget har ett 25-tal egna miljöbodar där nio fraktioner s01teras. 

ENERGIHUSHÅLLNING 

FjärTVärme utgör basen i bolagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i 
centrala Sala sker till största delen med fjärrvärme från Sala-Heby Energi AB. Övriga 
fastigheter uppvärms med biobränsle. 

Som Salas klart största bostadsbolag har salabostäder ett stort ansvar att bidra till minskad 
klimatpåverkan. 2009 antog bolaget SABOs energiutmaning om att minska 
energiförbrukningen med 20 % fl-ån 2007 års förbrukning till 2016. Förbrukningen har 
minskat med 15, l% fram till 2013 jämfört med 2007 års förbrukning på värme, varmvatten 
och fastighetseL En del i arbetet med att minska energiförbrukningen är arbetet med 
prognosstyrning av vännen. 
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RADON/PCB 

Under 2013 har tre fastigheter P C B-sanerats, Stöten l och 2 samt Myntet l. Ytterligare 
radonåtgärder har utfälts under 2013 där värdena varit för höga trots tidigare åtgärder. 

FASTIGHETER, INVESTERINGAR OCH FINANSIERING 

FAST!GHETER 

Bolaget har under året genomfåri en värdering av fastighetsbeståndet. Värderingen har skett 
- --------- --~--på-ett-enhetHgt-siltt-mecl-en-värcleringsme!elcl-baserad-på-f-asäghelernas-dri-ftneHe:-'\1-ärcleringen------ ' 

påvisade inte några väsentliga över- eller undervärden varför bolaget i årets bokslut inte 
genomför några upp- eller nedskrivningar av fastigheternas bokförda värden. 

INVESTERINGAR 

Totala investeringar 2013 är 28.967 tkr (891 tkr) varav maskiner och inventarier O tkr 
(250 tkr). 

UNDERHÅLL 

Bolagets långsiktiga plan för planerat underhåll följs, dock med någon förskjutning. Under 
året utfördes underhåll mr 26.940 tkr (27.655 tkr). Det fördelar sig på lägenhetsunderhåll 
15.179 tkr (16.825 tkr) och övrigt underhåll J 1.761 tkr (10.830 tkr). 

Planerat underhåll under året har bl.a. utförts på följande fastigheter: 

Fastighet 
Sk.rået 2, sotargränd 
Knostret l 
Aftem 7 
Konstmästaren 12 
Jakobsberg 2 och 4 
Jakobsberg 2 och 4 
stamparen 3 
Åkra2 

FINANSIELLA RISKER 

Åtgärd 
Utvändig målning, byte av balkongräcken 
Renovering tvättstuga 
Modernisering värmecentral 
Byte garagepor1ar 
Skrotning betongskador 
Byte stamventiler på värme 
Rotrenovering trapphus 
Byte entreportar 

Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. 
Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk 
kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. På grund av bolagets 
dominans på hyresmarknaden finns en ökad risk för vakanser vid en eventuell utflyttning. 
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FÖRSAKRINGAR 

Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Proleetor Forsikring ASA och 
skadedjursförsäkring är tecknad hos Anticimex. 

FJNANSJERING 

Bolaget har antagit en finanspolicy där den genomsnittliga räntebindningen inte får 
understiga l år och inte överstiga 7 år. 

Räntebindning Andel av lån 
tilL • ånebelop.p % 

2014 172.838 30% 
2015 39.151 7% 
2016 26.698 5% 
2022 340.000 58% 

578.687 100% 

Genomsnittsränta inklusive borgensavgift till kommunen för 2013 var 3,36% (3,64 %). 

FRAMTID 

Bolagets framtid im1ehåller stora utmaningar när det gäller att med god ekonomi fortsätta 
renovera i vårt fastighetsbestånd och samtidigt försöka bidra till kommunens utveckling 
genom att bygga nya bostäder. Delar av våti fastighetsbestånd är i slott behov av renovering 
och dessa är kostsamma. En hållbar nivå är mellan 25-50 lägenheter som renoveras per år. 
Att bygga nya bostäder i Sala kräver på grund av byggkostnaderna en hög hyresnivå för att 
bygget skall kunna räknas ihop ekonomiskt. Bolagets erfarenhet visar att dessa lägenheter har 
en begränsad kundkrets med så pass höga hyror som det blir fråga om. Ytterligare en 
utmaning är att skapa vinster i bolaget för att öka soliditeten och därmed minska bolagets och 
ägarens risk. Att skapa vinster samtidigt som underhållet släpar efter är inte bara svåti, det 
skapar ett pedagogiskt problem i relationen med hyresgäster sa.mtidigt men det är nödvändigt 
för långsiktigheten. 
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FEMÅRSÖVERSIKT 

Belopp i Mkr 

Ekonomi 
Balansomslutning 

Omsättning 

Underhåll 

Driftkostnader 

Fastighetsskatt 

2013 

701,7 
196,4 
26,9 

1!1,4 
3,4 

2012 2011 2010 

686,5 685,2 666,1 
176,4 169,6 164,2 
27,7 27,5 22,5 

101,3 99,4 109,2 
4,6 4,6 4,6 

irvskrivrringEr--- ----------------jT,J--lJ,/ ___ 1"3~- !"2~5""-

Finansiella intäkter 0,8 0,4 0,4 0,2 
Finansiella kostnader 19,4 21,2 21,3 15,3 
Resultat före skatt 17,9 8,2 3,8 0,2 
soliditet(%) 9,7 8,0 7,2 7,0 
Likviditet (%) 135,0 98,6 67,8 65,6 

Personal 
Medeltal anställda 37,5 38,25 37,05 37,05 
Arvoden och löner 14,8 13,9 14, l 13,6 

2009 

637,0 
158,9 
24,3 

103,6 
4,1 

" "" " "1"1~2-- .--·------1 

0,2 
16,3 
-1,0 
7, l 

63,5 

35,05 
13,5 
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Resultat och ställning 

Bolagets resultat inkluderat fastighetsförsäljningar före skatt är plus 17.879 tkr vilket är 9.632 tkr 
bättre än föregående år och 15 .l 07 tkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror till största 
delen på de fastighetsförsäljningar bolaget genomfört under 2012/2013. 

Bolagets resultat exklusive fastighetsförsäljningar före skatt är plus 5.837 tkr. 

Driftkostnaderna har överskridit budget med 1.642 tkr och det beror till största delen på ökade 
kostnader för fiirsäkringsskador. 

----~----__Eastighe!sskattenJlar_blLvilnågutlägre_iilLhudgeterat_på_grunciaY_att_E:cyggerieuaxerats_sru.n__~-----' 
vårdbyggnad och dänned undantas från skatt. Återbetalning har skett för tidigare års 
fastighetsskatt. 

Avskrivningarna har givit ett överskott mot budget på 851 tkr p.g.a. försålda fastigheter. 

Räntekostnaderna för 2013 har givit ett överskott mot budget på 2.669 tkr, vilket beror på att 
bolaget fortsatt att omsätta lånen till lägre ränta samt att råntentvecklingen blivit lägre än vad som 
förutspåddes vid budgeteringen. 

Efter avsättning får uppskjuten skatt på 4.316 tkr är resultatet för 2013 13.563 tkr. 

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets 
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans furfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 
Årets vinst 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 

att till aktieägarna utdelas 
att i ny räkning överförs 

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen 

35.718.559,98 
13.563 .222.57 
49.281.782.55 

205.965,00 
49.075.817 55 
49 281.782.55 

Den föreslagna utdelningen påverkar bolagets soliditet marginellt från 9,75 procent till9,72 
procent soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med 
lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes 
betryggande nivå. 
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styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den 
föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 
§ 2-3 st. (försiktighetsregeln). 

Enligt Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsfdretag får 
utdelning från allmännyttiga bostadsföretag högst motsvara den genomsnittliga 
statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett tillägg av en procentenhet. 
Utdelningen får dock inte överstiga bostadsföretagets resultat för föregående räkenskapsår. 
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Resultaträkning 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 
Övriga förvaltningsintäkter 
Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar 

Summa nettoomsättning 

Fastighetskostnader 

Not 

2 
3 

2013 

177.717 
830 

17.870 

196.417 

2012 

175,613 
778 

Q 

176.391 

·----------D~i-ftl<ostnader~---

Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 

---4;-§,8--------l-1+443--~!Cl-b-339--~ 

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 
Realisationsförlust vid fastighetsförsäljningar 

Summa fastighetskostnader 

Bruttoresultat 

Övriga ränteintäkter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat 

Årets vinst 

6 -26.940 -27.655 

7 

9 

-3.381 -4.640 

-13.3 l o 
-4.835 

-159.909 

36.508 

821 
-19.450 

-18.629 

17.879 

-13.694 
Q 

-147.328 

29.064 

420 
-21.237 

-20.817 

8.247 
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Balansräkning 

Tillgångar 

AnUiggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2013-12-31 2012-12-31 

Byggnader och mark 10 610.746 642.575 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 94 138 
Inventarier 12 56 75 

---------Pågående ny- oclnmrbyggnm:ter-- · -~ ----J-:g--~------'2:&-."196~---·---4()6-·-- ··· 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

14 

Hyres- och kundfordringar I 5 
Övriga fordringar 16 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter I 7 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

639.692 

639.762 

928 
5.284 

946 

7.158 

54.853 

62.0 l I 

70!.773 

643.194 

70 

70 

643.264 

Il l I 
3.049 

I67 

4.327 

38.886 

43.213 

686417 
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Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (10.247 st. aktier med kvotvärde 
1.000 kr) 
Reservfond 

--~------~~~--- ---------~ 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Arets vinst 

Summa eget kapital 

Avsättningar 
Uppskjutna skatteskulder 

Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
skulder till kreditinstltut 
Leverantörsskulder 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

l 

18 

19 

19 

20 

21 

2013-12-31 2012-12-31 

l 0.247 10.247 
8.900 8.900 

19.147 19.147 

35.719 30.178 
13.563 5.697 

49.282 35.875 

68.429 55.022 

12.046 7.730 

12.046 7.730 

575.355 579.883 

575.355 579.883 

3.332 4.099 
22.363 20.001 

326 1.714 
19.922 18.028 

45.943 43.842 

701.773 686.477 

227.388 272.695 

o o 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster 
A v skrivningar 
Reavinst/förlust vid fastighetsförsäljningar 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringen av rörelsekapital 

Ökning/minskning fordringar 
Ökning/minskning leverantörsskulder 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Avyttring av anläggningstillgångar 
Förvärv av anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av skuld 
Utbetald utdelning 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2013 

36.508 
13.310 

-13.035 
821 

-19.450 
18.154 

18.154 

-2.831 
2.362 

506 

18.191 

-28.967 
32.508 

-14 

3.227 

-5.295 
-156 

-5.451 

15.967 
38.886 

5.4..8.53 

2012 

29.064 
13.694 

o 
420 

-21.237 
21.941 

21.941 

807 
3.031 
1.190 

26.969 

-891 
o 
.Q 

-891 

·l 0.893 
-263 

-11.156 

14.922 
23.964 

38.81.!6 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets 
rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. 

Vid värdering av fastigheterna tillämpas SABO:s rekommendation om nedskrivning av 
----------fastighet«r~J;)<:tta-inn(}bär-a.tl-värd"ring"n-har-skett-på-ett-enhetl>gt-llätt-mea-en---- --

värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräknit1gsmetoden på alla temporära differenser 
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och 
skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på 
byggnader och underskottsavdrag. En skattesats om 22 % har använts vid beräkningen av 
uppskjuten skatt. 

Uppslgutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida 
skattemässiga resultat kornmer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nytt;jandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. 

Vid större underhållsåtgärder används metoden för redovisning av reservdelar i enlighet med 
Bokföringsnämndens uttalande BFN U 90: 13. De ersatta de lama utrangeras till bokfört värde 
och underhållsåtgärderna aktiveras. Avskrivning sker efter bedömning av åtgärdernas 
nyttjandeperiod. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande 
avskrivningssatser tillämpas: 

Inventarier 
Maskiner 
Kabel-TV installation 
Byggnader 
Större underhållsåtgärder 

20% 
20% 
lO% 

1,5%-2% 
3% 
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Värdering av tillgångar och skulder 
Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Skulder har värderats enligt högsta värdets princip. 

Pe1iodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal redovisas, oavsett om de är finansiella eller operationella, som 
hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsf(5rs linjärt över 
leasingperioden. 

··-~------·· 

l nettoomsättningen ingår intäkter tl'ån: 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 
Avgår rabatter (underhållsrabatter) 

Summa 

Avgår outhyrda objekt 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

Summa 

Summa hyresintäkter 

Not 3 Övriga förvaltningsintäkter 

El 
Övriga förvaltningsintäkter 

Summa övriga förvaltningsintäkter 

2013 

165.487 
12.645 
5.629 

-2.303 

181.458 

-2.555 
-855 
-331 

-3.741 

!11.717 

2013 

3 
827 

830 

2012 

163.790 
12.512 
5.481 

-2.542 

179.241 

-2.665 
-717 
-246 

-3.628 

175.613 

2012 

4 
774 

778 

18 
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salabostäder AB 
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Not4 Driftkostnader 

Fastighetsskötsel och städ 
Reparationer 
Taxebundna kostnader 
Uppvärmning 
Administration 
Övriga driftkostnader 

Summa driftkostnader 
...... ·-·-------~--

Not 5 Ersättning till revisorerna 

Revisionsuppdraget 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 
skatterådgivning 
Övriga tjänster 

Summa ersättning till revisorerna 

Not6 Utgifter för årets underhållsåtgärder 

Lägenhetsunderhåll 
Övrigt underhåll 

Summa underhållsåtgärder 

Not7 Planenliga avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 

Summa planenliga avskrivningar 

2013 2012 

18.601 17.187 
32.535 27.929 
18.900 18.155 
21.692 22.711 
14.538 10.016 
4.864 5.099 

111.13Q 101.097 
--~---

2013 2012 

261 144 
23 54 
4 44 

25 o 

ill 242 

2013 2012 

15.179 16.825 
11.761 10.830 

26.940 27.655 

2013 2012 

13.247 13.631 
44 44 

12 l2 

llllQ 13 694 
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Not 8 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och 
män har uppgått till 

Samtliga 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

13 
26,2 
39,2 

Ledningsgrupp 
Kvmnor 

---~----- ---------------~--------T--· 

Män 
Totalt 

Styrelse och VD 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

Löner och ersättningar har uppgått till 
Styrelsen och verkställande direktören 
Övriga anställda 

Totala löner och ersättningar 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Pensionskostnader, varav för styrelse 2 tkr (2 tkr) och 
verkställande direktör 35 tkr (33 tkr) 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

Kapitalförsäkring avseende direktpension har utbetalats med J J tkr. 

styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

2013 

;)_ 
4 

2 
1 
6 

1.004 
13.753 

J 4.757 

3.719 

810 

2012 

13,2 
25 

38,2 

;)_ 
4 

2 
1 
6 

958 
13.061 

14.019 

3.092 

627 

Antal på Varav Antal på Varav 

Styrelseledamöter 
Verkställande direktör och 
andra ledande befattningshavare 

balansdagen män 

5 60% 

100% 

balansdagen män 

5 60% 

100% 
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Not 9 Skatt på årets resultat 

Uppskjuten skatt 

Summa skatt på årets resultat 

Not 10 Byggnader och mark 

---··-------
Ingående anskaffningsvärden 
Årets fdrändringar 
-Investeringar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets förändringar 
-Avskrivningar 
-Fösäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Utgående bokfört värde byggnad 
Utgående bokfört värde mark 

Taxeringsvärden 

2013-12-31 2012-12-31 

-4.316 -2.550 

-4.316 ;;LllQ 

2013-12-31 2012-12-31 

869.408 869.172 

o 236 
-30.752 Q 

838.656 869.408 

-226.833 -213.202 

-!3.246 -13.631 
12.169 o 

-227.910 -226.833 

!510 746 642,575 

592.942 623.032 
17.804 19.543 

610746 642 575 

904.483 1.029 Q61 
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Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Ingående anskaffuingsvärden 
Årets förändringar 
-Inköp 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

2013-12-31 

3.987 

o 
Q 

3.987 

2012-12-31 

4.145 

156 
-314 

3.987 

-------------Ingående..avskt-Lvningar-----· -- -- ----------- -- - __ _J_&..49-----~4 .. 12Q__ 
Årets förändringar 
-Avskrivningar 
-Försäljningar och utrangeringm 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 12 Inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändringar 
-Inköp 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets föränd1ingar 
-Avskrivningar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

-43 
Q 

-3.893 

2013-12-31 

1.441 

o 
-560 

881 

-1366 

-19 
560 

-825 

5Q 

-43 
314 

-3.849 

2012-12-31 

1.347 

94 
Q 

1.441 

-1.347 

-19 
Q 

-1.366 

75 
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Not 13 Pågående ny- och ombyggnader 

Ingående nedlagda kostnader 
Under året nedlagda kostnader 
U n der året genamiOrda omfördelningar 
Utgående nedlagda kostnader 

Not 14 Andelar i intresseföretag 

SABO Byggnadsförsäkrings AB 

Summa aktier och andelar 

Not 15 Hyres- och kundfordringar 

Hyresfordringar 
Kundfordringar 

Summa hyres- och kundfordringar 

Not 16 Övriga fordringar 

HBV 
skattekonto 
skattefordringar 
Momsfordringar 

Summa öv1iga fordringar 

2013-12-31 

406 
28.967 

-577 
28.796 

Antal K volvärde 
andelar--·-··-·--···-

70 l 

2013-12-31 

725 
203 

m 

2013-12-31 

3.112 
1.034 
1.124 

H 

5.284 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2013-12-31 

Upplupna sociala avgifter december 2012 o 
Fordran FORA o 
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 946 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 946 

2012-12-31 

o 
641 

-235 
406 

Bokfö1t 
värde 

2012-12-31 

564 
547 

1.111 

2012-12-31 

2.905 
o 

144 
o 

3.049 

2012-12-31 

-318 
396 

89 

161. 
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Not 18 Förändring av eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 
Belopp vid årets ingång 

Belopp vid årets utgång 

Reservfond 

2013-12-31 2012-12-31 

10.247 10.247 

10.247 

------ ---- -BelnppsicLåi:ets-ingång- ··-- ---------------8.9QQ_ ________ J.L9.00-------

Belopp vid årets utgång 

Summa bundet eget kapital vid årets utgång 

Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Utdelning 
Årets resultat 

Summa fritt eget kapital vid årets utgång 

Not 19 Upplåning 

Räntebärande skulder 

Långfristiga 
Skulder till kreditinstitut 
Kortfristiga 
Skulder till kreditinstitut 

Summa räntebärande skulder 

Förfallotider 

Långfristiga skulder med löptider över 5 år 
Skulder till kreditinstitut 

Summa 

35.875 
-156 

13.563 

2013-12-31 

575.355 

3.332 

578.687 

562.027 

562.027 

30.441 
-263 

5.697 

2012-12-31 

579.883 

4.099 

583.982 

563.487 

563 487 
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För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldpottfölj 
används finansiella derivatinstrument Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar 
som är fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från 
de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra 
räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. 

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i 
skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till340 000 tkr 
(340 000 tkr). Per bokslutsdagen finns ett övervärde på ca 8 439 tkr (-11 288 tkr) i avtalen. 

Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar 
avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde_(s..k ränteskillna.ud>::S-c.__ ---~ 
ersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. 
Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sittslutförfallodatum så kommer 
undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 
5,26 år (6,04 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till2,87% (3,11 %). 

Nedan framgår bolagets förfalloprofi1, tkr, (ink!. ränteswapar) avseende räntebindningen: 

2013-12-31 2012-12-31 

Inom l år 172.838 110.793 
Inom 1-2 år 39.151 66.210 
Inom 2-3 år 26.698 39.438 
Inom 3-4 år o 27.541 
Inom 4-5 år o o 
Inom 5-6 år o o 
Inom 6-7 år o o 
Inom 7-8 år o o 
Inom 8-9 år o o 
Inom 9-10 år 340.000 340.000 

Summa 578.687 583.282 
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Not 20 Upplupna kostnader och f6rutbetalda intäkter 

Upplupna räntor 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Förutbetalda hyror 
Övriga poster 

2013-12-31 

5.811 
884 
700 

11.645 
882 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Not 21 Ställda säkerheter 

Skulder till kreditinstitut 
Fastighetsinteckningar 

Summa ställ da säkerheter 

Sala den 26 mars 2014 

Glenn Andersson 

Kristina Nyberg 

Hans Eljansbo 

Min revisionsberättelse har avgivits 

Peter Söderman 
Auktoriserad revisor 

2013-12-31 

Bernard Niglis 
VD 

Peter Kraft 

227.388 

227.388 

Carola Gunnarsson 

2012-12-31 

5.821 
807 
31 o 

10.891 
199 

2012-12-31 

272.695 

272.695 
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Kassaflödesanalyser 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella 
poster 
A v skrivningar 
Ej likviditetspåverkande poster 

Erhållen ränta 
Erlagd ränta 
Betald inkomstskatt 

Ökning/minskning varulager 
Ökning/minskning kundfordringar 
Ökning/minskning övriga 
kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning 
leverantörsskulder 
Ökning/minskning övriga 
kortfristiga rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 
Sålda immateriella 
anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Sålda materiella 
anläggningstillgångar 
Placeringar i övriga finansiella 
anläggningstillgångar 
Avyttring/amortering av övriga 
finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Checkräkningskredit 
Upptagna lån 
Amortering av skuld 

Koncernen 
2013 2012 

18 556 20440 
16 339 16 275 
2 793 -3 593 

37 688 33 122 
643 482 

-8 348 -8 476 
-2 913 2473 
27 070 27 601 

708 l 353 
l 970 -6 394 

3 441 -6 11 o 

-3 908 9 217 

-2 794 -8 593 

26 487 17 074 

-397 

397 
-8 650 -14 420 

532 

-20 -100 

1175 l 175 

-6 566 -13 742 

-5 094 5 398 
12 000 

-12 516 -17668~ 

l 

Moderbolaget 
2013 2012 

9 036 lO 964 
8 517 8 536 

693 87 
18 246 19 587 

329 477 
-6 971 -7 552 

-670 -953 
10 934 11 559 

708 l 353 
l 970 -6 827 

3 487 -5 563 

-3 711 9 445 

-2 920 -4 164 

JO 468 5 803 

-397 

397 
-4 726 -5 226 

532 

-20 -l 00 

l 175 l 175 

-2 642 -4 548 

-5 094 5 398 
4 000 

-11 017 -16 001 
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Kassaflödesanalyser 

Erhållet koncernbidrag 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Koncernen 
2013 2012 

--
-17610 -270 

2 311 3 062 
6 201 3 139 
8 512 ~ 

2 

Moderbolaget 
2013 2012 

8 000 7 300 

-8 111 697 

-285 l 952 
2 702 750 
2.A.l1 2 702 
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Resultaträkningar 

Nettoomsättning 
Avgår punktskatter 
Övriga rörelseintäkter 
Kostnad för sålda varor 
Bruttoresultat 

Försäljnings- och 
administrationskosmade 
r 
Övriga rörelsekostnader 
Rörelseresultat 

Resultat från 
finansiella 
investeringar 
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 
Räntekostnader och 
liknande resultatposter 
Summa resultat från 
finansiella 
investeringar 

Resultat efter 
finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 
Skatt på årets resultat 
Årets resultat 

Not 

2 

3, 4 

2, 3, 5, 6 

7 

8 

Koncernen 
2013 2012 

307 861 312835 
-49 975 -49 194 

l 245 2 383 
-225 547 -231 474 

33 584 34 550 

-14232 -14110 
-796 --

18 556 20 440 

331 482 

-8 036 -8 476 

-7 705 -7 994 

10 851 12 446 

-2 913 2 473 
1..218_ li2l2 

Moderbolaget 
2013 2012 

260 107 266 760 
-49 975 -49 194 

l 245 2 383 
-187596 -196 375 

23 781 23 574 

-13 949 -12 610 
-796 --

9 036 10 964 

329 477 

-6 971 -7 552 

-6 642 -7 075 

2 394 3 889 

-9 650 -lO 200 
8 000 7 300 
-670 -953 

11 :1fi 
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Balansräkningar 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella 
anläggningstillgångar 
Goodwill 
Elcertifikat 

Materiella 
anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Produktions- och 
distributionsanläggning 
Inventarier och verktyg 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella 
anläggningstillgångar 
Andelar i dotterföretag 
Värdepappersinnehav 
Andra långfristiga 
fordringar 

Summa 
anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Varulager m m 
Råvaror och fornödenheter 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
skattefordringar 
Övriga kortfristiga 
fordringar 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Not 

9 
lO 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

15 

17 

2 

Koncernen Moderbolaget 
2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

12 258 13 279 12 258 13 279 
- 397 397 - -

12 258 13 676 12 258 13 676 

6 413 6 725 5 049 5 291 

264 017 267 699 135 721 140 080 
2142 3 927 l 830 3 476 
2 305 4 505 2 186 20 

274 877 282 856 144 786 148 867 

l 03 145 l 03 145 
685 665 670 650 

2 350 3 525 2 350 3 525 
3 035 4 190 l 06 165 107 320 

290 170 300 722 263 209 269 863 

lO 568 Il 276 JO 568 Il 276 

21 226 23 196 21 226 23 !96 
l 546 l 556 l 372 l 447 

982 l 965 911 

39 178 41 626 31 604 34 105 
62 932 68 343 54 202 59 659 
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Balansräkningar 

Kassa och bank 
Summa 
omsättningstillgångar 
Summa tillgångar 

Not 
Koncernen 

2013-12-31 2012-12-31 

8 512 6 201 

82 012 85 820 

37~ 1~2 386 542 

3 

Moderbolaget 
2013-12-31 2012-12-31 

2 417 2 702 

67187 73 637 

33Q 396 343 50Q 
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Eget kapital och 
skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kaQital 
Aktiekapital 
Bundna reserver 
Reservfond 

Fritt eget kaQital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Avsättningar får pensioner 
och liknande förpliktelser 
Uppskjutna skatter 
Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Reverslån 
skulder till koncernf<iretag 
Skulder till kreditinstitut 
Summa långfristiga 
skulder 

Kortfristiga skulder 
Sku1der till kreditinstitut 
Checkräkningskredit 
Förskott från kunder 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernfåretag 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och 
fOrutbetalda intäkter 

18 

5 500 
30 871 

--
36 371 

-4 493 
7 938 
3 445 

39 816 

19 --o 

l 487 
8 35 262 

36 749 

20 
67 188 

139 391 

206 579 

8 405 
21 22 658 

38 055 

6 693 
22 

13 227 

4 

5 500 5 500 5 500 
16467 

- 900 900 -
21 967 6 400 6 400 

-5 009 -2 129 -2 166 
14 919 74 36 
9 910 -2 055 -2 130 

31 877 4 345 4270 

. - 48 324 38 674 
o 48 324 38 674 

l 565 
33 171 . 87 -
34 736 o 87 

71 746 67 188 71 746 
19 074 20 074 

146 238 106 681 111 029 

217 984 192 943 202 849 

9 516 5 905 7 016 
27 752 22 658 27 752 

41 963 33 437 37 148 
4 463 4 997 

8 007 6 385 7 346 

14 707 l! 936 13 361 
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Summa kortfristiga 
skulder 
Summa eget kapital 
och skulder 

Ställda säkerheter 

AnsvarsfOrbindelser 

89 038 

372 182 

23 Inga 

24 Inga 

5 

l 01 945 84 784 97 620 

386 542 330 396 343 500 

216311 Inga 186 200 

600 Inga Inga 
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Sala Industrifastigheter AB 
556092-34 75 

Förvaltningsberättelse 

styrelsen för Sala Industrifastigheter AB, som !111100% ägs av Sala kommun, får härmed avge 
årsredovisning för verksamhetsåret 2013. 

Allmänt om verksamheten 
Ändamål 

1(9) 

Bolagsordningen antogs av Kommunfullmäktige 2011-10-31 och fastställdes vid extra bolagsstämma 
2011-12-12. Bolagsordningen anger att bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sala 
kommun köpa, sälja, äga, bebygga, förvalta, hyra ut och med nytljanderätt upplåta lokaler för industri-, 
kontor-, handels-, service- eller hantverksändamal eller därmed jämförlig verksamhet samt bidra till 
stadsutvecklingen. 

Bolaget har till ändamål med verksamheten att inom den kommunala kompetensen främja 
nytöretagande och näringsliv i Sala kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 

Bolaget har under året förvaltat fastigheterna Tränaren 11 och Måns Ols och samtliga lokaler har varit 
uthyrda under året 

Inom fastigheten Tränaren 11 har under året följande hyresgäster funnits: Sala Mureri och Kakel KB, 
Svenska Mässkonsult AB, Carlssons Glasmästeri i Sala AB, Heby Städ & Flytt HB och Kenneth 
Gustafsson som hyr kallförråd, samt HSB hyr uppställningsplats för sandficka och El & WS Teknik i 
Sala AB. El & WS Teknik l Sala AB blev under hösten 2012 uppköpta av ett annat företag, vilket 
sedan gick l konkurs och de lämnade lokalerna under våren 2013. Ny hyresgäst l den lokalen är från 1 
juli 2013 Tommy Linds Bygg AB. 
Fr o m 1 februari 2013 finns nu Hantverkarnas Hus l Tränaren 11. Hantverkarnas Hus består f n av 1 O 
olika företag som tillsammans erbjuder allt från ide till färdig lösning Inom byggverksamhet. För att 
detta skulle vara möjligt har rustning och underhållsarbeten utförts under 2013 i Sala Mureri och 
Kakels lokal som nu alla företag i Hantverkarnas Hus delar. 

MånsOls har varit uthyrt till MånsOls utvärdshus AB. 

Framtid 

Under 2014 finns det behov av att göra en översyn av parkeringsytor vid Måns Ols samt ati göra en 
markplanering inom kvarteret Tränaren. 

Resultat och ställning 

Resultatet före finansiella poster visar en förlust på -375 945 kronor. Efter återföring av delar av 
tidigare avsättningar gjorda till periodiseringsfonder är resultatet efter skatt positivt, 19 365 kr. 

Sala kommun har from 2008 beslutat om ett avkastningskrav på bolaget baserat på statslåneräntan • 
insatt kapital. För 2013 föreslår styrelsen en utdelning på 102 007 kr (2,01 %x 5 075 tkr). 

Resultatet av bolagets verksamhet under 2013 samt dess ställning vid verksamhetsårets början och 
slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. 
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Disposition av bolagets vinst 

2(9) 

Belopp i kr 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Totalt 

Utdelning 
Balanseras i ny räkning 

3 420 856 
19366 

3 440 222 

-102 007 
3 338 215 

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet från 95,3% till 94,4 %. soliditeten är mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i 
bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 
(försiktighetsregeln). 

Utdelningen kommer att betalas ut efter beslut på bolagsstämman. 
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Resultaträkning 
Belopp l kr Not 2013-01-01- 2012-01-01-

2013-12-31 2012-12-31 

Nettoomsättning 1 924 190 895 722 
924 190 895 722 

Rörelsens kostnader 
övriga externa kostnader 2 -1 076 428 -594 893 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -273 049 -222 265 
Rörelseresultat -425 287 78 564 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 49 367 96 989 
Räntekostnader och liknande resultatposter -26 -1 143 
Resultat efter finansiella poster -375 946 174 410 

Bokslutsdispositioner 5 403 909 5 764 
Resultat före skatt 27 963 180 174 

Skatt på årets resultat -8 598 -50 999 

Arets resultat 19 365 129 175 
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Balansräkning 
Belopp l kr Not 2013-12-31 2012-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 3 3 544 037 3 512 388 
Pågående projekt 4 94 753 

3 544 037 3607141 

Summa anläggningstillgångar 3 544 037 3 607 141 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 112 175 87 329 
Fordringar mot ägare 1 608 366 2 475 590 
Skattefordringar 315 593 25 768 
övriga fordringar 10 275 245 138 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 84060 121 806 

2 130 469 2 955 631 

Kassa och bank 4974851 4 620 329 

Summa omsättningstillgångar 7 105 320 7 575 960 

SUMMA TILLGÅNGAR 10 649 357 11183101 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 6 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (5075 aktier med kvotvärde 1000 kr) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 7 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och fOrutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Panter och sakerheter för egna skulder 

Summa 

ställda säkerheter 

Summa 

Ansvarsförbindelser 

Summa 

5(9) 

2013-12-31 2012-12-31 

5 075 000 5 075 000 
1 026 641 1026641 

6 101 641 6 101 641 

3 420 856 3 368 821 
19 365 129 175 

3 440 221 3497 996 

9541862 9 599 637 

824 520 1 228 429 

824 520 1 228 429 

32 367 103 690 
15 937 18 981 

234 671 232 364 
282 975 355 035 

10 649 357 11183101 

2013-12-31 2012-12-31 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 

6(9) 

Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. l de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall 
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Tillämpade redovisningsprinciper är 
oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats tlll anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell vardering upptagits till belopp varmed de beräknas Inflyta. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde 
och avskrivning sker över tO! gångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående 
värdenedgång_ 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits tillinnehavstiden för under året 
förvärvade och avyttrade tillgångar_ 

An/§ggningstil/gångar %per år 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Byggnader 
-Markanläggningar 
-Bostadshus 

Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Sala Kommun, org nr 212000-2098. 

3-5 
5 
2 
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Noter 

Not 1 Nettoomsättning 

Hyror 
Tränaren 11 
MånsOls 
Fjärrvärme vidarefakturerat 

Summa 

Not 2 Arvoden till styrelsen 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Arvoden till styrelsen 
Arbetsgivaravgifter 

2013-01-01-
2013-12-31 

554 742 
225 672 
143 776 
924190 

2013-01-01-
2013-12-31 

70 515 
20870 

91 385 

Bolaget har inga anställda och därmed inga löne- eller pensionskostnader 

Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
2013-12-31 

FASTIGHETEN TRANAREN 11 
Byggnad 
Anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar en l plan 
Arets avskrivningar 

Utgående avskrivningar enligt plan 

Restvärde enligt plan 

Markanläggning 
Anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar enl plan 
Arets avskrivningar 

Utgående avskrivningar enligt plan 

Restvärde enligt plan 

Mark 
Anskaffningsvärde 

MANS OLS, KRISTINA 4:2 
Byggnaderna 
Anskaffningsvärde 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar en l plan 

4208810 

-2 308 695 
-206 948 

-2 515 643 

1 693 168 

47 591 

-22 606 
-2 380 

-24 986 

22 605 

51 g 000 

1 804 614 
1 804 314 

-467 157 

7(9) 

2012-01-01-
2012-12-31 

531 296 
224 832 
139 594 

895 722 

2012-01-01-
2012-12-31 

79 385 
24 260 

103 645 

2012-12-31 

3904113 

-2 152 530 
-156 165 

-2 308 695 

1 595 418 

47 591 

-20 226 
-2 380 

-22 606 

24 985 

519 000 

1804314 
18()4314 

-406 026 
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Aretsavskrivningar 

Utgående avskrivningar enligt plan 

Restvärde enligt plan 

Markanläggning 
An skafln ingsvärde 

Ingående avskrivningar en l plan 
Arets avskrivningar 

Utgående avskrivningar en/ plan 

Restvärde enligt plan 

Not 4 Pågående projekt 

Fastigheten Tränaren 11 
Ingående nedlagda kostnader 
Under året nedlagda kostnader 
Under året genomförda omfördelningar 

Utgående nedlagda kostnader 

Not 5 Bokslutsdispositioner 

Återföring av periodiseringsfond 2007 och 2008 
Avsättning till periodiseringsfond 2013 

Summa 

Not 6 Eget kapital 

Vid årets början 
Disposition snl bolagsstämmobeslut 
Utdelning 
Arets resultat 

Vid årets slut 

Not 7 Periodiseringsfonder 

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2008 
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2009 
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 201 O 
Perlodiseringsfond, avsatt vid taxering 2011 
Periodiseringsfond. avsatt vid taxering 2012 
Periodiseringsfond avsatt vid taxering 2013 
Peliodlserlngsfond avsatt vid taxering 2014 

Aktie
kapital 

5 075 000 

5 075 000 

Av periodiseringsfonder utgör 181 394 kr (323 076) uppskjuten skatt. 
Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräkning. 

-61 131 

-528 288 

1 276 028 

51 800 

-15 972 
-2 590 

·18 562 

33238 

2013-12-31 

2013-01-01-
2013-12-31 

-413 230 
9 321 

-403 909 

Reserv
fond 

1 026 641 

1 026 641 

2013-12-31 

32 803 
40 721 

681 617 
60058 
9 321 

824 520 

8(9) 

-61 131 

-467157 

1 337 157 

51800 

-13 382 
-2 590 

-15 972 

35828 

2012-12-31 

94 753 

94 753 

2012-01-01-
2012-12-31 

-65 822 
60058 

-5764 

Fritt eget 
kapital 

3 497 996 

-77 140 
19 365 

3 440 221 

2012-12-31 
326441 

86 789 
32803 
40 721 

681 617 
60 058 

1228 429 
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Johan Tingström 
Auktoriserad revisor 

Asa Nilsson 
Vice ordförande 

Anders Wigelsbo 

2013 
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Balansrapport Utskrivet: 14-02-20 

Preliminär 
Räkenskapsår: 13-01-01-13-12-31 Senaste vemr: 2034 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 13-0l-Ol- 13-12-31 

In balans Period Ut balans 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
1030 Patent 0,00 22 246,00 22 246,00 
1099 Ack avskrivn övriga hrun anl tillg 0,00 -l 236,00 -l 236,00 
S:a Immateriella anläggningstillgångar 0,00 21 010,00 21 010,00 

Materiella anläggningstillgångar 
1106 Marketenteriets reception, orobyggnation 10 048,15 0,00 10 048,15 
ll07 Orobyggnation gruvreception, Skrädhuset 58 778,78 0,00 58 778,78 
1108 Värdshuset orobyggnation 614 523,04 0,00 614 523,04 
1109 Marketenteriet 5 519 306,62 0,00 5 519 306,62 
1110 Byggnader 2 985 770,19 243 015,19 3 228 785,38 
1112 Vm byggnader Gruvan -773 312,75 ·50 625,00 ·823 937,75 
!114 Ack avskrivn Marketenteriet -828 176,00 -165 866,00 -994 042,00 
!115 Nedskrivning Byggnader ·l 368 636,00 0,00 -l 368 636,00 
lll7 Nedskrivning Gruvan -407 165,00 0~00 -407 165,00 
1ll8 Gruvan 565 304,18 0,00 565 304,18 
lll9 Vm Gruvan ·21429,00 0,00 -21429,00 
1123 Nya Hissen Gruvan 3 911 659,70 0,00 3 911 659,70 
1124 Vm nya hissen Gruvan .] 708 999,00 -206 499,00 -l 915 498,00 
1129 Ack Avskr. Gästabudsal -18 955,00 -2 735,00 -21 690,00 
1130 Mark l 714 022,00 0,00 l 714 022,00 
1131 Nedskrivning Mark ·l 200 000,00 0,00 -l 200 000,00 
1150 Markanläggningar Gruvan 58 493,00 0,00 58 493,00 
1158 Nedskrivning Markanläggningar -24 199,00 0,00 -24 199,00 
1159 Vm markanläggningar Gruvan -34 294,00 0,00 -34 294,00 
1200 Maskiner och inventarier 106 227,00 0,00 106 227,00 
1209 Ack avskrivn maskiner och inv -803,00 0,00 -803,00 
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 7!8 580,00 0,00 718 580,00 
1211 Restauranginventarier 56 000,00 8 710,00 64 710,00 
1219 Ack avskrivn arb.maskiner -465 580,00 -16667,00 -482 247,00 
1220 Inventarier och verktyg 503 073,36 122 782,00 625 855,36 
1229 Ack avskrivn inv/verktyg -549 951,00 -36 225,00 -586 176,00 
!230 Fastighetsinventarier Gruvan 72 898,61 0,00 72 898,61 
1231 V m fastighetsinventarier Gruvan -49 534,00 -13 854,00 -63 388,00 
1240 Bilar och andra transportmedel 39 648,00 0,00 39 648,00 
1249 Ack avskr bilar/transportmedel -39 648,00 0,00 -39 648,00 
1250 Datorer 41 689,50 23 503,00 65 \92,50 
1251 Datorer, företaget 73 534,31 0,00 73 534,31 
1259 Ack avskrivn datorer -92 423,00 -23 630,00 -116 053,00 
S:a Materiella anläggningstillgångar 9 466 451,69 -118 090,8\ 9 348 360,88 

S:a Anläggningstillgångar 9466451,69 -97 080,81 9 369 370,88 

Omsättningstillgångar 
Varulager mm 

1400 Lager 351557,70 40 850,30 392 408,00 
1402 Virkeslager 0,00 365 921,00 365 921,00 
1403 Lager Konstmästargården 78 274,47 3 932,88 82 207,35 
14!3 Rekvisition Markvårdsplan ·32 067,48 o 00 -32 067,48 
S:a Varulager mm 397 764,69 410 704,18 808 468,87 

Fordringar 
1510 Kundfordringar 740 167,50 -107 832,50 632 335,00 
1513 A vräkning Reception 0,00 2 125,00 2 125,00 
1580 Kontokort och kuponger 9 127,00 ·9 127,00 0,00 
1610 Förskott 8 400,00 ·2 518,00 5 882,00 
1630 A vräkn skatter och avgifler 713,00 14 444,00 15 157,00 
1640 Skattefordringar 123 322,00 ·77 547,00 45 775,00 
1650 Fordran moms 0,00 41 132,00 41132,00 
1684 Fordring hos leverantör 14 501,00 0,00 "14 501,00 
1790 Övr interimsfordringar 0,00 81 246,05 81 246,05 
1791 Övr fOrntbet kostnader o upp 4ll919,l9 -4!1 919,19 0,00 
1792 Förutbetalda kostnader 6 mån 0,00 17 125,51 17125,51 
1793 Förutbetalda kostnader 3 mån 0,00 52 560,25 52 560,25 



Sala Silvergruva AB 

Räkenskapsår: 13-01-01- 13-12-31 
Resultatenhet: Hela fOretaget 
Period: 13-01-01-13-12-31 

1794 Förutbetalda kostnader 12 mån 

Balansrapport 
Preliminär 

1795 Förutbetalda kostnader p över årsskiften 
S:a Fordringar 

Kassa och bank 
191 O Kassa Receptionen 
1911 Växelkassa gruvan 
1912 Avräkning kassaredovisning Gruvan 
1914 Växelkassa Värdsbuset 
1922 Postgiro516761-4 
1931 Underkonto 8284-2 003940494-2 
1932 Penningmarknad 4 592 873-6 
1933 Penningmarknad 4 598 353-3 
S:a Kassa och bank 

S:a Omsättningstillgångar 

S:A TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2081 
2091 
2093 
2095 
2099 
S:a Eget kapital 

Långfristiga skulder 

Aktiekapital 
Soliditetstillskott Gruvan 
Aktieägartillskott 
Balanserad förlust 
Redovisat resultat 

2396 Korttidslån Sala Sparbank 750 000 kr 
2397 Lån Sala Sparbank 250 000 kr 
2398 Lån Sala Sparbank 4 000 000 kr 
S:a Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
2421 Presentkort 
2440 Leverantörsskulder 
2518 Betald preliminärskatt 
2530 Avdrag Kronofogden 
2560 Avdragna fackavgifter 
2641 Ingående moms 
2650 Moms redovisningskonto 
271 O Personalens källskatt 
2731 Avräkn sociala avgifter 
2920 Upplupna semlöner 
2921 Upplupna soc.avg sem.lön 
2942 Upp! Forn 
2943 Upplupna stirsk löneskatt för pen 
2990 Övr interimsskulder 
2992 Löner som förs om 
2993 Bobs minnesfond 
2995 Interimsskolder 2013/2014 
2997 Interimsskolder 2012-2013 
2998 Värmepump SHE 
2999 Övr upp! kostn!ilirutbet intäkter 2010 
S:a Kortfristiga skulder 

S:A EGET KAPITAL, A VSA TINING AR OCH SKULDER 

BERÄKNATRESULTAT*** 

In balans 
59 208,33 

116 740,63 
l 484 098,65 

0,00 
3 150,00 

10 006,00 
3 000,00 

84 957,40 
89 619,52 

-2 581 426,69 
2 409,58 

-2 388 284,19 

-506 420,85 

8 960 030,84 

-5 571 000,00 
. 7 450 000,00 
-2 JOO 000,00 
11407 727,40 

731 731,83 
.J 181 540,77 

-250 000,00 
-241 664,00 

·3 384 616,00 
-3 876 280,00 

-104 220,00 
-480 380,82 
100 958,00 

0,00 
0,00 
0,00 

-116 956,13 
-93 961,00 

-114 124,00 
-447 051,37 
-140 463,57 

-11,00 
-41929,77 

-117 260,73 
-174 087,00 
-16 925,00 

0,00 
-131981,10 

-0,08 
-23 816,50 

-l 902 210,07 

-8 960 030,84 

0,00 

Sida: 

Utskrivet: 

2 

14-02-20 

Senaste vernr: 2034 

Period Ut balans 

23 913,16 83 121,49 
-92 l!7,91 24 622,72 

-468 515,63 l 015 583,02 

3 000,00 3 000,00 
0,00 3 150,00 

658,00 lO 664,00 
3 000,00 6 000,00 

-60 650,00 24 307,40 
-89 619,52 0,00 
237 737,03 -2 343 689,66 

-2 409,58 0,00 
91 715,93 -2 296 568,26 

33 904,48 -472 516,37 

-63 176,33 8 896 854,51 

0,00 -5 571 000,00 
0,00 • 7 450 000,00 
0,00 -2 300 000,00 
0,00 11 407 727,40 
0,00 731731,83 
0,00 -3 181 540,77 

-500 000,00 -750 000,00 
12 504,00 -229 160,00 

307 692,00 -3 076 924,00 
-179 804,00 -4 056 084,00 

18 012,00 -86 208,00 
-630 889,60 -l 111 270,42 

0,00 100 958.00 
-7 751,00 -7 75!,00 
-1 765,00 -l 765,00 
3 945,68 3 945,68 

72 704,00 -44 252,13 
-2 355,00 -96 316,00 
7 525,50 -106 598,50 

75 479,44 -371 571,93 
23 715,65 -116 747,92 

11,00 0,00 
6 974,51 -34 955,26 

70 994,23 -46 266,50 
-l 664,00 -175751,00 

-700,00 -17 625,00 
-273 849,08 -273 849,08 
131 981,10 0,00 

-142 673,92 -142 674,00 
13 816,50 -lO 000,00 

-636 487,99 -2 538 698,06 

-816 291,99 -9 776 322,83 

-879 468,32 -879 468,32 
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Resultatrapport Utskrivet: 14-02-20 

Preliminär 
Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31 Senaste vemr: 2034 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 13-01-01 -13-12-31 

Perioden Period fi år Periodbud et 

Röretsens intäkter mm 
Nettoomsättning 

3041 Försäljning visningar 3 516 062,96 3 611467.47 4 565 000,00 
3042 Museientre 87 216,99 88 107,56 0,00 
3050 Fsg Konsertbiljetter 126 150,01 84 051,03 0,00 
3051 Försä!jn Övr, souvenier 566 351,72 622 877,52 900 000,00 
3052 Försäljning kiosk 192 503,71 161 285,90 0,00 
3053 Försäljn varor 6% sv 48 204,82 37 935,18 0,00 
3061 Logi 857 088,18 l 014 365,06 l 110 000,00 
3063 Höghöjdsbana 191 337,98 232 476,53 250 000,00 
3068 Försäljning TRansporter 0,00 7 800,00 0,00 
3070 Försäljniing STF medlemskap 25% moms 4 243,39 4 948,92 0,00 
3072 Försäljning mat konferenspaket OJ 185 705,60 86 424,00 0,00 
3101 Försäljning aktiviteter visningar 0,00 3 360,00 0,00 
3102 Försäljning guidningar SB 0,00 400,00 0,00 
3104 Försälj'ning köpta produkter 6% 0,00 500,00 0,00 
3194 Porto l 712,80 640,00 0,00 
3201 Försäljning mat under jord 290 887,75 495 229,51 3 600 000,00 
3202 Försäljning vin under jord 87 131,20 131 005,60 0,00 
3203 Försäljning sprit under jord lO 121,60 20 720,00 0,00 
3204 Försäljning läsk/lättöl under jord 883,93 15 781,26 0,00 
3205 Försäljning starköl under jord 4 384,80 20 560,00 0,00 
3207 Försäljning fikabröd under jord 47 958,01 26 236,51 0,00 
3211 Förs!iljning mat ovan jord l 713 650,67 l 926 306,88 0,00 
3212 Försäljning vin ovanjord 91 248,80 74 613,90 0,00 
3213 Försäljning sprit ovanjord 42 488,00 65 963,81 0,00 
3214 Försäljning läsk/lättöl ovan jord 76 664,62 98 155,62 0,00 
32J5 Försäljning starköl ovanjord 132 829,60 146 791,69 0,00 
3216 Fsg kaffe ovan jord 70 925,J4 74 032,70 0,00 
32J7 Försäljning fikabröd ovanjord 132 529,32 223 569,01 0,00 
3218 Försäljningjästa drycker ex. cider ovanjord ID 472,00 9 735,94 0,00 
3220 Försäljning mat avhämtning 7 867,86 25 232,21 0,00 
3221 Försäljning tjänster Konstmästargården 0,00 4 878,40 0,00 
3222 Försäljning Ostprovning 31 430,35 19 199,82 0,00 
3590 Övr fakt kostnader 110 891,20 34 032,80 0,00 
3591 Fakturerad El 52 553,32 50 164,05 0,00 
3592 Fakturerad eldningsolja 0,00 12 721,60 0,00 
3597 Vidarefakturerade kostnader 0,00 4 280,00 0!00 
3598 Övriga fakturerade kostnader 6% mow_s 25 106,61 26 150,00 0,00 
3599 Övriga fakturerade kostnader 12% moms 18824,10 11610,72 0,00 
3610 Uthyrning Personal 0,00 400,00 0,00 
3690 Övriga sideintäkter 106 320,40 162 024,40 0,00 
3691 Oinlösta presentkort ( momsfri sidointäkt) 47445,00 53 060,00 0,00 
3692 Outredda försäljningsdifferenser kassan!HS -65 715,24 0,00 0,00 
3730 lämnade rabatter -5 664,58 -l 377,60 0,00 
3731 Kassadifferenser -2 163,00 -12 859,29 0,00 
3732 lämnade rabatter logi -4 615,15 -4 703,67 0,00 
3740 Öres- och kronu~ärnning 16,46 13,04 0,00 
S:a Nettoomsättning 8 811 050,93 9 670 168,08 J o 425 000,00 

Övriga rörelseintäkter 
3911 Hyresintäkter momsfri 219 668,00 216 741,80 500 000,00 
39J2 Hyresintäkter momspliktigt 72 321,00 100 310,00 0,00 
3913 Lokalhyra efter övernattning 12% 2 816,07 59 276,75 0,00 
3914 Lokalhyra 186 666,40 !53 332,13 0,00 
3921 Provisionsintäkter l 626,15 l 828,75 0,00 
3985 Erhällna statliga bidrag 203 440,00 !O 563,00 0,00 
3987 Erhållna kommunala bidrag 2 002 879,00 J 502 878,00 2 100 000,00 
3990 Övr ersättn och intäker 7 500,00 0,00 0,00 
3994 Försäkringsersättningar 163 012,00 0,00 0,00 
S:a ÖVriga rörelseintäkter 2 859 928,62 2 044 930,43 2 600 000,00 

S:a Rörelseintäkter mm Il 670 979,55 Jl715 098,51 13 025 000,00 



Sala Silvergruva AB Sida: 2 

Resultatrapport Utskrivet: 14-02-20 

Preliminär 
Räkenskapsår; 13-0l-01 -13-12-31 Senaste vemr: 2034 
Resultatenhet Hela f6retaget 
Period: !3-01-01 - 13-12-31 

Perioden Period f år Periodbud et 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter mm 

4010 Inköp materiel och varor -28 440,45 -69 823,90 -63 000,00 
4011 Inköp till Visningar 0,00 0,00 -313 000,00 
4013 Inköp varor och material till butik -418 324,95 -459 408,77 -500 000,00 
4110 Tvätt -120 496,59 -132 080,99 0,00 
4200 Inköp restaurangen material -41 579,22 -65 346,17 -l 209 000,00 
4201 Inköp mat -749 997,72 -774 902,49 0,00 
4202 Inköp vin -45 060,10 -52 210,89 0,00 
4203 Inköp sprit -24 069,45 -22 326,27 0,00 
4204 lnköp läsk/lättöl -55 166,26 -61 704,42 0,00 
4205 Inköp starköl -48 208,30 -84 311 ,43 0,00 
4206 Tomglas 16177,55 13 881,05 0,00 
4210 Inköp cider -7 089,59 -4 095,24 0,00 
4600 Legoarbeten, underentrepr 0,00 -l 000,00 0,00 
4601 Outredda differenser -98,50 0,00 0,00 
4610 Underkonsulter aktiviteter -201 062,19 -262 549,19 0,00 
4990 LagerfOrändring -68 266,40 17 878,70 0,00 
4993 Lagerförändring Konstmästergården 3 932,88 -lO 859,48 0,00 
4994 La~erfOrändring virkesla~er 365 921,00 0,00 0,00 
S:a Råvaror och förnödenheter mm -l 421 828,29 -l 968 859,49 -2 085 000,00 

Bruttovinst !O 249 151,26 9 746 239,02 l o 940 000,00 

Övriga externa kostnader 
5120 Belysning -84 057,00 -40 281,00 0,00 
5130 Värme 0,00 -17 500,00 0,00 
5132 sotning -2 988,00 -Il 460,00 0,00 
5140 Vatten och avlopp -40 334,14 -38 395,86 0,00 
5144 Tillsynsavgifter -24 894,03 -12 356,00 0,00 
5160 Renhåll n och städning -152 253,62 -133 612,31 0,00 
5170 Rep och underhåll fastighet -478 362,00 -158 893,53 -l 796 000,00 
5180 Bevakning -133 334,21 -126 225,34 0,00 
5191 Fastighetsskatt -22 432,00 -21 172,00 0,00 
5192 Försäkringsprern fastighet -126 208,95 -115068,44 0,00 
5193 Fastighetsskötsel och förvaltn -10 6l!,OO -30 992,31 0,00 
5210 Hyra arbetsmaskiner -9 000,00 -!O 495,20 0,00 
5220 Hyra inventarier -93 212,00 ·108 320,15 0,00 
5310 El fOr drift ..(156 170,84 -683 736,81 0,00 
5320 Vännepump under jord -142 673,92 -142 618,08 0,00 
5390 Övriga bränslen -131415,05 -124 994,65 0,00 
5410 Förbrukningsinventarier -22 495,18 -62 750,20 0,00 
5460 Förbrukningsmaterial -68 772,05 -88 804,95 0,00 
5480 Arbetskläder o skyddsmtrl -40 703,70 -19 541,80 0,00 
5500 Reparation och underhåll -94 7!4,00 -216 077,85 0,00 
5611 Drivmedel personbilar -32 412,70 -49 863,18 0,00 
5612 Skatt försäkr fordon -9 085,50 -8 181,92 0,00 
5613 Reparation fordon -21 281,50 -27 646,90 0,00 
5710 Frakt och transport -599,00 -399,86 0,00 
5800 Resekostnader -252,57 -4 872,08 0,00 
5910 Annonsering -239 892,30 -180 568,12 0,00 
5930 Internetmarknadsföring -27 506,00 -43 798,69 0,00 
5931 MF. Internet (Google) -3 009,64 -20 248,57 0,00 
5940 Utställning och mässor -320,00 -l! 352,00 0,00 
5990 Övrig reklam -29 182,41 -78 647,00 0,00 
6040 Kontokortsavgifter -58 308,00 -46 898,87 0,00 
6050 Försäljningsprovision -6 820,39 -25 674,77 0,00 
6051 Franchiseavgift STF -41 266,52 -33 567,30 0,00 
6071 Repr avdr.gill -180,00 -4 883,78 0,00 
6072 Repr ej avdr.gill -596,40 0,00 0,00 
6110 Kontorsmaterial -22 884,77 -35 883,66 0,00 
6150 Trycksaker -37 115,00 -41400,00 0,00 
62!1 Fast telefoni -51 612,70 -57 477,55 0,00 
6212 Mobiltelefon -7 169,00 -33 401,04 0,00 
6213 Internet -!14 073,20 -107 450,00 0,00 
6215 Programvarulicenser -35 955,98 -22876,07 0,00 



Sala Silvergruva AB 

Räkenskapsår: 13~01~01- 13-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 13-01-01- JJ-12-31 

6250 Porto 
6310 FöretagsfOrsäkringar 
6320 Självrisker 
6350 Kundförluster 
6410 Styrelsearvode 
6420 Revisionsarvode 
6490 Övr förvaltningskostnader 
6530 Redovisningstjänster 
6531 Externakonsulter 
6541 service avtal 
6543 medlems avgifter 
6550 Konsult/artist arvoden 
6570 Bankkostnader 
6590 Övr främmande tjänster 
6970 Tidningar, facklitteratur 
6991 Övr avdr gill kostn 
6993 Lämnade bidrag och gåvor 
S:a ÖVriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7010 Lön kollektivanställda 
7011 Inhyrd personal 
7081 Sjuklön kollektivanställda 
7082 Semesterlön 
7110 Lön Tirnarrställda 
7220 Lön företagsledare 
7286 Semesterlön ftgledare 
7331 Skattefri bilersättning 
7332 Skattepl bilersättning 
7382 Kostn frialsubv måltider 
7390 Övr kostnadsersättningar 
7399 Motkontering av filnnån 
7510 Arbetsgivaravgifter 
7533 Särsk löneskatt pensionsk 
7570 AMF enl avtal 
7571 pensions sparande JB 

Resultatrapport 
Preliminär 

7590 försäkring V d styrelse ansvarsf6rsäkr. 
7610 Utbildning 
7620 Sjuk- och hälsovård 
7690 Övr personalkostnader 
7698 Lönebidrag 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Avskrivningar 
7813 Avskrivningar patent 
7821 A vskrivn byggnader 
7823 Avskrivningar Gruvan 
7825 Avskrivningar Marketenteriet 
7830 Avskrivningar maskiner/in v 
7831 A vskrivn arbetsmaskiner 
7832 A vskrivn inventarier 
7835 Avskrivningar datorer 
S:a Avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 

Perioden 

-16 467,40 
-37 904,47 

-127 200,00 
-46510,00 
-36 697,00 
-71 700,00 

-102 080,00 
-40 000,00 

-108 620,25 
-89 713,94 
-16347,03 

-101 526,00 
-14 908,00 
-1461,20 
-2 772,90 

0,00 
-900,00 

-3 888 963,46 

-2 943 131,03 
-127 941,25 

-23 793,87 
-492 377,29 

-l 586 939,02 
0,00 

-75 284,50 
-8 996,50 
-5 186,40 

-41 175,00 
0,00 

41 175,00 
-l 384 342,50 

-34 955,26 
-185711,88 

-11840,00 
-15 000,00 
-34 768,68 

-1 055,00 
-Il 977,90 
412 176,00 

-6 531 125,08 

-Il 841 916,83 

-170 937,28 

-l 236,00 
-50 625,00 

-209 234,00 
-165 866,00 

0,00 
-16 667,00 
-49 174,00 
-24 535,00 

-517 337,00 

-688 274,28 

-688 274,28 

Sida: 

Utskrivet: 

3 

14-02-20 

Senaste vemr: 2034 

Period f år Periodbud et 

-23 924,93 0,00 
-8 606,25 0,00 

0,00 0,00 
-4 413,00 0,00 

-34 540,00 0,00 
0,00 0,00 

-43 982,26 0,00 
-42 200,00 0,00 

-117429,95 0,00 
-83 720,55 0,00 
-14 654,24 0,00 
-70 375,00 0,00 
-14 453,00 0,00 

-5 185,00 0,00 
-3 501,89 0,00 

0,00 -1 775 000,00 
0,00 o,oo 

-3 465 373,91 -3 571 000,00 

-2 834328,59 -6 618 000,00 
0,00 0,00 

-11150,18 0,00 
-693 265,20 0,00 

-1 632 891,81 0,00 
250,00 0,00 

-30270,10 0,00 
-ID 526,50 0,00 

-6 828,00 0,00 
-45 810,00 0,00 

-106,60 0,00 
45 810,00 0,00 

-l 320 585,00 0,00 
-41929,47 0,00 
-28 810,31 0,00 
-31914,00 0,00 
-Il 250,00 0,00 
-22 553,60 0,00 

-2 358,02 0,00 
-28 515,54 0,00 
445 215,00 0,00 

-6 261 817,92 -6 618 000,00 

-11 696 051,32 -12 274 000,00 

19 047,19 751 000,00 

0,00 0,00 
-48 074,00 0,00 

-209 234,00 -551 000,00 
-165 864,00 0,00 

-803,00 0,00 
-12 500,00 0,00 
-73319,00 0,00 
-24439,00 0,00 

-534 233,00 -551 000,00 

-515185,81 200 000,00 

-515185,81 200 000,00 



Sala SHvergruva AB 

Räkenskapsår: 13-0l-01- 13-12-31 
Resultatenhet: Hela fciretaget 
Period: 13-QJ-01 -13-12-31 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
8300 Ränteintäkter 
8314 Ränteintäkter skattekonto 
8336 Valutakursförluster 
S:a Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
8400 Räntekostnader 

Resultatrapport 
Preliminär 

8420 Räntekostnad skattekonto EJ avdragsgillt 
8422 Räntekostnader levskulder 
8490 Övr finansiella kostnader 
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter 

S:a Resultat från fmansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Redovisat resultat 

Perioden 

886,14 
2 338,00 

0,00 
3 224,14 

-175 450,16 
-3 805,96 
-7 380,06 
-7 782,00 

-194418,18 

-191 194,04 

-879 468,32 

~879 468,32 

-879 468,32 

-879 468,32 

0,00 

Sida: 

Utskrivet: 

Senaste vernr: 

Period f år 

3 957,87 
53,00 

-59,92 
3 950,95 

-210 306,91 
-8 543,00 
-1 647,06 

0,00 
-220496,97 

-216 546,02 

-731 731,83 

-731 731,83 

-731731,83 

-731 731,83 

731731,83 

4 

14-02-20 

2034 

Periodbud et 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

-200 000,00 
0,00 
0,00 
0,00 

-200 000,00 

-200 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



SA A KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 1 5 
REVISIONEN Dlarienr..;:?()j4 //7!S.1Ak.tllilaga '/ 

Till kommunfullmäktige i 
Sala kommun 

Revisionsberättelse för 2013 

Opb: l 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse, nämnder och genom lekmannarevisor i Sala-Heby Energi AB, Sala
Heby Energi Elnät AB, Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB, Sala 
Industrifastigheter AB, Sala Silvergruva AB och salabostäder AB. 

Vi har utfört granskningsuppdrag i enlighet med kommunallagen, kommunens 
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har haft den omfattning och inriktning 
samt gett det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för 2013" och 
övriga till revisionsberättelsen fogade bilagor. 

Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer vi sammantaget att 
kommunstyrelsen och nämnderna bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen inte är 
tillräcklig. Kommunstyrelsen har ej formaliserat hur styrning och uppföljning av 
bolagen ska ske enligt det kommunala ändamålet och inom de kommunala 
befogenheterna. 

Vi bedömer att årsredovisningen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och att 
den är upprättad helt enligt god redovisningssed. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöter i styrelsen och nämnder 
ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 



Undantag på grund av valbarhetshinder och jäv 
Kerstin Vindal-J ansson är vald med undantag för bildning- och lärandenämnden och 
valnämnden och har inte deltagit i granskningar som berör dessa verksamheter. 

Bengt Åkesson är vald med undantag för kommunstyrelsen och har inte deltagit i 
granskningar som berör deras verksamhet. 

Sala 2 o 14-04-15 

Sven-Erik Carlsson 

o 
13~/ /llzc1'f•r 

Bengt Åkesson 

j) ~~.d:EIJ 
/f)vt# ·r.r~ 
Sven Elgst dt · 

Revisorernas redogörelse för 2013 (nr 1) 

' 
/ldvJ~/dlf~~ 
Elisabeth Nilsson 

r . •. .· /; ( /~~ ' ,..,. l' ~. } /!~ f 

J ( tt#äi y til~ \.)/?ltfiftf!Ll 
Kerstin Vindal-J ansson 

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-9) 
Granskningsrapporter och redogörelse från lekmannarevisorerna i 

Sala-Heby Energi AB 
Sala-Heby Energi Elnät AB 
Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 
Sala Industrifastigheter AB 
salabostäder AB 
Sala Silvergruva AB 



~~~~~ 
Sid nr 1 (8) 

REVISIONEN 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 1 5 
Diarlen r ::C' O} )..f j k:· j'/(, {Aktbilaga '3 
Opb: r 

Revisorernas redogörelse för 2013 

Bilaga till 
reVISlOllS

berättelsen 
för 2013 

Från år 2000 har kommunallagens bestämmelser om revision förändrats med syfte 
att stärka revisionens roll. Revisorernas uppdrag är att årligen granska all den verk
samhet som bedrivs inom nämnder och styrelser. Detta förändrade arbetssätt har 
påverkat revisionens inriktning genom att fler övergripande granskningar som be
rör alla nämnder har genomförts. 

I kapitel 9 Revision 16 §stadgas att de sakkunnigas (PwC) granskningsrapporter 
skall bifogas revisionsberättelsen. I Sala kommun har detta lösts så att en samman
fattning av de sakkunnigas granskningsrapporter ingår i revisorernas redogörelse 
för året. 

Rapporterna har löpande distribuerats till kommunstyrelsen, berörd nämnd och 
förvaltning samt kommunfullmäktiges presidium. En pärm innehållande samtliga 
genomförda granskningar under 2013 finns tillgänglig vid fullmäktiges samman
träde den 28 april2014. 

Sammanfattning av genomförda granskningar 2013 

Granskning av årsredovisningen 2013 (bilaga 2) 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksam
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Avvikelse mot god redovisningssed finns i årets bokslut då ett villkorat statsbi
drag ingår i resultatet för 2013 som borde, enligt god redovisningssed, ha redo
visats 2012. Detta kommenterades även i forra årets granskning. Med det resul
tat som kommunen redovisar 2013 påverkar inte detta möjligheten till en rättvis 
bedömning av årets resultat. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 
a-b). 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och finan
siella mål som fullmäktige har angivit i 2013års budget. Samtliga finansiella mål 
uppnås under 2013. Inga av verksamhetsmålen uppnås helt under 2013, fem 
mål uppnås delvis, två mål uppnås ej. För några mål har ingen uppföljning skett 
under 2013, dels då enkät ej genomförts dels då måltal inte har formulerats. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. 

Vi bedömervidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rätt
visande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 



REVISIONEN Sid nr 2 (8) 

Delårsrapport 2013 (bilaga 3) 

En delårsrapport har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen (KRL). 
Delårsrapporten omfattar periodenjanuari- augusti. Den översiktliga granskningen av 
delårsrapporten har resulterat i följande bedömningar. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för 
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fast
ställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfull
mäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. 

Resultatet för perioden uppgår till +69,9 mnkr. I resultatet ingår en återbetalning från 
AF A-försäkringen för åren 2005 och 2006 på 20 mnkr (20,9 mnkr för 2012). I resultatet 
ingår vidare realisationsvinster från försäljning av fastigheter med 4,5 mnkr. Hela intäkten 
från statsbidraget avseende insatser för de mest sjuka äldre på 7,7 mnkr har bokförts under 
perioden. 

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 39 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten 
är att balanskravet kommer att uppfyllas. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrap
port: 

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

• Vi bedömer att samtliga fyra finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt 
kommer att uppnås under 2013. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamheten till största delen inte är 
förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2013. 

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

Kränkningar och diskriminering i skolan (bilaga 4) 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat arbetet 
mot kränkningar och diskriminering inom grundskolan. Revisionsfrågan som besvarats är 
säkerställer Bildnings- och lärandenämnden genom styrning och uppföljning att berörda 
verksamheter bedrivs i enlighet med skollagens 6 kapitel om kränkande behandling och 
diskrimineringslagen? 

Vår samlade bedömning är att Bildnings- och lärandenämnden inte säkerställer, genom 
styrning och uppföljning, att det bedrivs ett målinriktat arbete mot kränkande behandling 
och diskriminering i grundskolan. Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Nämnden har inte fullt ut uppmärksammat skollagens bestämmelser om huvud
mannens sl<yldighet att sl<yndsamt utreda och i förekommande fall vidta åtgärder 
vid befarade fall av kränkande behandling och trakasserier. Nämnden har inte de
legerat till rektorer att utreda och fatta beslut om åtgärder. Detta har betraktats 
som ren verkställighet. 

• Såväl nämnden som rektorer har förbisett den anmälningssl<yldighet som förelig
ger för personal till rektor och för rektor till huvudman. Nämnden har inte upprät
tat något system för anmälan till huvudman. 

• Nämnden har vidtagit åtgärder för att se till att samtliga enheter upprättar årlig 
plan mot kränkande behandling och diskriminering. 



REVISIONEN Sid nr 3 (8) 
2014-04-15 

• De båda skolor som vi besökt bedriver ett aktivt värdegrundsarbete utifrån princi
pen om nolltolerans mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning. Dessa, 
liksom kommunens övriga grundskolor har aktuella likabehandlingsplaner upprät
tade med utgångspunkt i gällande lagstiftning. 

• Planernas innehåll och processen i planarbetet kan förbättras i flera avseenden för 
att stödja skolornas arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Bland 
annat kan kartläggning och formulering av uppföljningsbara mål förbättras. Elever 
bör också involveras mer genomgående i planering, genomförande och utvärdering 
av arbetet. 

• Ansvarsfördelningen mellan huvudman, rektor och personal behöver förtydligas 
och rutinerna för att hantera befarade kränkningar ses över. Nuvarande rutiner föl
jer inte skollagens bestämmelser och aktuell delegationsordning inom nämnden. 
Framför allt måste personalens och rektorns anmälningsskyldighet framgå av ruti
nerna. 

• Det krävs kompetensutveckling för att säkerställa att alla nivåer i organisationen 
har tillräckliga kunskaper om gällande lagstiftning. 

• Nämnden behöver utveckla den övergripande uppföljningen av det samlade arbetet 
mot kränkande behandling och diskriminering, samt se till att det finns fungerande 
rutiner för anmälan av aktuella fall till huvudman. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar och läke
medelsanvändning inom kommunens särskilda boenden (bilaga 5) 

Revisorerna i Sala kommun har gett PwC i uppdrag att granska medicinskt ansvarig sjuk
sköterskas (MAS) ansvar inom kommunens särskilda boenden. 

Granskningen skall ge svar på följande två revisionsfrågor: 
• säkerställer nämnden att MAS har en tydlig ställning i organisationen? 

• Finns ett systematiskt sätt att implementera riktlinjer/rutiner och att följa upp följ
samheten av dessa? 

Vår samlade revisionellabedömning är att nämnden inte säkerställer att MAS har en tydlig 
ställning i organisationen. Vår bedömning är att det finns ett systematiskt sätt att imple
mentera riktlinjer/rutiner inom de särskilda boendena. Det finns även system och rutiner 
för att hantera avvikelser inom läkemedelsområdet. Inom hemsjukvården finns dock åtskil
ligt att göra för att utveckla och implementera rutiner för att kommunen skall kunna anses 
leva upp till kraven om god och säker vård. 

Våra bedömningar grundar sig på följande iakttagelser: 
• Vår bedömning är att nämnden inte har säkerställt att MAS har en tydlig ställning i 

organisationen. Formerna för kommunikation och samordning mellan olika funkt
ioner och ansvar för vad, när och vem som skall rapportera till nämnd behöver tyd
liggöras. 

• Det finns en etablerad och god samverkan mellan MAS och de särskilda boendena 
men samverkan med hemsjukvården är begränsad och behöver utvecklas. 

• Samverkan mellan den funktion som är ansvarig för uppföljning av Senior Alert 
och egenkontrollerna behöver utvecklas så att MAS fortlöpande informeras och 
görs delaktig inom de områden hon ansvarar för. Vår bedömning är att det är vik
tigt att det inom ansvarsområdet hälso- och sjukvård finns ett tydligt uppdrag och 
en samordning för att säkerställa kravet på god och säker vård. 
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• Vår bedömning är att samverkan med kommunen och den privata entreprenören 
fungerar bra. Även samverkan mellan primärvård och de särskilda boendena fun
gerar tillfredställande. Samverkan mellan kommunen och primärvården måste 
däremot följas upp och utvecklas så att hemsjukvårdens patienter som bor i eget 
boende får tillgång till läkare i tillräcklig omfattning. Samordning och samverkan 
mellan hemsjukvården och primärvården måste även utvecklas så att vmje patient 
får en individuell plan där det tydligt framgår vilken vård och behandling en pati
ent har behov av. 

• Vår bedömning är att MAS tilläggsuppdrag är förenliga med MAS-uppdraget. Dock 
är vi frågande till om hantering av synpunkter och klagomål, samt hantering av Lex 
Sarah-ärenden, bör vara ett uppdrag som MAS skall ansvara för. 

• Vår bedömning är att egenkontrollen är ändamålsenlig, men att en samordning är 
nödvändig, för att MAS skall kunna anses ha förutsättningar att utöva sitt medi
cinska ansvar och utöva tillsyn i tillräcklig omfattning. 

• Läkemedelsgenomgångar skall initieras av ansvarig läkare inom primärvården. I 
vilken omfattning läkemedelgenomgångar genomförs styrs inte av kommunen. Ef
tersom felaktig läkemedelsbehandling är ett område där det finns stora risker bör 
detta tas upp som särskild punkt i diskussionerna med primärvården. 

• Vår bedömning är att det finns rutiner och system för hantering av läkemedelsav
vikelser samt att avvikelser används för att utveckla verksamheten. 

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet (bilaga 6) 

Revisorerna i Sala kommun har givit PwC i uppdrag att göra en granskning av kommunens 
åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Revisionsfrågan är formulerad enligt följande: Är 
vård- och omsorgsnämndens styrning för att minska ungdomsarbetslösheten ändamålsen
lig? 

Efter genomförd granskning är vår övergripande bedömning att vård- och omsorgsnämn
dens styrning för att minska ungdomsarbetslösheten behöver utvecklas. 

Det finns en tydlig organisation och ansvar för arbetet med att motverka ungdomsarbets
löshet och vår bedömning är att den genomförda omorganisationen har samlat alla delar 
som rör arbetslöshet till vård- och omsorgsnämnden. Enligt vår bedömning bör dock 
nämnden formulera mål och ambitioner för sina insatser inom arbetsmarknadsområdet. 
Om ungdomar verkligen är prioriterade bör detta avspeglas i nämndens styrande doku
ment och verksamhetsplaner. 

Vidare är det enligt vår bedömning positivt att nämnden söker ta ett samlat grepp kring 
arbetslöshetsfrågan genom inrättandet av ett Jobbcenter. Vi kan dock konstatera att finan
sieringen likväl som framtida lokal för verksamheten i dagsläget är osäker vilket gör att det 
är oklart när och i vilken form Jobbcenter kan komma att starta. 

Avslutningsvis bedömer vi även att uppföljningen av verksamheten i flera delar behöver 
utvecklas, bland annat så att nämnden kan följa hur väl de olika verk-samheterna som er
bjuds arbetslösa ungdomar faktiskt fungerar. En utvecklad uppföljning skulle skapa bättre 
överblick över hur många ungdomar som tar del av nämndens olika verksamheter, likväl 
som hur många ungdomar som kontaktas och erbjuds stöd genom kommunens insatser 
kopplade till det kommunala informationsansvaret. 

Kommunstyrelens uppsikt över bolagen (bilaga 7) 

Kommunens förtroendevalda revisorer har givit PwC i uppdrag att granska kommunstyrel
sens uppsiktsplikt gällande de kommunala bolagen. 
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Granskningen har främst inriktats mot de bolag där kommunen har betydande ägarintres
sen. Övriga intresseorganisationer har kommunen liten ägarandel i och/ eller att deras 
verksamhet är av ringa omfattning. 

Den revisionsfråga som ska besvaras är om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt av
seende bolagen i tillräcklig omfattning. 

Vår övergripande bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt av de kommunala bolagen 
inte är tillräcklig. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppsiktsplikt inte utövas på ett formaliserat sätt där 
kommunstyrelsen har lagt upp rutiner för hur styrning och uppföljning ska ske. Vi bedömer 
att ägardialogen numera fungerar genom olika träffar mellan kommunen och bolagens 
representanter. Då det till stor del saknas tydliga styrdokument kan kommunstyrelsen ut
veckla sin uppsikt genom att i ett dokument tydliggöra relationen mellan ägaren (kommu
nen) och bolagen. Ett sådant styrddokument ska redovisas hur, vad och när information 
skall delges mellan kommunen och dess bolag. 

Koncernen Sala kommun består, förutom av kommunen, av flera hel- och delägda bolag. 
Detta ställer krav på att kommunstyrelsen formalisar sin styrning och uppföljning av bola
gen. En skärpning i kommunallagen fr o m 1 jan 2013 innebär att kommunstyrelsen valje 
år, i särskilda beslut, för valje ska bolag pröva om bolagets verksamhet har bedrivits enligt 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogen
heterna. 

Kommunens styrdokument för de kommunala företagen framgår av bolagsordning, kom
munstyrelsens reglemente, ägardirektiv (endast för salabostäder AB), samt övriga direktiv 
(gäller främst vissa dokument som styr och reglerar förhållandet till Sala-Heby Energi AB 
med dess dotterbolag). 

Granskningen har inriktats mot följande fyra gransknings mål: 
• Är kommunstyrelsens roll avseende de kommunala bolagen definierade utöver 

uppsiktsplikten? 

Vad som ligger i uppsiktsplikten är inte tydligt fastlagt i lagstiftningen. 
Kommunstyrelsen har inte getts någon utökad ägarfunktion som framgår av styrelsens 
reglemente. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen roll kan tydliggöras i styrelsens reglemente, rikt
linjer för ägarstyrning och/ eller i ägardirektiv där formerna för hur styrningen och uppfölj
ningen av bolagen kan tydliggöras. 

• Utformar kommunstyrelsen sin kontroll, styrning och ledning över kommunens 
bolag på ett ändamålsenligt vis? 

Kommunstyrelsen har inte utformat sin kontroll, styrning och ledning av kommunens bo
lag på ett ändamålsenligt sätt. Inga särskilda direktiv har lämnats av kommunstyrelsen till 
bolagen. 

Vår bedömning grundar sig på att samtliga bolagsordningar inte är uppdaterade, att relat
ionen mellan ägaren (kommunen) och bolagen inte har tydliggjorts i exempelvis riktlinjer 
för ägarstyrning (företagspolicy), att kommunstyrelsen inte har utformat regler för hur 
uppsiktsplikten ska utövas. 

Vår bedömning är att styrelsen skall lägga upp ett system för hur informationen skall över
föras till de kommunala företagen, när den skall överföras och vilken information som skall 
lämnas från de kommunala bolagen. 

• säkerställs att samråd sker och information går ut vid kommunala beslut och bo
lags beslut som påverkar annan part inom koncernen? 

Vid regelbundna ägardialoger och koncernledningsträffar informeras om pågående ären
den och fattade beslut mellan kommunen och bolagen. Beslut som avser bolagsordningar, 
ägardirektiv och principiella frågor delges på årsstämmor. 
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• Har kommunstyrelsen anpassat sitt arbete med uppsiktsplikten med anledning av 
förändringarna i kommunallagen 1 jan 2013? 

Kommunstyrelsen har inte genom direktiv eller andra dokument beslutat om hur uppsikts
plikten ska utövas utifrån förändringarna i kommunallagen fr o m I jan 2013. 

För att utveckla kommunstyrelsens uppsiktsplikt rekommenderar vi att: 
• former för hur kommunstyrelens uppsiktsplikt ska utövas dokumenteras 

• bolagsordningar revideras för att uppfylla lagens krav på ändamålsbeskrivningen 

• riktlinjer för ägarstyrning och/eller ägardirektiv antages för samtliga bolag i 
"kommunkoncernen" 

Förstudie- Ej verkställda LSS-beslut (bilaga 8) 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC/Kommunal Sektor 
granskat hur Vård- och omsorgsnämnden styr och följer upp verkställighet av LSS-beslut. 
Granskningen har utförts genom intervjuer, stickprovsgranskning av ej verkställda beslut 
samt genom granskning av styr- och uppföljningsdokument. 

Granskningen har inriktats mot att besvara revisionsfrågan: 

• Är vård- och omsorgsnämndens styrning och uppföljning över processen från fattat 
LSS-beslut till verkställighet ändamålsenlig och tillförlitlig? 

Utifrån de iakttagelser som gjorts i granskningen samt efter analys av resultatet är den 
samlade bedömningen att vård- och omsorgsnämndens styrning och uppföljning över pro
cessen från fattat LSS-beslut till verkställighet i huvudsak är ändamålsenlig och tillförlitlig. 
Följande revisionskriterier har lett till den samlade bedömningen: 

• Lägesrapport beträffande antal yttranden och eventuella viten fr.o.m. 2012. 

De ej verkställda besluten gäller till övervägande del insatserna kontaktperson och bostad 
med särskild service. Lägesrapporten beträffande yttranden och viten visar att nämnden -
trots inrapportering av ett betydande antal beslut till Socialstyrelsen och Inspektionen för 
Vård och Omsorg (NO)- endast i några få fall under de senaste åren ombetts att yttra sig. 
Endast ett ärende har än så länge lett till vitesföreläggande. 

• Vilka bakomliggande orsaker finns för att beslut ej verkställts inom stipulerad tid? 

Genom intervjuer och stickprovsgranskning framgår att resursbrist p.g.a. avsaknad av lä
genhet/lämplig gruppbostad alternativt resursbrist i form av avsaknad av lämplig kontakt
person eller stödfamilj är de vanligast förekommande, bakomliggande orsakerna till att 
insatsbeslut inte kan verkställas inom stipulerad tid. Bedömningen är att verksamheten har 
vetskap om de vanligaste orsakerna men att dessa inte dokumenteras i tillräcklig utsträck
ning. 

• Vilka rutiner finns för verkställighet av LSS-beslut? 

Kontaktvägarna är korta och det finns både informella och mer formaliserade, avstäm
ningsträffar mellan handläggare och utförare. Överlämning av uppdrag till verkställigheten 
anses vara säker. Handläggarna håller även utförarna informerade om kommande behov, 
vilket underlättar verkställigheten. Det finns en enhetschef med särskilt basamordnaran
svar men det saknas skriftliga rutiner och enhetsspecifika aktivitetsplaner som avser hur 
insatserna ska verkställas. Bedömningen är sammantaget att det inte till fullo finns rutiner 
för verkställighet av LSS-beslut, utan att verksamheten till viss del förlitar sig på korta kon
taktvägar. 

• Vilken återrapportering får nämnden? 
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Verksamhetschefen signalerar till nämnden om framtida behov och omvärldsförändringar, 
med tyngdpunkt på behovet av lokaler/bostäder. Myndighetschefen rapporterar till soci
alutskottet om vilka insatsbeslut som inte har kunnat verkställas, och med hjälp av utförar
na beskrivs också orsaker till att beslut inte kunnat verkställas inom stipulerad tid. Vår 
bedömning är sammantaget att nämnden får regelbunden återrapportering från verksam
heten. 

• Vilka åtgärder vidtar nämnden för att LSS- beslut ska kunna verkställas inom sti
pulerad tid? 

Upprepade rapporter från verksamheten har synliggjort ett behov, framförallt vad gäller 
bostadssituationen. Nämnden har genom strategiplan och delårsrapport påvisat ett behov 
som lett till att KS uppdragit verksamheten att ta fram ett beslutsunderlag avseende grupp
bostad. Bedömningen är att nämnden vidtagit åtgärder för att LSS-beslut avseende bostä
der ska kunna verkställas inom stipulerad tid. Däremot har inga uppdrag getts från nämn
den eller aktiva åtgärder vidtagits från förvaltningen för att komma till rätta med verkstäl
ligheten av insatserna kontaktperson och korttidsvistelse i stödfamilj. 

Förberedelse för EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter) 
(bilaga 9) 

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska kommunens förberedelse för EKO-frågor, 
det vill säga etik, korruption och oegentligheter. Granskningen koncentreras på kommu
nens förebyggande arbete att skydda sig mot att EKO-problem inträffar. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Är kommunstyrelsens och de granskade nämndernas arbete med EKO-frågor 
ändamålsenligt? 

• Är den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig? 

Detta har granskats genom analys av styrande dokument, rutiner och planer för intern 
kontroll samt intervjuer med kommunledningen och förvaltningsledningen inom skolför
valtningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 

Vår sammanfattande revisionellabedömning är att det finns brister i kommunstyrelsens 
och nämndernas arbete med EKO-frågor och att den interna kontrollen gällande dessa 
frågor kan förbättras. Vår bedömning baserar vi på följande iakttagelser: 

• Det saknas en övergripande policy för hur man som anställd eller förtroendevald 
ska agera vid förekomst av mutor och andra oegentligheter. Vi rekommenderar att 
en sådan tas fram och välkomnar att det pågår ett arbete med detta. 

• Kommunstyrelsen eller nämnderna har inte genomfört någon dokumenterad risk
bedömning över var i organisationen risken för oegentligheter och fel är som störst. 

• Förhållningsreglerna för inköpskort bedöms som ändamålsenliga, men ;i rekom
menderar att restriktivitet tillämpas vid utfardandet av inköpskort. 

• Rutinen för intern kontroll bedöms som ändamålsenlig, men vi rekommenderar att 
samtliga kontor och förvaltningar genom stickprov kontrollerar fakturahantering 
och användandet av inköps kort. 

• När det gäller försäljningsstöd är vår bedömning att rutinerna för utbetalning och 
de kontroller som genomförs i huvudsak är ändamålsenliga. Vi rekommenderar 
dock att rutinen för registrering av klientuppgifter ses över. 
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Nämndträffar 

I samband med ordinarie revisionsmöten har en överläggning med kommunstyrelsen, 
bildning- och lärandenämnd samt vård- och omsorgsnämn d, vanligen representerade av 
ordförande, oppositionsledare samt förvaltningsledning, skett. 

De senaste åren har frågor kring ansvarsövandet berörts varför vi fokuserat mer på nämnd
specifika frågor. Ett dokument med frågor har varit utsänt till nämnden/förvaltningen in
nan överläggningen. Därtill har ett antal aktuella frågor ställts utifrån måluppfyllelse avse
ende ekonomi och verksamhet. I samband med överläggningen har nämndernas represen
tanter diskuterat och besvarat frågorna samt minnesanteckningar upprättats. 

Revisorerna har under hösten 2013 även träffat samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och 
fritidsutskottet med liknande upplägg som vid nämndträffarna. 

Revisorernas arbetsformer 

Vi har under året haft träffar med fullmäktiges presidium och kommunledningen. I 
samband med de olika granskningarna har vi ibland, vid redovisning och överlägg
ningar om granskningsresultatet, sammanträffat med kommunstyrelsen, företrä
dare för nämnderna och förvaltningarna. 

Vi har löpande tagit del av kommunfullmäktiges, styrelsens och nämndernas proto
koll samt tillhörande handlingar. 

De sakkunnigas rapporter från genomförda granskningar har fortlöpande sänts till 
fullmäktiges presidium. 

Samordnad revision 

Sala kommun har genomfört samordnad revision med personunion mellan kom
munens revisorer och lekmannarevisorerna i kommunens alla bolag. Enlig aktiebo
lagslagen (11 kap 6 §)ska lekmannarevisorn efter varje räkenskapsår lämna en 
granskningsrapport till bolagsstämman. Granskningsrapporterna från lekmannare
visorerna i kommunens bolag ska enligt kommunallagen (9 kap 16 §)fogas till revis
ionsberättelsen i kommunen. 

De bolag som omfattas av den samordnade revisionen är: 
Sala-H e by Energi AB 
Sala-H e by Energi Elnät AB 
Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 
Sala Industrifastigheter AB 
salabostäder AB 
Sala Silvergruva AB 

Revisorernas förvaltning 

PwC har biträtt oss förtroendevalda revisorer i revisionsarbetet, såväl i planerings
som i genomförandefasen. 

Kostnaderna för revisorernas förvaltning och verksamhet redovisas i kommunens 
årsredovisning. 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala-H e by Energi AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala-H e by Energi Elnät AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala Industrifastigheter AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i salabostäder AB 
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sala Silvergruva AB 
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1. Sammanfattning 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

Avvikelse mot god redovisningssed finns i årets bokslut då ett villkorat statsbidrag 
ingår i resultatet för 2013 som borde, enligt god redovisningssed, ha redovisats 
2012. Detta kommenterades även i förra årets granskning. Med det resultat som 
kommunen redovisar 2013 påverkar inte detta möjligheten till en rättvis bedömning 
av årets resultat. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a
b). 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhetsmål och 
finansiella mål som fullmäktige har angivit i 2013 års budget. Samtliga finansiella 
mål uppnås under 2013. Inga av verksamhetsmålen uppnås helt under 2013, fem 
mål uppnås delvis, två mål uppnås ej. För några mål har ingen uppföljning skett 
under 2013, dels då enkät ej genomförts dels då måltal inte har formulerats. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

PwC 
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2. Inledning 

l~ 

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings
nämndens normering. 

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande. 

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 
på det sätt som fullmäktige bestämmer. 

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu
nallagen (g:ga) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas 
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna
den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt 
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. 
Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den 
presenteras i årsredovisningen 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att 
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. 
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att 
andra än här framförda brister kan förekomma. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med 
kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 
utgångspunkt i SKYREV:s utkast 'Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför 
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts. Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 
registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2014-04-01. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2014-04-

15. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom och 
controller. 
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3· Granskningsresultat 
Avvikelse mot god redovisningssed finns i årets bokslut då ett villkorat statsbidrag 
ingår i resultatet för 2013 som enligt god redovisningssed borde ha redovisats 2012. 
statsbidraget avser insatser för de mest sjuka äldre och bidraget utbetalas efter att 
insatserna genomförts, dvs kommunen har haft kostnaderna för åtgärden under 
2012 och enligt matchningsprincipen skall intäkten därmed bokföras på samma år, 
se RKR nr 18. Avvikelsen kommenteras i redovisningsprinciperna. Avvikelsen 
uppgår till7,7 mnkr. 

3L1. 

l LL 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 
Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste 
åren. 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensions
medelsförvaltning. Under avsnittet "Ekonomisk översikt" beskrivs och redovisas 
finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det finansiella 
perspektivet. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas i punktform viktiga händelser som inträffat 
under och delvis efter räkenskapsåret. 

Förväntad utveckling 
Det finns ingen sammanfattande beskrivning av den förväntade utvecklingen inom 
Sala kommun. I nämndernas verksamhetsberättelser finns för varje nämnd ett 
avsnitt om framtiden. Förvaltningsberättelsen bör kompletteras med en 
sammanfattande beskrivning från varje nämnds och bolags redogörelse. 
Kopplingen bör också göras hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi 
och prioriteringar inom olika områden. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det v:ill 
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åidersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal 
uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information. sjukfrånvaron 
har ökat från 4,7% 2012 ti114,9% under 2013. 
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Gemensam förvaltningsberättelse 
I förvaltningsberättelsen finns ett särskilt avsnitt som berör den sammanställda 
redovisningen. Här beskrivs vilka enheter som ingår i den samlade kommunala 
verksamheten med ägarandel i ett organisationsschema. 

Enligt RKR 8:2 skall den gemensamma förvaltningsberättelsen även innehålla en 
samlad bild av de ekonomiska engagemangen i koncernföretagen samt en analys av 
den ekonomiska utvecklingen och en bedömning av affars- och marknadsrisker 
samt finansiella risker. Detta bör kompletteras till kommande årsredovisningar. 

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1. 

De analyser och sammanställningar som redovisas i förvaltningsberättelsen rörande 
kommunens ekonomi bedömer vi överlag som rättvisande. 

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av 
verksamheten 
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. 
Kommentarer kring måluppfyllelse vad gäller god ekonomisk hushållning 
kommenteras separat i avsnitt 3.1.3. I avsnittet" Nämndernas 
verksamhetsberättelse" avslutas varje nämnds avsnitt med verksamhetsstatistik för 
åren 2011,2021 och 2013. För kommunen som helhet redovisas de finansiella 
nyckeltalen och personalstatistik I förvaltningsberättelsen finns en beskrivning av 
kommunens styrmodelL 

LL2., 

Bedönming och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar. 

Investeringarna redovisas totalt per nämnd och lämnar upplysningar om nettoutfall 
och jämförelse mot budget. Vidare redovisas i en tabell större investeringsprojekt 
som pågår över flera år där man kan utläsa totala nettoinvesteringen under åren 
2011-2013. 

I nämndernas verksamhetsberättelse kommenteras investeringarna. Tekniska 
kontoret som nu sorterar under kommunstyrelsen svarar för den största andelen av 
investeringarna. Varje större investering kommenteras, men kommentarerna från 
Tekniska kontoret är ytterst sparsamma. Något mer kring det verkliga ekonomiska 
utfallet av avslutade investeringar bör lämnas. 

Utfall mot budget visar på en positiv avvikelse på 61,2 mkr (56 mkr för år 2012), 

varav merparten avser ej genomförda investeringar under tekniska nämnden, 53,3 

mkr. De största projekten avser Äldreboende total förbrukat t o m 2013 är 142 

mnkr. 
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Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Under 2012 ändrades organisationen i 
Sala kommun där ett antal nämnder försvann och finns numera under 
kommunstyrelsens förvaltning. Omorganisationen innebär att vissa jämförelser inte 
är möjliga eller osäkra att göra mellan utfall2012 och 2013. 

I samband med delårsrapporten redovisade nämnderna ett prognostiserat utfall på 
totalt 0,7 mnkr, utfallet för 2013 blev 28,5 mnkr. Prognossäkerheten måste 
förbättras betydligt och det skulle vara mycket bra om jämförelser mellan 
delårsprognosen och årsbokslutet ingick i nämndernas redovisningar på ett tydligt 
sätt. 

Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per 
sista augusti redovisas i tabellen nedan: 

Driftredovisning per nämnd, Budgel Prognos Budget- Prognos-
m n kr 2013 per augusti avvikelse avvikelse 

Kommunstyrelsens 
190 939 213 231 210 251 22 292 19 312 förvaltning 

·kommun chef 9 g61 10 662 10462 701 501 

·medborgarkontor 32235 34634 32634 2 399 399 
·Kultur· och fritidskontor 35069 37350 37100 2281 2 031 

·Samhällsbyggnadskontor 50371 54480 53580 4109 3209 
·Tekniskt kontor 26950 36375 37195 9425 10245 

·Räddningstjänst 20370 22244 22244 1874 1874 

·Ekonomikontor 7151 7938 7638 787 487 
·Personalkontor 8832 9548 9398 716 566 

Bildnings· och 
449 524 459 005 459 005 9481 9 481 lärandenämnden 

Vård· och omsorgsnämnden 392 722 389 279 391 278 -3443 -1444 
Revision 1 1 1 o o 

Överförmyndare 3 3 3 o o 

Totalt 1033189 1 061519 1 o6o 538 28 330 27 349 

Största avvikelserna mot budget och prognosen i augusti konstateras för tekniska 
kontoret och bildnings- och lärandenämnden. För Tekniska kontoret förklaras 3 
mnkr av att ombyggnaden av mottagningsköket i Ösby skjutits på framtiden, VA
verksamheten visar på ett "stort" överskott- men hur stort framgår inte. I övrigt är 
det svårt att ur Tekniska kontorets redovisning få en överblick över vad som 
bidragit till det stora överskottet mot budget och den prognos som lämnades så sent 
som i augusti. 
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För bildnings- och lärandenämnden visar grundskolan på ett stor överskott mot 
budget vilket bl a förklaras med statsbidrag som erhållits för nyanlända under 2013 

där verksamheten inte har kommit igång under 2013. Vid kontakt med ansvarig för 
avräkningen inom bildnings- och lärandenämnden försäkrar de att dessa medel inte 
från Migrationsverkets sida var avsedda att balanseras över till kommande år, vilket 
har varit fallet tidigare år. 

Det är inte möjligt att ur årets årsredovisning avläsa hur de affärsdrivande 
verksamheterna har gått ekonomiskt, en särredovisning där detta framgår särskilt 
för VA- och renhållningsverksamheterna skulle höja informationsvärdet i 
årsredovisningen. En upplysning om hur stor andel av kommunens eget kapital som 
utgör VA- och renhållningsverket innehar är också värdefullt att veta. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i kommunens bedömning att balanskravet har uppfyllts. Enligt 
reglerna skall realisationsvinster avräknas resultatet för att få fram 
balanskravsresultatet Efter avräkning av reavinster på 4,9 mnkr uppgår 
balanskravsresultatet till +60,2 mnkr. 

h 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens 
uppfyllelse som svag. 

I den strategiska planen för 2013-2016 har fullmäktige beslutat om 
kommunövergripande mål i fyra perspektiv: 

" Hållbart samhälle 
" Medborgare 
• Medarbetare 
• Ekonomi 

Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som helhet, dels för 
samtliga nämnder. För varje mål sätts indikatorer som skall mäta måluppfyllelsen. 

I förvaltningsberättelsen ges en analys av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv 
för kommunen som helhet samt att varje nämnds bidrag till måluppfyllelsen 
kortfattat redovisas. Som en bilaga till årsredovisningen finns sedan en 
indikatorsammanställning där utfallet för varje indikator under åren 2011, 2012 och 
2013 kan följas. 

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts i budget 2013: 

7 av 12 
PwC 



Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i Utfall 2013 
budget2013 

Måluppfyllelse, KS 
bedömning 

Arets resultat uppgår till minst 1 % av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning. 

Resultatet uppgår till 6,0 % Målet har uppnåtts 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, 

utjämning är större än 
nettokostnadsökningen 

Nämnderna bedriver verksamheten inom 
beslutade anslag 

Nettokostnaderna har ökat Målet har uppnåtts 
rned 0,7 %, skatter, 

statsbidrag m m med 3,2 % 

Nämnderna redovisar ett 
sammanlagt överskott på 

28,5 mnkr, Vård- och 

omsorgsnämnden visar ett 
underskott på -3,4 m n kr 

Målet har uppnåtts (med ett 
undantag) 

I förvaltningsberättelsens avsnitt "Målavstämning- God ekonomisk hushållning" 
redovisas för kommunen som helhet varje mål grad av måluppfyllelse samt 
kommentarer kring varje perspektiv. Vill man veta värdet på de indikatorer som 
används för att värdera måluppfyllelsen finns dessa i bilagan 
"Indikatorsammanställning". Med denna blir redovisningen mycket bra, här finns 
nyckeltal m m och det är enkelt att se vad som ligger bakom bedömningen av 
måluppfyllelsen. Vidare redovisas även nämndernas bidrag till måluppfyllelsen i 
avsnittet. 

I tabellen nedan visas kommunens totala mål uppfyllelse. 

Målet är Målet är Målet är 
Perspektiv Antalmål uppfyllt delvis inte 

uppfyllt uppfyllt 

Hållbart samhälle 3 2 l 

Medborgare 3 l 2 

Medarbetare, 2 mål ej mätts 3 l 

Ekonomi 3 3 

En del av de indikatorer som ingår i målavstämningen för de olika perspektiven har 
inte mätts under 2013. De baseras i vissa fall på SCB mätningar som inte 
genomförts under 2013, i dessa fall har värdet vid senaste mätningen använts vid 
målavstämningen. 

För perspektivet medarbetare har inga indikatorer lagts in i strategiska planen för 
två av de tre målen. Måluppfyllelsen mäts i dessa fall genom medarbetarenkäter. 
Dessa har genomförts under 2013 men resultatet ingår inte i målavstämningen 
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ovan. I indikatoravstämningen framgår resultatet men detta resultat värderas inte, 
något måltal finns inte. 

} {ii,) 

Vi bedömer att nämndernas årsredovisningar i allt väsentligt följer 
kommunfullmäktiges anvisningar. 

Enligt anvisningarna skall följande redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. 

• Verksamhetsansvar 

• Målavstämning 

• Året som gått 

• Ekonomi i tabellform 

• Ekonomisk analys både drift och investering 

• Framtid 

• Verksamhetsfakta- nyckeltal, statistik eller liknande 

Nämnderna följer anvisningarna i sina verksamhetsberättelser och ger överlag en 
bra redovisning av året som gått och även vad som väntar i den närmaste framtiden. 
Dock är de ekonomiska analyserna till stor del för mycket inriktade på att tala om 
budgetavvikelsens storlek, inte anledning till avvikelsen. I vissa fall är det svårt att 
göra sig en uppfattning om vad som föranleder avvikelserna. En kommentar kring 
avvikelsen mot prognosen i delårsrapporten per augusti skulle ha lämnats då 
avvikelsen i vissa fall är anmärkningsvärd. Måluppfyllelsen redovisas i tydliga 
tabeller. 

I en bilaga till årsredovisningen har nämndernas uppföljning av den interna 
kontrollen redovisats vilket kompletterar årsredovisningen på ett bra sätt. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed med undantag för nedan avvikelse. 

Vi bedömer att resultaträkningen inte ger en i allt väsentligt rättvisande bild av 
årets resultat då statsbidraget avser insatser för de mest sjuka äldre som kommunen 
fick 2012 på 7,7 mnkr har bokförts på 2013. Bidraget erhölls sent i december 2012 

och var oväntat stort. Enligt matchningsprincipen skall intäkten därmed bokföras 
2012 då ersättningen avser gjorda insatser under 2012, se RKR nr 18. Avvikelsen 
kommenteras i redovisningsprinciperna och i förvaltningsberättelsen. Resultatet är 
i o m detta 7,7 mnkr för högt. 

I samband med granskningen av redovisningen sker kontroller att redovisning av 
inköp klassificeras rätt dvs om det är en investerings- eller en driftskostnad. I 
samband med detta konstateras att det finns inköp där denna klassificering är 
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tveksam och vi rekommenderar kommunen att ta med detta in sin interna kontroll 
under kommande år. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos. 

Utfall 
Utfall2013 

Ökning{ 
Utfall prognos :~g~e~e Resultaträkning och prognos 2013-12-31 

Föreg. år minskn.% 

Verksamhetens intäkter 266 665,00 282 091,00 5,78% 274 270,00 7 821.00 

Verksamhetens kostnader -1 232 826,00 -1 250 674.00 1,45% -1267761,00 17 087.00 

AvskriVTiingar -46 536,00 -51 222,00 10,07% -51 251,00 29.00 

Verksamhetens nettokostnader -1 012 697,00 -1 019 805,00 f' 0,70% -1 044 742,00 24 937,00 

skatteintäkter 819 936,00 839 004,00 2,33%.~ 840 362,00 -1 358,00 

Generella statsbidrag 237 756,00 252 457,00 6,18% 252 666,00 -209,00 

Summa skatteroch statsbidrag 1 057 692,00 1091461,00 l" 3,19% 1 093 028,00 -1 567,00 

Finansiella intäkter 4 320,00 4 688,00 8,52% 3 782,00 906,00 

Finansiella kostnader -10 035,00 -11 239,00 12,00% -13 098,00 1 859,00 

Arets resultat 39 280,00 65105,00 65,75% 38 970,00 26 135,00 

Jämfört med budget redovisas en avvikelse med 38,9 mnkr, jämfört med prognosen 
i delårsredovisningen redovisas en avvikelse på 26,1 mnkr. Avvikelsen mot 
prognosen förklaras helt av den avvikelse som redovisas när det gäller 
verksamheternas resultat som gick från en prognos på 0,7 mnkr mot budget i 
delårsbokslutet till ett resultat på 28,9 mnk.r i årsbokslutet. 

• Jämfört med budget ingår i årets resultat återbetalning av AF A-premier for 
åren 2005 och 2006 med 20,9 mnkr. 

• Skatter och statsbidrag ökade med 8,9 mnkr över budgeterat belopp. 

• Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgår till4,9 mnkr vilket 
var obudgeterat, förra året uppgick realisationsvinsterna till 2,9 mnkr. 

• Under 2013 sänktes diskonteringsräntan vid framräkning av 
pensionsskulden, vilket innebar en ej budgeterad finansiell kostnad på 2,4 
mnkr för 2013. 

• Årets pensionsavsättningar ökade med 8 mnkr under 2013, mellan åren 2011 
och 2012 ökade avsättningen med enbart 0,6 mnkr, en resultatförsämring 
med 7,4 mnkr. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Redovisningen är välordnad till stor del och det är endast smärre påpekanden som 
sker i samband med granskningen. Allt material finns på plats vilket underlättar 
granskningen. 
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Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. Tydligare underlag behövs 
vad gäller interimsposter där avtal, fakturor eller andra externt producerade 
underlag är viktigt för att styrka posterna, dock förbättring jämfört med tidigare år. 
Balanserade medel i externt finansierade projekt bör styrkas med beslut från 
finansiär, avräkning samt en sammanställning av projektets ekonomi. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är 
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i 
KRL. 

Vi har under flera år påtalat att den del av markreserven som utgör 
tomtmark/exploateringsmark och som iordningsställts i avsikt att säljas skall 
rubriceras som omsättningstillgång. Exploateringsmarken har i 
anläggningsregistret avskrivits och har inget värde - trots detta investeras och säljs 
mark som genererar realisationsvinst. Detta kan inte fortgå, en transparentare 
redovisning måste ske. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves
teringar. 

Noter finns i tillräcklig omfattning. Överensstämmelse finns med motsvarande 
uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. 

Bedönming och iakttagelser 
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 
ekonomiska ställning och åtaganden. Konsolideringen av underliggande enheter 
beskrivits på ett korrekt sätt. Olikheter i redovisningsprinciper mellan enheter har 
inte beskrivits och hänsyn till detta har inte tagits i den sammanställda 
redovisningen. Avvikelser finns vad gäller avskrivningstider men är av mindre 
betydelse för det sammanställda resultatet. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens 
intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

• Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans
räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys
ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god 
redovisningssed i övrigt. 

Följande rekommendationer har dock kommunen inte följt fullt ut: 
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RKR 8:2 Sammanställd redovisning 

RKR 8.2 Sammanställd redovisning 

RKR 18 Redovisning av intäkter från 
avgifter, bidrag och försäljning 

2014-04-15 

Gun-Britt Alnefelt 
Projektledare 

PwC 

Delvis Noter till resultat- och 
balansräkningens poster ska i 
årsredovisningen utgöras av 
specifikationer till resultat- och 
balansposterna och vara av samma typ 
som kommunens samt redovisas jämte 
dessa. 

Delvis Förvaltningsberättelsen bör 
kompletteras med information om 
kommunala entreprenader samt 
information om den samlade 
verksamhetens utveckling, 
personalförhållanden och förhållanden 
av betydelse för styrning och 
uppföljning. 

Delvis Beskrivning av kortfristiga skulder 
avseende förutbetalda intäkter av 
väsentliga inkomstgrupper jämfört med 
föregående år saknas. Grunderna för 
intäktsfäring för olika poster, dvs. över 
vilken tid och enligt vilket mönster som 
inkomsten inkommer saknas. 

FredrikAlm 
Uppdragsledare 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 1 5 
Dlarlenr.LD\ J-)- j/.. 1 '6,_ /Aklbllaga i;.. 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i 

Sala Silvergruva Aktiebolag 

Org nr 556333-0207 

Jag har granskat Sala Silvergruva Aktiebolags verksamhet for år 2013. 

Dpb: 

Styrelse och VD svarar fcir att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de lagar och foreskrifter som 
gäller for verksamheten. Lelanarmarevisoremas ansvar är att granska verksamhet och 
kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

l 

Granskningen har utfarts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomforts med den inriktning 
och omfattning som behövs for att ge rimlig grund for bedömning och prövning. 
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild 
granskningsredogörelse har upprättats. 

J ag anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
for våra uttalanden nedan. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Bolagetsfortsatta drifi bedöms vara säkerställd genom att bolaget erhållit bidrag under 
inledningen av nästkommande räkenskapsår. Upprättad kontrollbalansrä/ming 
20 J 4-0 J -3 J påvisar att det inte föreligger någon brist i det egna kapitalet. 

Jag känner trots detta en oro för bolagets ekonomiska situation fi"amgent. Kostnaderna 
måste reducerasför att bolaget inte fortsatt skall vara beroende av kapitaltil/skott.fi-ån 
ägarna. 

Sala den g If( 2014 

~17R;ktt~,;' 
A:[neta Sell{ng 
A v kommuri'rullmäktige i Sal~ mmun utsedd lekmannarevisor 



Sala Silvergruva AB (556333-0207) 

Granskningsredogörelse lekmannarevision 2013 
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Sala Silvergruva AB 

Lekmannarevisorns granskningsredogörelse avseende 2013 

l 

2 

Uppdragets omfattning 

Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens l O kap. Lekmannarevisorn 
skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av 
granskning kräver. 

Lekmannarevisorn skall f<i\ia de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, sävida 
de inte strider mot lag, bolagsordning eller god sed. 

Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till 
bolagsstärmnan. Granskningsrapporten skalllämnas till bolagets styrelse senast tre 
veckor före bolagsstämman. 

I mitt uppdrag har jag samarbetat med PwC. Nedan redogörs för det arbete som vi 
bedrivit för att kunna komma fram till våra ställningstaganden i 
granskningsrapporten. 

Planering 
Lekmannarevisorns planering har dokumenterats i en planerings-PM. 

Granskningen kommer att inriktas på att bolaget fclljer fastställda principer och regler, 
såväl interna som externa, och huruvida bolaget har fårutsättningar och ramverk som 
knyter an till det kommunala ändamålet med verksamheten. Granskningen omfattar 
även uppfoljning av om bolaget uppdaterat/kompletterat med dokument/rutiner enligt 
tidigare års granskningar. 

Vi har inte fått några särskilda granskningsanvisningar av årsstämman. 

Granskningsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet och risk. Nedan redovisas 
årets granskning. Övriga granskningsområden som medtagits i planeringen och som 
inte är redovisade i denna redogörelse är granskade utan anmärkning. Våra 
granskningserfarenheter från genomförda revisioner tidigare år finns dokumenterade 
i tidigare års rapporter. 
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3 Granskning av ändamål 

3.1 Bolagsordningen 

Enligt kommunallagen ska en kommun som lägger en verksamhet i aktiebolag och där 
kommunen äger samtliga aktier tillse att fullmäktige tar fram ett kotmnunalt ändamål 
med verksamheten och skriver in det i bolagsordningen. Därtill ska fullmäktige tillse 
att det i bolagsordningen anges att fullmäktige har rätt att ta ställning i frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Det framgår vidare i kommunallagen att om en kommun bedriver verksamheten 
tillsalrunans med någon annan så ska dessa regler tillämpas " ... i en omfattning som är 
rimlig med hänsyn till andelsförhål!andena, verksamhetens art och omständigheterna 
i ävrigt. ".Vid senaste bolagsstämman hade Sala Kommun mer än 99% av rösterna. 

Enligt bolagsordningen så har bolaget inget tydligt formulerat konmmnalt ändamål, 
men i raremålsbeskrivningen så framgår det att bolaget skall bedriva gruvturism och 
därmed sammanhängande turistverksamhet samt ansvara för kultur- och natur
miljövård. Detta skall ske med iakttagande i tillämpliga delar av de kommunalrättsliga 
principer som gäller för sådan verksamhet. 

Bolaget har dänned en viss koppling till de kommunalrättsliga reglerna om 
självkostnad och likställighet. 

Beträffande for fdretaget viktiga frågor anges i bolagsordningen att bolaget ska lämna 
sådant rådrum att frågan hinner behandlas av kommunfullmäktige i Sala. 

Vår bedömning är att bolaget uppfyller bolagsordningen och att bolagsordningen, 
forutom de skärpta delarna kring ändamålsfonnuleringen och fonnuleringen om 
kommunfullmäktiges ställningstaganden i viktiga frågor, är bolagsordningen fOrenlig 
med kommunallagen. 

3.2 Ägardirektiv l ägaravtal 

Bolaget har inte erhållit några nya ägardirektiv under 2013. 

Den strategiska plan, innehållande mål och visioner för ko1mnunala bolag, som erhölls 
vid årsstämman 2011 innehåller foljande. 

V/SION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH 
STYRELSER l SALA KOMMUN 

En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara 
utgångspunkt för allt arbete i Sala kommun Invånarna i Sala kommun ska må bra, 
ha framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun. Man skall 
känna att man har inflytande och är delaktig i samhället och dess utveckling. l Sala 
kommun ska den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och 
ideella sektorn stimuleras eftersom den bidrar till mångfald i samhället ochför 
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människor närmare vorandra-det sociala kapitalet ökar. Därmed skapas bättre 
förutsättningar för en god samhällsutveckling. Sala kommun ska präglas av 
livskraft i hela kommunen 

Vår uppfattning är att bolagets verksamhet inte strider mot kommunens visioner. Sala 
Silvergruva AB ger kommunen marknadsfdring och drar turister till kommunen 
genom en välbevarad genuin miljö- tillgänglig får alla. 

Det finns heller inget i bolagsordningen som strider mot kommunens vision. 

Visionen ger inga preciserade direktiv till bolaget 

Ändamålet att göra vinst finns med i visionen som anger att utgångspunkten skall vara 
ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

Med anledning av den blandade verksamheten samt det spridda ägandet så vore det 
bra med ett fårtydligande av uppdraget i ett ägardirektiv. 

3.3 Kommunallagen 

Som framgår av punkt 3. l ovan bedömer vi att bolagets verksamhet ryms inom de 
kommunalrättsliga principerna och därmed är förenlig med kommunallagen. 

Det har heller inte framkommit något vid läsning av styrelseprotokoll eller vid 
bokslutsgranskningen som påvisar motsatsen. 

Enligt kommunallagen skall kommunal verksamhet, även om den bedrivs i bolag, 
fO!ja de kommunalrättsliga principerna. Självkostnadsprincipen är en av dessa. 
Eftersom bolaget bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad så måste detta 
ske affarsmässigt. Detta innebär en konflikt mellan kommunallagen och 
konkurrenslagstiftning. Denna konflikt mellan lagstiftningama kan få konsekvenser 
får bolagets framtida verksamhet. 

3.4 Affärside 

På styrelsemötet den 13 september 2012 gav styrelsen VD i uppdrag att ta fram en 
framtidsbild får fciretaget. Denna framtidsbild skulle innehålla en vision får 2024. 

Bolaget har under året arbetat med visions frågan. 
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4 Granskning av ekonomiska resultat, effektivitet och kvalitet 

4.1 Nyckeltal/jämförelsetal 

Då bolagets verksamhet är så specifik finns det inga allmänna nyckeltal som bolaget 
kan använda sig av vid den ekonomiska uppföljningen. 

Bolaget arbetar fortsatt utifrån en egenhändigt upprättad excelmall där analyser av 
nyckeltal görs. De mätbara nyckeltalen bolaget använder sig av är exempelvis, antal 
nedstigningar, antal gästnätter, restaurangens bruttovinst samt antal gäster på 
höghöjds banan. Då mallen hanteras manuellt är det viktigt att infartnationen som 
läggs in är korrekt for att den ska kunna användas till sitt ändamål. 

Som framgår av styrelseprotokoll har bolagets ledning löpande bra rapporter samt 
ekonomiska underlag att ta beslut utifrån 

4.2 Budget och flerårsprognos 

Bolaget använder sig av resultatbudget med inbyggd prognos. Prognosen sträcker sig 
flera år fram i tiden. 

Fastställd årsbudget uppdateras med de faktiska resultaten per månad. Budgeten 
presenteras fOr- och fastställs av styrelsen. 

Detta bedöms vara ett bra arbetsinstrument när bolagets ekonomiska situation är 
mycket ansträngd. Detta är även ett bra instrument för att tidigt kunna se när bolaget 
kan vara i behov av att upprätta en kontrollbalansräkning. Prognoser och beräkningar 
finns for att vara fOrberedda på när kontrollbalansräkningssituation inträffar. 

Se även punkt 4.3 nedan. 

Bolaget arbetar även löpande med likviditetsprognoser. Uppdatering görs när VD och 
ekonomiansvarig vet med sig att stora utbetalningar kommer ske. 
Likviditetsprognosen ger ledningen en möjlighet att i tid upptäcka eventuell 
likviditetsbrist och kan utifrån detta framställa en handlingsplan. 

Under året har styrelsen beslutat om nya budgetdirektiv. Bedömningen är att bolagets 
hantering och arbete med budget och prognosarbete fortsatt är tillfredsställande. 
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4.3 Ekonomiskt resultat 

Bolagets egna kapital är vid bokslutet 2.311 tkr, vilket innebär att aktiebolagslagens 
regler i 25 kapitel aktualiseras. 

Bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning per 2014-01-31. l den framgår att 
bolagets egna kapital inte uppvisar någon brist. Bolaget har erhållit ett bidrag från 
kommunen på 2,0 mkr i januari 2014. 

Bedömningen är liksom foregående år att det är av stor vikt att likviditetsbudgetering 
och resultatuppfoljning även fortsättningsvis sker med regelbundenhet, så att bolaget 
inte hamnar i betalningssvårigheter eller kapitalbrist framgent. 

5 Granskning av intern kontroll 

5.1 Organisation 

Ansvarsfordelningen inom bolaget är begränsad i och med bolagets storlek. En 
ekonomiansvaring arbetar 50%. Ny VD är anställd på heltid under 2013. 

Under året har viss eftersläpning skett i beträffande bolagets månadsavstämningar. 
Detta kan fä till foljd att styrelsen inte erhåller tillfredsställande beslutsunderlag. Det 
är viktigt att styrelsen tillser att det finns tillräckliga resurser fOr att hantera bolagets 
ekonomiska administration. 

5.2 System för internkontroll 

Vi anser att bolaget har ändamålsenligt system för internkontroll med tanke på 
bolagets storlek och att ekonomifunktionen består av en person. Det finns inbyggda 
kontroller genom attester och godkännande av utbetalningar samt rapportering och 
uppfOijning till VD och styrelse. Den interna kontrollen som bolaget har är god utifrån 
dessa forutsättningar. 

J och med att bolagets organisation är liten och internkontrollen därmed begränsad kan 
vi i revisionen inte forlita oss enbart på bolagets interna kontroll. Vi har därfOr valt att 
göra utökad substansgranskning av bolagets räkenskaper. 

5.3 Attestinstruktion/delegationsordning 

Vi har stickprovsvis granskat attest av verifikationer, utan anmärkningar. 

Den samlade bedömningen är att bolagets rutiner for hantering av inköp, 
leverantörsfakturor och betalningar av dessa är väl fungerande. Attest från VD finns 
på både fakturor och betalnings listor. Bedömning är att attestinstruktionen efterlevs. 
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5.4 Styrelsens uppgifter och arbetsordning 

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion har fastställts av styrelsen på 
konstituerande styrelsemöte den 14 maj 2013. 

Vi kan i granskningen inte finna något som tyder på att arbetsordning och VD 
instruktion inte f6ljts. 

5.5 Skatter och avgifter 

Den samlade bedömningen är att bolaget hanterar redovisning av källskatt och 
arbetsgivaravgifter på ett tillfredsställande sätt. 

5.6 Intäkter och kundfordringar 

Bolagets rutiner för kassahantering har kartlagts. Bolaget är undantaget från 
kassaregister enligt beslut från skatteverket som gäller till och med 2017. Bolaget har 
ett kassasystem, som är sammankopplat med redovisningsprogrammet där redovisad 
fårsäUning automatiskt överfårs till bokfdringen. Däremot finns en manuell hantering 
mellan bokningsprogrammet och redovisningsprograrmnet vilket ökar risken for 
felhantering. 

Två personer är inblandade i flera arbetsmoment, vilket främjar den interna 
kontrollen. 

Vår granskning har visat att det fOrekommer brister i den interna kontrollen avseende 
intäktsredovisningen genom att den beslutade rutinen avseende återköp inte alltid 
efterlevs i sin helhet 

Vår granskning har även visat att det kan uppstå avstämningsdifferenser i 
intäktsredovisningen avseende intäkter kopplade till bokningar i Hotsoft. 

Vi rekommenderar styrelsen att tillse att den interna kontrollen avseende 
intäktsredovisningen stärks genom att säkerställa: 

• att beslutad rutin avseende återköps tillämpas fullt ut 

• att finna, dokumentera och implementera en fungerande arbetsprocess 
avseende intäkterna kopplat till bokningssystemet i syfte att säkerställa att alla 
intäkter kommer med i redovisningen, att de kommer med till rätt värde, i rätt 
period och att de endast kommer med en gång. 
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5.7 Investeringar 

Liksom tidigare år är bedömningen att bolaget bör vara restriktiv vid eventuella nya 
aktiveringar. 

Bolaget använder sig av anläggningsregister vilket har granskats vid bokslutsti!Willet 
Bolagets rutiner avseende investeringar och materiella anläggningstillgängar bedöms 
vara tillräckliga. 

5.8 Löner 

Ingen väsentliga forändring har skett av rutinen. 

Attester finns efter utbetalning, i fonn av attest av VD på utbetalnings lista. Niigra 
tidrapporter saknar attest l övrigt är den samlade bedömningen att bolaget hanterar 
redovisningen av löner på ett tillfredsställande sätt. 

6 Offentlighetsprincipen, arkivering, offentlig upphandling m m 

6.1 Offentlig upphandling 

Vår granskning under året har inte påvisat några fOrändringar jämfört med föregående 
år avseende bolagets rutiner. Bolaget foljer styrelsens uppsatta mål om 4 basbelopp. 
Kommunen hjälper bolaget vid eventuella upphandlingssituationer så att bolaget följer 
LOU. 
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7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi inte någon anledning till anmärkning mot huruvida 
bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt. 

Vi bedömer att den interna kontrollen, i allt väsentligt, är tillräcklig, utifrån bolagets 
storlek och resurser. Vi har inte någon synpunkt på bolagets agerande i fOrhållande till 
det konununala ändamålet med verksamheten. 

Vi har, liksom tidigare år, i rapporten redovisat bolagets ekonomiska obalans och 
vikten av att faretagsledningens åtgärder fOr att öka intäkterna och minska 
kostnaderna är kraftfulla och effektiva. Vi bedömer annars att risken fOr att bolaget 
skall få betalningssvårigheter och återigen hamna i en kontrollbalanssituation som 
överhängande. Bolaget måste reducera kostnaderna alternativt öka intäkterna får att 
inte vara beroende av kapitaltillskott från ägarna. 

Vi lämnar en granskningsrapport utan arrmärkan men med nedanstående upplysning. 

Bolagetsfortsatta drift bedöms vara säkerställd genom att bolaget erhållit bidrag 
under inledningen m' nästkommande räkenskapsår. Upprättad kontrollbalansrälming 
2014-01-31 påvisar att det inteföreligger någon brist i det egna kapitalet. 

Jag känner trots detta en oroför bolagets ekonomiska situationframgent 
Kostnaderna måste reducerasför att bolaget intefortsan skall vara beroende m· 
kapitaltil/skottfi·ån ägarna. 

Sala den ,x 11 2014 

' ('' , _lifmtiKL __ u_J': ___ ::~- _______ _ 
A~ta Sellmg 
Avkonununfullmäktige i So/ a utsedd lekmannarevisor 

Biträde: 

~-y(,- il\ . "Y((' 
_____ \_\_U,.l\. __ lll)_lUA----------
Frida Thorsell 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

lO 
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i 

salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Jag har granskat salabostäder AB:s verksamhet för år 2013. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och 
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och 
en särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för mina uttalanden nedan. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets 
interna kontroll har varit tillräcklig. 

Jag bedömer att bolagets utveckling är i linje med målen i ägardirektivet och att 
bolaget i allt väsentligt följer gemensamma styrdokument samt att det inte 
förekommer optimeringar i bolagets verksamhet som är till nackdel för 
kommunkoncernen i dess helhet. 

Sala den27mars 2014 

13 0?") J .~:;/:le/"', Y' 

Bengt Åkesson 
Av fullmäktige i Sala kommun utsedd lekmannarevisor 
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Granskningsredogörelse - Salabostäder AB 

Lekmannarevisorns granskning av Salabostäder AB 
( org nr 556352-0500), för verksambetsåret 2013 presenteras i det följande. 

l Uppdragets omfattning 
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens tionde kapiteL Lekmannarevisorn skall 
granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så 
ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. 

Lekmannarevisorn skall fOlja de anvisningar som meddelas av årsstämman, såvida de inte strider 
mot lag, bolagsordning eller god sed. 

Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår länma en granskningsrapport till årsstämman. 
Granskningsrapporten skalllämnas till bolagets styrelse senast tre veckor fåre årsstämman. Nedan 
redogörs fOr planerad granskningsinriktning samt utförd granskning och bedömningar avseende 
verksamhetsåret 2013. 

I mitt uppdrag har jag samarbetat med PwC. Nedan redogörs får det arbete som vi bedrivit får att 
kunna komma fram till våra ställningstaganden i granskningsrapporten. 

2 Planering 
Företagsledningen för Salabostäder AB, bolagets revisorer och lekmannarevisor har träffats under 
hösten 2013 där fåretagsledningen har informerat om verksamheten samt om bolagets resultat och 
ställning. Dessutom har aktuella händelser och frågeställningar delgivits revisorema vid detta 
möte. 

Lekmannarevisorns planering har dokumenterats i en planerings-PM. 

Infom1ationen från ledningen, från styrelseprotokoll samt från granskningen 2012 och tidigare 
ligger till grund för inriktningen på årets granskning. De iakttagelser och brister som framkom vid 
revisionen fdregående år kommer att följas upp. 

Lekmannarevisorn har i ägardirektivet fått ett särsklit uppdrag att granska om bolaget fdljer 
gemensamma styrdokument och om bolaget genomfOrt optimeringar i bolagets verksamhet som 
varit till nackdel får ko1rununen som helhet. Lekn1annarevisorn ska i sin granskningsrapport uttala 
sig om utfallet av dem1a granskning samt uttala sig om bolagets utveckling i fårhållande till 
uppställda måL 

Granskningsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet och risk. 

l ( 15) 



3 Granskning av ändamål 
Likt fOregående år har fåremålet och ändamålet med bolagets verksamhet granskats och hur dessa 
överensstänuner med bolagsordning och ägardirektiv. 

3.1 Bolagsordningen 
Är bolagsordningens beskrivning av fårernå l et får bolagets verksamhet~ angivet till sin ati, samt 
beskrivningen av ändamålet med verksamheten så utfonnat att det inte råder tveksamheter 
angående vilken verksamhet som bolaget skall bedriva? Är bolagsordningen anpassad till 
kommunallagens krav? Bolagets ändamål är att främja bostadsfcirsörjningen hur överensstämmer 
det med verksamheten? 

• Kontroll sker genom läsning av protokoll, intervjuer av anställda, granskning av 
bolagets redovisning och bokslutsgranskning. 

Slutsats: 

SalabostäderS boJagsordning (senast ändrad 2QJJMQ5MJQ) beskriver f{)}jande; 

§ 3. Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet 
att inom Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande 
kollektiva anordningar. 

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sala kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Föremålet är väl fonnulerat och ändamålet är beskrivet så att det inte råder några tveksamheter om 
vilken verksamhet som bolaget skall bedriva. Bolagsordningen bedöms vara anpassad till 
kommunallagens krav samt till Lagen om allmärrnyttiga kommunägda bostadsaktiebolag. Utifrån 
vår granskning genom läsning av protokoll, löpande granskning samt bokslutsgranskning har vi 
inte påträffat något som tyder på att bolaget inte fåljer bolagsordningen. 
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3.2 Ägardirektiv l ägaravtal 

Har ändamålsbeskrivningen konkretiserats i en beslutad fåretagspolicy eller ägardirektiv? Inryms 
denna ändamålsbeskrivning i bolagsordningens motsvarande beskrivning. Är ägardirektiven 
fastställda på årsstämma? Är dessa beskrivningar utformade på ett sådant sätt att de är entydiga 
och utgör ett hjälpmedel får styrelsen vid styrning av verksamheten? 

• Uppföljning att den strategiska planen och ägardirektiven efterlevs kommer ske 
genom läsning av protokoll, intervju samt i den löpande granskningen och i 
bokslutsgranskningen. 

• Uppföljning av nya ägardirektiv och hur bolaget implementerar dessa i 
styrprocessen. 

Slutsats: 

Konununfullmäktige har den 27 maj 2013 beslutat om nya ägardirektiv för bolaget. Direktivet 
fastställdes på bolagets årsstämma den l O juni 2013. I ägardirektivet anges dels att bolaget ska, i 
den mån det går att fårena kommunens vilja med fåremålet som anges i bolagsordningen, 

• skall utgå från att rätten till bostad är en grundläggande välfårdsfråga. salabostäder AB är 
konmmnens verktyg fOr att uppnå detta väWirdsmål. 

• ska verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att trygga den framtida bo
stadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet och inflytande i boendet. 

• som målsättning skall ha att på bostadsmarknaden i kommunen erbjuda bostäder av varierande 
standard, med god kvalitet och servicenivå. 

• skall delta i gemensamma projekt som är beslutade av kommunfullmäktige och nationella projekt 
som kommunstyrelsen sökt och fått beviljat. 

Direktivet anger också att bolagets lägsta vakansnivå ska vara på en sådan nivå att rörlighet på 
marknaden medges, därtill ska hyresgästerna ha ett reellt bostadsinflytande. Bolaget förväntas 
även ta ett socialt ansvar. 

Bolaget fOrväntas aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet samt att målsätta detma del 
av verksamheten och slutligen avrapportera sin måluppfyllelse i årsredovisningen. 

Beträffande de ekonomiska målen så anger ägarna att bolagets soliditet ska uppgå till minst l 0% år 
2020 och att bolagets avkastning ska uppgå till 5%. A v kastningen mätt som bruttovinsten justerad 
till nonnalt underhåll i forhållande till bokfon värde på fastigheterna. 

• Utfallet för 2013 visar på ett soliditet om 9,7%. 
• Bolaget hanterar sitt miljöåtagande i ett separat kapitel. Där framgår målet om att minska 

sin energiförbrukning med 20% mellan åren 2007 och 2016. Tom 2013 har bolaget 
minska sin förbrukning med 15,1 %. 

• Antalet vakanta lägenheter varierar under året med uppgick si.sta december till 13 st. 

Se även kapitel 6. 
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3.3 Kommunallagen 

Inryms den verksamhet som överlämnats till bolaget inom ramen fOr den kommunala kompetensen 
och övriga regler (lik.•·:;tällighets-, lokaliseringsprincipen och undantaget lönsamhetsperspektivet 
från Lagen om allmännyttiga bostadsfdretag) enligt kommunallagen. 

• Kontroll sker genom läsning av protokoll samt i denlöpande granskningen och i 
bokslutsgransk.ningen. 

Slutsats: 

Vår bedömning är att kommunallagen fOljs vad det gäller likställighets- och lokaliseringsprincipen 
och att verksamheten bedrivs affärsmässigt, i enlighet med lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. 

3.4 Affärside/affärsplan 

Har de övergripande beskrivningarna av ändamål omformulerats till en skriftligt dokumenterad. 
mätbar, affarside!aff<irsplan som fastställts av styrelsen? Överensstämmer affci.rsiden med 
verksamhetens ändamål? Är affarsidCn känd i organisationen? Finns strategier/handlingsplaner fcir 
att uppnå aff<irsid6n? Sker uppföljningar/avstämningar? 

• Har någon ny affärsidfVaffärsplan tagits fram? 

• Kontroll kommer att ske hur företagsledningen arbetar med affärside/affärsplan 
och hur detta följs upp i verksamheten. 

• Granska att affärsplanen hänger ihop med uppdraget utifrån bolagsordning och 
ägardirektiv. 

• Granskning avseende återkoppling av affärsplanen till styrelse och ägare. 

Slutsats: 

salabostäders bolagsordning beskriver fciretagets fOremål och ändamål. 

Bolaget, som är e !t allmännyttigt bostadsföretag, har tillföremål for sin verksamhet att inom Sala 
kommun köpa, sä(ja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta fastigheter eller tomträtter med 
bostäder, af/{irslägenherer och därtill hörande ko/lekth•a anordningar. 

A.'ndamålet med bolagets verksamhet är all bolaget ska i allmännyaigt sy/fe och med iakttagande 
av kommunallagens lokaliseringsprincipfrän?ia bostadsforsö!:/ningen i Sala kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas 
enligt affCirsmässiga principer. 

Till detta har ägamanumer även fastställt ägardirektiv på bolaget. I vilket det dels anges ägamas 
viljeinriktning med bolaget men även en del konkreta mål. 

Det är styrelsen som gör ett fårslag på affcirsiden och aff<irsplan. 
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Under året har bolaget fastställt ett Mål och risionsdokwnent fOr bolaget. Detta dokument 
genomsyras av de mål som ägama stipulerat. Beträffande områdena personal, ekonomi och 
fastigheter så finns mätbara mål. Men avseende området kund anges inget mätbart mål. Bolagets 
miljöinriktning och miljöprofil nämns i Visionen såsom Vi ska !f vara regionens bästa 
bostadsbolag medfokus på långsiktig hållbarhet. Det anges inget mål för detta i dokumentet. 

Någon ny affarsplan har inte tagits fram under 2013. Det är viktigt att bolaget utifrån 
bolagsordningen och det nya ägardirektivet arbetar fram en aff<i.rsplan. Affarsplanen bör utmynna i 
aktiviteter som återrapporteras till styrelsen så att styrelsen i sin tur kan rapportera till ägaren hur 
bolaget uppfyller ändamålet med verksamheten. 

4 Granskning av ekonomiska resultat, effektivitet och kvalitet 

4.1 Kundtillfredsställelse och kvalitet 

Finns rutiner för information tilVkommunikation med kunder. Finns av styrelsen fastställda 
mätbara mål får kundtillfredsställelse och policy fOr kvalitetsarbete, är dessa kända i 
organisationen och sker mätning av måluppfyllelse? 

• Vi skall även under aktuellt räkenskapsår följa upp om botaget har några gjort 
några nya mätningar av kundtillfredsställelse och kvalitet. Vi skall vidare följa upp 
om styrelsen har tagit fram nya rutiner eller mätbara mål för kundtillfredställelse 
och policy för kvalitetsarbete. 

Slutsats: 

Bolaget har tillsammans med hyresgästfåreningens l~jälp utfört en undersökning kring en ny 
hyressättningsmodell under året. 

Bolaget arbetar nu vidare tillsammans med hyresgästfåreningen med att ta fram de parametrar som 
ska ingå i modellen. 

4.2 Nyckeltal/jämförelsetal och resultatuppföljning 
Tillämpas uppfdljning av strategiskt viktig information får verksamheten genom nyckeltal såväl 
över tiden somjämfårelse med andra fdretag. 

• Vi kommer följa upp hur bolaget hanterar frågan med värdering av fastigheter. 

• Vi kommer även att kontrollera om bolagets arbete med uppföljning av 
verksamheterna genom nyckeltal har förändrats. 
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Slutsats: 

Bolaget jämfor sig löpande med nyckeltal från SABO. Detta sker genom att bolaget erhåller en 
rapport där bolagets egna nyckeltal kan järnfåras mot andra bolag. Dessa nyckeltal fåljs upp och 

analyseras. 

Bolagets fastighetsbestånd är relativt ålderstiget vilket får till f6ljd att större renoveringsarbeten 
och underhållsarbeten kommer att vara nödvändiga under kommande åL Bolagets kostnader fOr 
underhåll har ökat kraftigt under de senaste åren. 

Det kan konstateras att bolagets ekonomiska ställning tidigare år inte gett några direkta marginaler 
fOr sådana kostnadsökningar. Detta ställer således större krav på planering samt uppfOljning av den 

ekonomiska utvecklingen. 

Bolaget har sedan år 20 l O arbetat aktivt med att värdera sitt fastighetsbestånd utifrån 
fastigheternas kassaflöde. Värderingen visar den enskilda fastighetens kassaflöde samt heta 
fastighetsbeståndets kassaflöde. Det är bra att bolaget påbörjat värderingsarbetet Detta konuneratt 
vara till fårdel får bolaget då de nya KJ reglerna börjar gälla. Även värderingen 2013 visar att det 
inte finns ett nedskrivningsbehov för det samlade fastighetsim1ehavet. 

4.3 Budget och flerårsprognos 
Finns rutiner får upprättande av budget och prognoser med uppfåljningar? Är säkerheten i budgets 
och prognoser tillfredsställande? 

• Kontroll sker genom substansgranskning av resultaträkning mot fastställd budget samt 
uppföljning av rutiner avseende bolagets budget- och prognoshantering. Vi har även för 
avsikt att följa upp om bolagets rutiner avseende uppföljningsrapporter och 
periodiseringar. 

Slutsats: 

Bolaget gör budget årsvis. Olika personer är inblandande i budgetarbetet, tekniskt chef gör budget 
fOr reparationer, underhåll, taxebundna kostnader mm, fOrvaltningschefbudgeterar, 
lägenhetsunderhåll samt fOrvaltningskostnader, löneansvarig budgeterar lönekostnader och 
ekonomichef budgeterar resterande poster. 

Budget fOr 2013 har i likhet med tidigare år lagts fram på decembennötet 2012. Bolaget fOljer 
löpande upp budgel mot utfall. Genomgång sker löpande på styrelsemötena. 

Periodiseringar sker främst vid årsskiftet. Periodiseringar beaktas även vid rapporter som 
behandlas vid varje styrelsemöte. 

Utifrån styrelseprotokollen kan även utläsas att planerat underhåll samt lägenhetsunderhålllöpande 
behandlas. Då bolaget under de senaste åren haft stigande reparationskostnader är det av stor vikt 
att bolaget fortsätter att aktivt arbeta med underhållsplaner för att bromsa kostnadsutvecklingen 

samt för att ha kontroll på denna. 

Substansgranskning av resultaträkningen samt granskning av bolagets budgetuppfOljning har skett. 
Bolaget bedöms ha goda rutiner för upprättande av budget och uppfåljningar. Avvikelsema mot 
budget har kontrollerats och bedörns vara rimliga. 
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5 Granskning av intern kontroll 

5.1 Organisation 

Finns av styrelsen fastställd beskrivning av organisationen 
(organisationsplanlorganisationsschema) med övergripande beskrivning av ansvar och 
befogenheter? Är budget och redovisning uppbyggd så att uppföljning sker på olika ansvarsnivåer? 

Är fciretaget organiserat så att ett rimligt mått av ansvar har förts ut i organisationen? 

• Uppföljning kommer ske för att se om detta förändrats under året. 

Slutsats: 

Ingen fOrändring av organisationen under 2013. Bolagets organisation bedöms vara ändamålsenlig. 

5.2 System för internkontroll 

Finns ändamålsenligt system för internkontro l]? 

• Vi har för avsikt att följa förändringar avseende den interna kontrollen. Vi kommer 
även att kontrollera huruvida företagsledningen uppdaterat dokumentet om 
bolagets interna kontroll och om löpande utvärdering av detta sker. 

Slutsats: 

De risker som bolaget anses vara utsatta för behandtas dock löpande på styrelsemötena. 

Ett reglemente fOr den interna kontrollen är framtaget och fastställt under 2012. Reglementet 
omfattar syfte, organisation, uppföljning samt tillämpning av intern kontroll. Vidare beskrivs hur 
en intern kontrollplan kan se ut och vilka processer som berör. Slutligen visas ett exempel på 
riskbedömning och rapportering av en process samt åtgärder vid misstänkta oegentligheter_ 

Bolaget har sedan tidigare dokumenterat flöden och rutinbeskrivningar för att bolagets rutiner skall 
kunna fdljas av en ersättare. J flödesbeskrivningarna ingår även de kontroller som sker av bolaget. 
Vi har under året granskat, utan anmärkning, bolagets kontroller i utvalda väsentliga flöden. Ny 
flödesprocess finns framtagen avseende redovisningen tillfciljd av nytt redovisningssystem. 

Vi anser att bolaget har god intern kontroll samt överlag bra rapportering till styrelsen. Vi tycker 
att det är bra att bolaget påbörjat arbetet med bedönming av de olika processerna avseende den 
interna kontrollen och vi kommer att fortsätta fdlja upp hur bolagets arbete efter det nya 
reglementet för intern kontroll i kommande revisioner. 
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5.3 Attestinstruktion/delegationsordning 

Finns ändamålsenlig attestinstruktion/delegationsordning? 

• Vi har för avsikt att stickprovsvis säkerställa att rutinen är tillfredsställande. Vi 
kommer även att kontrollera att verifikationerna är attesterade enligt 
attestinstruktionen och att VD-kostnader är attesterade. 

Slutsats: 

Senaste uppdaterade attestinstruktion är fastställd genom styrelsebeslut 19 juni 2007. Vi anser att 
rutinen fOr attester är tillfredsställande. Senaste attestlistan är från 2012-03-22. En justering av 
beslutsattester avseende hyreskontrakten har gjorts enligt beslut i styrelsen 23 januari 2013. 

Kontroll av attester har gjorts på leverantörsfakturor under året. Vi har inget att anmärka utifrån 
denna granskning. Attestinstruktionen anger tydliga begränsningar att attestberättigad ej far 
attestera utgifter som har anknytning till hans person såsom resefOrskott, resekostnader, 
representation och dylikt Därtill skall VDs utgifter attesteras av styrelsens ordförande. Vi har 
stickprovsvis kontrollerat att VDs Iöneunderlag, representation samt milersättning är attesterad av 
ordfcirande. 

Granskningen medfårde inga iakttagelser. 

5.4 Styrelsens uppgifter och arbetsordning 

Är av styrelsen beslutad arbetsordning (ABL 8:6), VD-instruktion (ABL 8:7) och 
rappottinstruktion (ABL 8:5) ändarnålsenliga och avpassade till fciretagets behov och 
fOrutsättningar. 

• Vi skall under året följa upp om bolaget följer ABL samt efterlevnaden av upprättad 
arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion. 

Slutsats: 

Styrelsens arbetsordning har fastställts på styrelsemötet den 23 oktober 2012. Granskningen 
påvisar att styrelsens arbetsordning efterlevs. 
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5.5 Skatter och avgifter 

Granskning sker av bolagets rutiner avseende redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter, 
personalens källskatt, mervärdesskatt samt F -skatt. 

• Vi kommer att granska bolagets redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter, 
personalens källskatt, mervärdesskatt samt F-skatt under året. 

Slutsats: 

Granskning har skett får att kontrollera att bolaget har tillfredsställande rutiner beträffande 
redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter, personalens källskatt, mervärdesskatt samt F
skatt. 

Granskningen medfdrde inga iakttagelser. 

5.6 Investeringar och materiella anläggningstillgångar 

Granskning fOr att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring investeringar 
i materiella anläggningstillgångar sker med en tillfredsställande kontrolL riktighet och att endast 
aktiverbara kostnader balanseras. 

• Vi kommer att granska pågående och för året avslutade investeringsprojekt. 
Granskningsinriktning är att följa beslutsunderlag, beslut, upphandling och 
slutredovisning med avseende på intern kontroll. Vi kornmer detta år lägga mer vikt vid 
granskningen av uppföljningsrutinen då detta var eftersatt vid IOregående års 
granskning. 

Slutsats: 

J årsredovisningen redovisas pågående arbeten som uppgår till 28 mkr. (0,4 mkr). Avser främst en 
ROT renovering på ca l 00 lägenheter och en bredbandsutbyggnad. Båda dessa projekt beräknas 
fårdigställas under 2014. Granskningen av uppfåljningen sker då projekten är fardiga och aktiveras 
i balansräkningen. 

Vi har stickprovsgranskat fakturor med avseende på aktiverbarhet projekttillhörighet och attest. 
Granskningen är utfdrd utan anmärkning. 

A-
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5.7 Löner 

Granskning f6r att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring 
löneredavisningen sker med en tillfredsställande kontroll och riktighet. 

• Vi kommer liksom föregående år att göra en uppföljning av bolagets kontrollmiljö 
avseende lönerutinen. 

slutsats: 

Under 201 1 bytte bolaget iöneprogram, det nyanskaffade löneprogrammet uppfattas av användarna 
som okomplicerat och användarvänligt. Vi har granskat bolagets rutin fOr lön samt bolagets 
kontroller. Bolagets kontroller har testats genom stickprov, Rutiner och kontrollmoment är 
oförändrade järnfOrt med fdregående år. Granskade attestrutiner fOranleder inga anmärkningar. 
Bolagets rutiner är väl inarbetade och uppdaterad rutinbeskrivning finns. 

5.8 Intäkter och kundfordringar 

Granskning fOr att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring 
intäktsredovisningen och kundfordringarna sker med en tillfredsställande kontroll och riktighet. 

• Med anledning av att denna rutin är en av de mest väsentliga för bolagets verksamhet 
kommer vi att ytterligare granska kontrollmiljön samt fördjupa oss i bolagets 
redovisning. 

Slutsats: 

Vi har under året granskat bolagets rutin fOr hyresdebiteringen samt bolagets interna kontroller 
avseende intäktsrutinen med tillhörande kundfordringar. Den intemakontrollen har uppdaterats 
genom intervjuer samt stickprovsvisa tester. Utfallet har inte påvisat några avvikelser. Rutinen 
bedöms som tillfredsställande. 

5.9 Inköp och leverantörsfakturor 

Granskning fOr att kontrollera och säkerställa at! bolagets rutiner och hantering kring 
inköpsredovisningen och leverantörsskulderna sker med en tillfredsställande kontroll och riktighet 
fOr att samtliga skulder skall medtagas och till korrekta värden. 

• Uppföljning avseende attestinstruktion samt kontroll att denna efterlevs. 
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Slutsats: 

Arbetsrutinerna kring inköp, hantering av leverantörsfakturor och attestrutiner har kartlagts 
tidigare år. Granskningen innebär bl. a. att kontrollera bolagets rutiner fOr att säkerställa att 
samtliga skulder redovisas till korrekta värden. Kontrollen har skett genom en uppföljning av 
rutinbeskrivningar och test av tidigare identifierade kontrollmoment samt attestkontroller av 
leverantörsfakturor. Granskningen har inte fåranlett några iakttagelser. 

5.10 Representation och sponsring 

Granskning av bolagets interna kontroll och redovisning avseende representation och sponsring. 

• Vi kommer i likhet med tidigare år att granska bolagets representation och 
sponsring under året. 

• Vi kommer i år även att granska rutinen kring korthantering. 

Slutsats 

Bolagets externa representationskostnad fOr året uppgår till 3 tkr ( 17). Kostnaden bedöms inte vara 
betydande i förhållande till bolagets storlek. 

Bolagets styrelse har antagit en policy fcir sponsring den 23 januari 2013. 

Bolagets VD har ett kort vars inköp faktureras till bolaget. Fakturan attesteras av bolagets 
styrelseordfcirande. Inga andra kort finns. 

5.11 Personal 

Finns personalpolicy, plan el liknande som tillfårsäkrar personalens kompetensutveckling. 

• Vi kommer att kontrollera eventuella uppdateringar inom området. 

• Finns företagshälsovård? 

• Vi kommer att granska om bolaget fått särskilda direktiv från ägaren. Finns mål vad 
gäller till exempel sjukfrånvaro. 

Slutsats: 

Hälsoundersökning erbjuds alla anställda vart tredje år. Detta sker i samarbete med 
fdretagshälsovård. Personalen har möjlighet att inom skatteverkets ramar fritt välja motionsfonner 
till ett värde av ca 3 000 tkr per år samt friskvårdande behandling gång per månad. 

Bolaget fdljer löpande upp personalens sjukfrånvaro och fOr statistik över denna, vilket finns 
dokumenterat hos bolaget. 

Styrelsen har beslutat om mål avseende sjukskrivningama. Målen är at! korttidsfrånvaron ska 
understiga 1,5% och att det inte ska finnas någon arbetsrelaterad sjukskrivning. 
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5.12 IT -säkerhet och IT -strategi 

Finns IT -säkerhetsregler där bl a åtkomstbehörigheter framgår. Har fåretage t någon form av 
planering över hur verksamheten skall fungera vid kortare eller längre avbrott i IT -systemen. 

• Vi har för avsikt att följa upp bolagets arbete med deras !T-policy. 

Slutsats: 

IT-policy finns upprättad. Policy är detaljerad och reglerar hur den anställde skall fårhålla sig och 
var den skall vändas sig vid problem. 

Bolaget har fortfarande avtal med Sala kornmun avseende administration och support av TT
verksamheten vid Salabostäder. I och med detta sköter kommunen backupema, vilka tas dagligen 
på redovisningssystemen samt på servern. Servrama finns i ett brand och vattensäkert rum. 

Supportavtal finns med programvarubolagen, fOr hjälp vid eventuella problem med programmen. 

Det krävs ett användarnamn och ett lösenord får att korruna in i vatje enskild pc, vilket byts var 
tredje månad. För att konm1a in i redovisningssystemet, kundreskontran och lönesystemet krävs 
olika former av behörigheter och lösenord. Detta gäller även bank och plusgiro över Internet. All 
personal kommer åt dokument som läggs ut på setvern. 

Vi bedömer bolagets IT -säkerhet som fortsatt god. 

6 Offentlighetspricipen, arkivering, offentlig upphandling m m 

6.1 Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen 

Finns dokumenthanteringsplaner/arkivstadga el liknande? Hanteras handlingar enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihets-förordningen och sker 
diarieföring i enlighet med 15 kap. sekretesslagen? Finns styrelsebeslut angående delegering till 
lämplig befattningshavare av utlämnande av allmänna handlingar? 

• Vi har för avsikt att följa upp om det finns rutiner för arkivering av E-maiJ inkomna och 
skickade samt vilka rutiner finns avseende utlämnande a Y handlingar till tidning. 

Sintsats 

Bolaget fåljer kommunens styrdokument och sin egna process som senast reYiderades 2007. I detta 
kan utläsas att VD ansvarar fOr kontakten med media. Skulle ärendet beröra VD så ska kontakten 
vara med Förvaltningschef eller Ekonomichef. Facklig företrädare far ha kontakt med media efter 
samråd med sina medlenunar Det har inte framkommit något som påvisar att rutinen inte följs 

eller skulle vara eftersatt. 

Beträffande inkommande e-mail så diarieförs alla mail som bedöms vara relaterade till 

verksamheten, 
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6.2 Arkivlagen 

Följer bolaget Arkiv lagen? Har konununens arkivreglemente antagits? Har man upprättat regler 
fOr arkivbeskrivning, arkjvfårteckning och dokumenthanteringsplan etc.? 

• Vi kommer detta år inte göra någon ytterligare granskning av detta utan förlitar oss på 
den granskning som gjordes under föregående år. 

Slutsats: 

Bolaget bar en rutinbeskrivning fOr arkivhantering, har utsett en arkivansvarig och har en 
dokumenthanteringsplan. (Kommunens arkivprogram används). 

Arkivansvarig har under 20 l O organiserat arkivet så att det följer kommunens 
arkiveringsreglemente. Arkivansvarig har upprättat en dokumenthanteringsplan. Kontroll av 
rutinen har gjorts genom visuell genomgång av arkivet samt test av arkivplats mot liggare. 

A..rkivet bedöms vara i god ordning och det fdrefaller enkelt att hitta i arkivet. Vi bedömer även att 
bolaget fciljer konu11unens arkiveringsreglemente samt att dokumenthanteringsplanen fciljs. 
Dokumenthanteringsplan har fastställts av styrelsen20100311 (R9,3). 

6.3 Offentlig upphandling 

Finns en upphandlingspolicy och uppfyller den kraven enligt LOU eller tillfårsäkras på annat sätt 
att LOU folts'l 

• Vi har för avsikt att följa upp LOU efterlevs av bolaget. 

Slutsats: 

Bolaget har en rutinbeskrivning fcir upphandling. För att fcilja LOU anlitar bolaget en konsult. 
Bolaget använder sig av HB V och HIF AB som sköter hela processen av offentlig upphandling. 
Vid årets granskning har det inte framkommit något som avviker från detta. 

Under året har upphandlingar gjorts avseende ROT arbeten. 

6.4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag (Allvill) 
Bedrivs verksamheten i enlighet med denna lagstiftning ex investeringskalkyler. prissättning m m? 
Agerar styrelsen och VD affarsmässigt i sina beslut avseende verksamheten? 

• Vi har för avsikt att följa upp Allvill efterlevs av bolaget. 

Slutsats: 

Det har inte framkommit några avvikelser. 
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7 Särskilt uppdrag av ägarna 
Lekmannarevisorn har i ägardirektivet som beslutades av kommunfullmäktige den 27 maj 2013 
fatt ett särskilt uppdrag att granska om bolaget fOljer gemensamma styrdokument och om bolaget 
genomfOrt optimeringar i bolagets verksamhet som varit till nackdel får kommunen som helhet. 

Lekmannarevisorn ska i sin granskningsrapport uttala sig om utfallet av denna granskning samt 
uttala sig om bolagets utveckling i fOrhållande till uppställda mål. 

• Kontroll sker genom läsning av protokoll, intervjuer a\' företrädare av bolaget, löpande 
följ a verksamheten. 

Slutsats: 
Vi har i vår granskning inte funnit något i bolagets verksamhet som varit till fårdel får bolaget och 
samtidigt till väsentlig nackdel till kommunen eller något bolag som konununen har ett betydande 
ägande i. 

Beträffande bolagets efterlevnad av gemensamma styrdokument så kan det konstateras att det vore 
fårdelaktigt om konununen kunde konkritisera och tydliggöra vilka utav kommunens strategier 
och policys som gäller fdr bolaget samt att kommunen tydliggör på vilket sätt de fOrväntar sig 
återrapportering avseende bolagets efterlevnad eller avsteg av dessa. 

Vår bedömning av bolagets utveckling i fOrhållande till de mål som finns uppställda i 
ägardirektivet 

Mål 
soliditeten ska uppgå ti!l minst 
10% år 2020. 

Direktavkasmingen ska m ra 
5%. 

Minska energ{{Orbrukningen 

med 20q,ofrån 2007ti!l2016. 

Nuläge Kommentar 
Bolagets soliditet uppgår i Bolaget utw!cklas i rätt 
bokslutet till 9, 7°/o riktning och är nära må/el. 

Uppgår till 5. 98%for år 20/3 Må/er anses uppfj>/!t 

Minskning med 15.1% tom år 

2013. 
Bolaget uh·ecklas i rält 
riklning. 
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8 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi inte någon anledning till anmärkning mot huruvida bolagets 
verksamhet sköts. Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt~ och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inte heller någon 
synpunkt på bolagets agerande i förhållande till det kommunala ändamålet med verksamheten. 

Jag bedömer att bolagets utveckling är i linje med målen i ägardirektivet och att bolaget i allt 
väsentligt fåljer gemensamma styrdokument samt att det inte fårekoromer optimeringar i bolagets 
verksamhet som är till nackdel fOr kommunkoncernen i dess helhet. 

Vi har tidigare år uttryckt en viss oro får bolagets ekonomiska situation. De senaste åren har dock 
bolaget uppvisat en fOrbättrad lönsamhet och en stärkt soliditet vilket är positivt. Men bolagets 
ekonomi har fortsatt små marginaler fOr att kunna hantera högre räntekostnader, större 
hyresbortfall eller ökade driftskostnader utifrån bolagets behov av underhållsåtgärder. 

Med ovanstående notering avlämnar vi en granskningsrapport utan anmärkningar. 

Sala den27mars 2014 
(7 

111 """11 ;:1}"". c' f:..J ..,._.-, 'i . ' ' '-t;,-'- ~ " -

Bengt Åkesson 
Av kommunfullmäktige i Sala ut,;edd lekmannarevi,;or 

Biträde: 

or serad revisor l Certifierad kommunal revisor 
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SALA ~(JMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 1 5 
Dlarienr;c C~ J ).f J fe 1 ;f! Aktbilaga &_" 

Lekmannarevisorns granskningsrapport enligt lO kap 
13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Sala Industrifastigheter Aktiebolag 
Org nr 556092-3475 

Jag har granskat verksamheten i Sala Industrifastigheter Aktiebolag får 2013. 

Opb; 

Styrelsen svarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de lagar och foreskrifter som gäller får verksamheten. 
Lekmannarevisoms ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

' 

Granskningen har utrorts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomfOrts med den inriktning och omfattning 
som behövs for att ge rimlig grund for bedömning och prövning. Samplanering har skett 
med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
får mina uttalanden nedan. 

J ag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. J ag bedömer därtill att bolagets intemakontroll har varit 
tillräcklig. 

Sala den 4 april 2014 

~?-------------
1 

Per-OlofPalm 
Av fullmäktige i Sala kommun utsedd lekmannarevisor 
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Granskningsredogörelse lekmannarevisionen 
Sala Industrifastigheter AB 

Genomförd lekmannarevision av Sala Industrifastigheter Aktiebolag (SIFAB), arg nr 556092-3475 för 
verksamhetsåret 2013 presenteras i det följande. 

Uppdragets omfattning 
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens 10 kapitel. Lekmannarevisorn ska granska om 
bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om 
bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid 
detta slag av granskning kräver. 

Lekmannarevisorn ska följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de inte strider mot lag, 
bolagsordning eller god sed. Lekmannarevisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrappmi 
till bolagsstämman. Granskningsrapporten ska lämnas till bolagens styrelse senast tre veckor före 
bolagsstämman. 

Planering 
Planeringen av lekmannarevisionen finns dokumenterad i ett planerings-PM. Lekmannarevisionen har 
genomförts i samarbete med PwC som är reviderar bolaget. Vi har inte fått några anvisningar avseende 
revisionen 2013 från bolagsstämman. 

SIFAB bedriver en mindre verksamhet utan anställd personal förutom en arbetande styrelseordförande. 
Administrativa tjänster köps från Sala kommun. Den administrativa personalen är anställd inom Sala 
kommun vars arbetssätt och policys får genomslag i SIFAB. 

Gransirning av ändamål - bolagsordning, ägardirektiv och ekonomis!< 
effektivitet 

Bolagsordning 
En ny bolagsordning togs fram under 2011 och fastställdes av kommunfullmäktige 2011-10-31. Den nya 
bolagsordningen och är antagen på extra bolagsstämma 2011-12-12 och regisierad hos bolagsverket samma 
datum. 

Bolagets föremål med verksamhet är enligt 3 §att; 

" ... inom Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, förvalta, hyra ut och med nyttjanderätt upplåta lokaler för 
industri-, kontors-, handels-, service- eller hantverksändamål eller därmed jämförlig verksamhet samt bidra 
till stadsutvecklingen." 

Bolagets ändamål med verksamheten är enligt 4 §att; 

" ... inom ramen för den kommunala kompetensen främja nyföretagande och näringsliv i Sala kommun 
genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgängar tillfalla Sala kommun." 
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I bolagsordningens 5 §finns, i enlighet med kommunallagens 3 kap 17§ fr.o.m. 2013, en skrivelse om att 
bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sala kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas. 

Från 1 januari 2013 har kraven i kommunallagen skärpts vad gäller bolagsordningens innehåll. Det fast
ställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som är ram för verksamheten ska beskrivas, 
det räcker inte längre att det framgår av exempelvis ett ägardirektiv eller ett avtal. Det bör t.ex. framgå att 
bolagets syfte är att iaktta självkostnadsprincipen, om annat ej framgår av speciallagstiftning (t ex allmän
nyttiga bostadsbolag). 

I samband med att ägaren ser över ägarstyrningen för de kommunala bolagen och bolagsordningarna så 
skulle formuleringen om ändamålet kunna förtydligas genom att de kommunala likställighets- och 
självkostnadsprincipen skrivs ut i paragrafen. 

Vid vår revision har det inte framkommit något som tyder på att bolaget inte följer föremålet och ändamålet 
enligt nuvarande bolagsordning. 

Ägardirel{tiv 
Bolaget har sedan tidigare ett ägardirektiv avseende ägande och förvaltning av Måns-Ols Värdshus. Enligt 
dokumentet ges bolaget genom ägardirektivet möjligheter att bidra till den utveckling av området som fram
går av kommunens mål och planer. I granskningen av bolagets arbete med att följa ägardirektivet finns inget 
att anmärka på. 

Sala kommun diskuterar och håller enligt uppgift på att utforma nya ägardirektiv för sina bolag - inga nya 
har tagits fram under 2013. 

Avkastningskrav 
J december 2007 beslutade kommunfullmäktige om avkastningskrav för bolaget. Avkastningen ska motsvara 
statslåneräntan på insatt kapital. Formuleringen är lite otydlig kring vilken statslåneränta som åsyftas, 
exempelvis statslåneräntan vid en viss tidpunkt, eller någon genomsnittlig statslåneränta för en period. 

Årets resultat uppgår till19 365 kr. Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit en utdelning om 102 007 kr, 
vilket motsvarar 2,01 % av bolagets aktiekapital. 2,01 %är den genomsnittliga statslåneräntan för 2013. 

Granskning uppföljning av verksamhetens ekonomiska resultat 
Vid styrelsemöten finns en stående punkt där ekonomisk uppföljning behandlas. Inför mötena skickas en 
ekonomisk rapport (resultatrapport med budgetjämförelse J till samtliga ledamöter. Vid styrelsemötena finns 
även bolagets ekonom närvarande för att kunna svara på detaljer och frågeställningar. 

Budgets och prognoser upprättas årligen med god träffsäkerhet. 

Granskningen föranleder inga kommentarer. 
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Granskning av intern kontroll 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska 
i skriftliga instruktioner meddela vilka uppgifter som ska avrapporteras till styrelsen för att de ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter. 

God intern kontroll åstadkoms förutom ovanstående av en lämplig kombination av generella kontroller 
såsom ansvars- och arbetsfördelning och skydd mot obehörig åtkomst av register och program samt olika 
kontrollmoment inlagda i system och rutiner. Ansvars- och arbetsfördelning syftar till att ingen person 
ensam ska kunna handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan och att det arbete som utförs av 
en avdelning eller en viss befattningshavare om möjligt blir föremål för en oberoende kontroll av någon 
annan. 

Granskning har inriktats på att kartlägga om företagsledningen har tillfredsställande kontroll av företagets 
organisation och rutiner för att säkerställa: 

att företaget har en riktig och fullständig redovisning 
att företagets resurser disponeras enligt företagsledningens intentioner. 

I revisionen har vi tagit del av samtliga styrelseprotokoll och således styrelsens fattade beslut under året. Vi 
har i vår granskning inte påträffat att bolaget genomfört eller ingått väsentliga transaktioner eller a\1al som 
går emot styrelsens beslut. 

Under året har vi likt tidigare år genomfört en granskning av den interna kontrollen avseende bokföring och 
bokföringsmaterial, skatter och avgifter, debiteringsrutin, inköpsrutin, attestinstruktion samt IT-säkerhet 
och !T-strategi. Granskningen har inte visat på några väsentliga brister i denna hantering 

Bokföring och bokföringsmaterial 
Granskningen har främst imiktats på följande granskningsmål: 

Kontroll att verifikationerna uppfyller bokföringslagens 5 kapitel. 
Kontroll att samtliga verifikationer införs i grundbokföringen och i huvudbokföring. 
Kontroll att avstämning av sidoordnad bokföring av väsentliga balansposter sker 
Kontroll att verifikationer är korrekt attesterade 

Årets granskning visar att bolaget har god ordning i den löpande bokföringen. Väsentliga konton stäms av 
löpande, verifikationerna är av tillfredsställande kvalitet och attester sker enligt beslut. 

Granslming av skatter och avgifter 
Kontroll av momsredovisningen har skett genom granskning av redovisningen månadsvis. Granskningen 
visar på att skattedeklarationer är upprättade på ett korrekt sätt och inskickade i rätt tid samt att betalning 
sker med rätt belopp. 
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Styrelsens uppgifter och arbetsordning 
Styrelsens arbetsordning finns upprättad och bedöms överensstämma med bolagets behov. 

Kontroll har skett vad gäller efterlevnaden av arbetsordningen. Ekonomisk rapportinstruktion finns inte som 
ett eget dokument men ingår som en del i styrelsens arbetsordning. 

Genomgång av bolagets debiteringsrutin 
Inga väsentliga förändringar i den tidigare dokumenterade rutinbeskrivningen har noterats. Vi se inga 
väsentliga brister i rutinen för debitering av bolagets hyresintäkter. 

Inköpsrutin och hantering av leverantörsfal•turor 
Vi har kontrollerat bolagets rutiner vid inköp samt bolagets rutiner för hantering och attestering av 
leverantörsfakturor. Vi har sedan tidigare revisionen en bra dokumentation kring hanteringen men 
eventuella förändringar har följts upp under året. 

Rutinen kring bolagets hantering av inköp och leverantörsfakturor anses ändamålsenlig och rimliga 
kontroller sker löpande. 

Attestinstruktion/Delegationsordning 
Ingen dokumenterad attestinstruktion finns upprättad, utan det som finns är ett styrelsebeslut där styrelsen 
utser Dick Forsberg (styrelsens ordförande) till beslutsattestant 

Ordförandes kostnader attesteras av vice ordförande. Slickprovsvis granskning i bokföringsmaterialet visar 
att de kontrollerade leverantörsfakturorna attesterats av styrelsens ordförande. 

IT-miljö och Försäkringsskydd 
Administrativa system och IT- support hanteras av Sala kommun. Vi bedömer att system och !T-stöd är 
ändamålsenligt för den verksamhet som bedrivs i bolaget 

Bolagets samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade, man anlitar en försäkringsmäklare för att säkerställa 
att försäkringsskyddet är anpassat till den verksamhet som bedrivs. 
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Bokslutsgranskning 2013 

Resultaträkningen har analyserats och jämförts med 2012, Större awikelser har kommenterats nedan, 

Resultaträkning 

Förändring Förändring 
Resultaträkning Sala Industrifastigheter 2013 2012 (kr) (%) 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 924 190 B9s 722 28 468 3,2% 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -l 076 428 -594 893 -481 535 So,g% 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -273 049 -222 265 -so 784 22,8% 

Summa rörelsens kostnader -1349 477 -817 158 -532 319 65,1% 

Rörelseresultat •425 287 78564 -503 851 -641,3% 

Resultat från finansiella g ost er 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 49 367 96 989 -47 622 -49,1% 
Räntekostnader och liknande resultatposter -26 -1143 1117 -9?.7% 

Resultat efter finansiella poster -375 946 174 410 -sso 356 -315,6% 

Bokslutsdispositioner 403 909 5 764 398 145 6907,4% 
skatt på årets resultat -8 598 -so 999 42 401 -83,1% 

Årets vinst 19 :l65 129 17~ -109 810 -ss, o% 

Nettoomsättningen är i nivå med föregående åL Under året har underhållsarbeten utförts på Tränaren 11 

vilket har medfort hyreshöjningar, En av hyresgästerna har gått i konkurs vilket har lett till kundfarinster om 
52 tkr under året. 

Kostnadssidan har ökat till följd av ökade reparations- och underhållskostnader, 

Bokslutsdispositioner utgör nettobeloppet av årets återföring av periodiseringsfond samt årets avsättning till 
periodiseringsfond. Årets avsättning uppgår till 9 tkr samt att man återfält avsättningar om 413 t kr, 

Balansräkning 

Samtliga poster i balansräkningen har granskats och stämts av mot underlag, Sammantaget bedöms bilagor 
och underlag till bokslutet vara i god ordning. Nedan presenteras poster av större karaktär. 
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Anläggningstillgånga•· 

~~1~'Industrifastigheter AB ~~!'"!'''''' iii l l'f1':'1 
Datum ~§"828 1'1'b Postspecifikation 14-03-11 

~~~~jbalanspost B nader och mark 
Konto Kontobenämning Detta år Föregåenda år Förändring 

2013-12-31 2012-12-31 
Il l o Byggnader 6013123,94 5 708 426,77 5,3% 
1119 Byggnader värdeminskning -3 043 929,86 -2 775 850,86 9,7% 
1130 Mark 518 999,50 518 999,50 0,0% 
1131 Markanläggningar 99391,00 99 391,00 0,0% 
1139 Markanläggningar värdeminskning -43 548,00 -38 578,00 12,9% 

3 544 036,58 3 512 388,41 0,9% 

Posten har totalt sett ökat med 32 tkr vilket avser årets avskrivningar om 273 tkr samt att man har aktiverat 
kostnader förombyggnation av Tränaren 11 med 305 t kr. 

Avskrivningsprinciper oförändrade jämfört med tidigare år. 

Kassa och bank 

~~~~"'ndustrifastigheter AB ~~!'"!''"'' 1'~ l~ex :l 
Datum 

~81m 1'11 l Postspecifikation 14-03-ll 
Resultat-/balanspost 
Kassa och bank 
Konto Kontobenämning Detta år Föregående år Förändring 

2013-12-31 2012-12-31 
1940 Bank 4 974 851,42 4 620 328,84 7,7% 

4 974 851,42 4 620 328,84 7,7% 

Redovisat belopp är avstämt mot engagemangsbesked från bank per 2013-12-31, utan anmärkning. 

Eget kapital 

~~~~lndustrifastigheter AB ~~!'"!''"'' ~·& ~~~''] 
Datum ~§"828 1'11 l Postspecifikation 14-03-11 

Resultat-/balanspost 
Bundet eg'et kapital 
Konto Kontobenämning Detta år Föregående år Förändring 

2013-12-31 2012-12-31 
2081 Aktiekapital -5 075 000,00 -5 075 000,00 0,0% 
2086 Reservfond -1 026 641,02 -1 026 641,02 0,0% 

-6101 641,02 -6101 641,02 0,0% 
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rf~]~'rndustrifastigheter AB ~ll'l"tk""'' Fl~ 2' ~~''z 
Postspecifikation 

Datum ~8"828 m) 14-03-11 
Resul1at-/balansks1 
Fritt eget apital 
Konto Kontobenämning Detta år Föregående år Förändring l 

2013-12-31 2012-12-31 ' 
2091 Balanserad vinst/fårlust -3 420 856,47 -3 368 821,48 1,5%1 
2099 Redovisat resultat -19 365,03 -129 174,99 -85,0 %' 

O bokat resultat (BR) 

-3 440 221,50 -3 497 996,47 -1,7% 

Bolagets egna kapital har minskat med 58 tkr då man för året gör en vinst på +19 tkr samt att man gjort en 
utdelning på 77 tkr. 

§ ammanfattning 
Den sammanfattande bedömningen för 2013 är att vi inte har någon anledning till att anmärka mot huruvida 
bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Sala den 

Per-Olof Palm 

Av kommunfullmäktige i Sala kommun utsedd lekmannare1~sor 

Ellinor Wallin 
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Kommunstyrelsens förv.:J!tnlril 

Ink. 2014 -04- 1 5 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 
Org nr 556403-3156 

Vi har granskat verksamheten i Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB för 
räkenskapsåret 2013. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de Jagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utforts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en 
särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund får våra uttalanden nedan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Sala den 20 mars 2014 

J~::!::,~~ a/--~- ~t rvf---
sven-Erik Carlsson LeifNilsson 
Av fullmäktige i Sala och Heby kommun utsedda lekmannarevisorer 
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Sala-Heby Energi ElnätAB 
Org nr 556181-3675 

Vi har granskat verksamheten i Sala-Heby Energi ElnätAB för räkenskapsåret 
2013. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utfarts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund for bedömning och 
prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en 
särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som 
grund for vära uttalanden nedan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har sköttspä ett ändamälsenligt och frän 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Sala den 20 mars 2014 
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1iven-Krik Carlsson LeifNilsson 
Av fullmäktige i Sala och Heby kommun utsedda lekmannarevisorer 
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen 

Till årsstämman i 

Sala-Heby Energi AB 
Org nr 556601-2901 

Vi har granskat verksamheten i Sala-Heby Energi AB för räkenskapsåret 2013. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en 
särskild granskningsredogörelse har upprättats. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden nedan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Vi noterar att koncernen Sala-Heby Energi AB saknar ägardirektiv. 

Sala den20mars 2014 

oif::)d,/1 ~;2/"/· ~ )v-) vU,'JL-
sven:Erik Carlsson LeifNilsson 
Av fullmäktige i Sala ocb Heby kommun utsedda lekmannarevisorer 



Sala-Heby Energi AB med dotterbolag 
Lekmannarevisionen 2013 - rapportering 

Lekmannarevisionens granskningssammanfattning får 2013 presenteras i det följande. 

Uppdragets omfattning 
Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens tionde kapiteL Enligt 3 § ska 
lekmannarevisorn granska om bolagets verksamhet bedrivs på ett ändamälsenligt och frän ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara 
så ingilende och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. 

Lekmannarevisorn ska följa de anvisningar som meddelas av årsstämman såvida de inte strider mot 
lag, bolagsordningen eller god sed. 

Lekmannarevisorn ska eftervaije räkenskapsär lämna en granskningsrapport till ärsstämman. 
Granskningsrapporten ska lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor fore årsstämman. 

Årets granskning 
Lekmannarevisorerna har tillsammans med koncernbolagens revisor träffat fOratagsledningen under 
hösten 2013 och fält information om aktuell verksamhet och bolagens resultat och ställning. Aktuella 
händelser och frågeställningar fOr bolagen har delgivits revisorerna. 

Moderbolaget Sak1*Heby Energi AB ägs til187.5% avSala kommun och till 12,5% av Heby kommun. Dotterbolagen i koncernen 
ägs tilltoo% av Sala-Heby Energi AB. 

Informationen frän ledningen, från styrelseprotokoll samt från tidigare års revisioner har legat till 
grund får inriktningen på il.rets granskning. Vi har inte !ätt några särskilda granskningsanvisningar av 
årsstämman. Nedan redovisas genomfOrcia granskningsinsatser för 2013. 



1 Granskning av bolagens ändamål 

1.1 Bolagsordning 
I föregående års granskningsrapport noterades att föremålet för verksamheten i moderbolagets 
bolagsordning inte var helt synkroniserad med verksamheten i bolaget: 

" ... att föremäl et for bolagets verksamhet är att fdrvalta, administrera och utveckla Sala-H e by 
Energikoncernen och därmed forenlig verksamhet." 

Vi rekommenderade att tillsammans med ägaren, göra en översyn av bolagsordningen. 

Från den I januari 2013 skärptes kommunallagens krav på vad som ska finnas med i bolagsordningen. 
Det fastställda kommunala ändaroiilet och de kommunala befogenheter som är ram för verksamheten 
sks beskrivas, det räcker inte längre att det framglir av exempelvis ett ägardirektiv eller ett avtal. Det 
bör även framgå att bolagets syfte är att iaktta självkostnadsprincipen, om annat ej framgli r av 
speciallagstiftning (t ex fjärrvärmelagen där självkostnadsprincipen inte gäller). 

Bolaget har påböijat en process med att uppdatera moderbolagets bolagsordning tillsammans med 
ägaren men något slutgiltigt fårslag har ännu ej presenterats. Det förslag som tagits fram av bolaget 
synes uppfylla kommunallagens utökade krav och att fä remiilet för verksamheten beskrivs på ett mer 
korrekt sätt. 

"§ 3 Fö1·emllletför bolagets verksamhet är att producera, distribuera ochförsälja energi, 
förvalta, administrera och utueckal Sala-Heby Ene1·gikoncernen och därmedförenlig 
verksamhet. • 

Bolaget bör i samma paragraflägga till följande stycke: 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgllngar tillfalla Sala och Heby kommuner." 

Fullmäktiges rätt att ta ställning finns inskrivet i §6. 

1.2 Ägardirektiv 
Nligot ägardirektiv har ej kommunicerats från ägaren. 

I Sala kommuns strategiska plan finns en vision fdr kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala 
kommun. Visionen är uppdelad i fyra punkter som foljer nedan: 

• "En långsiktig ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara 
utglingspunkten för allt arbete i Sala kommun. 

• Invånarna i Sala kommun ska mä bra, ha framtidstro och känna att man bor i en säker och 
trygg kommun. Man skall känna att man har inflytande och är delaktig i samhället och dess 
utveckling. 

• I Sala kommun ska den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och 
ideella sektorn stimuleras eftersom den bidrar till mångfald i samhället och för människor 
närmare varandra- det sociala kapitalet ökar. Dänned skapas bättre fOrutsättningar får en 
god samhällsutveckling. 

• Sala kommun ska präglas av livskraft i hela kommunen." 

I tidigare ärs granskning har vi stämt av att formuleringen ovan avseende Sala kommuns vision, även 
omfattar kommunens bolag. Vår bedömning, baserat pli granskningen i år samt tidigare erfarenheter 
frän genomförda revisioner, är att verksamheterna i koncernen Sala-Heby Energi överensstämmer 
med uppsatta mlil från kommunen. 

Koncernens arbete med energieffektiviseringar i dotterbolaget HESAB, samt engagemanget och 
drivkraften bakom etableringen av solenergianläggningarna i Sala och H e by är några exempel pli 
koncernens arbete for en llingsiktig hållbar miljömässig energiproduktion i Sala kommun. 
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2 Granskning av intern kontro H samt elwnomiskt resultat, 
effektivitet och kvalitet 
Granskning av bolagens interna kontroll innefattar bland annat en kontroll av att det finns ett rimligt 
mått av kontroller i system och rutinersom skulle upptäcka om redovisningen innehöll väsentliga fel. 
Exempel på sildana kontroller är rutiner får löpande avstämningar, löpande uppföljning av resultat 
mot budget och foregäende år, en relevant och fungerande attestfunktion, uppföljning av att samtliga 
förbrukningsavgifter debiteras, etc. 

Baserat på tidigare års granskningar samt årets uppföljning sä är vårt intryck att styrelsen och 
faretagsledningen arbetar aktivt med att följa upp verksamheternas resultat och ställning. Detta sker 
för respektive verksamhetsgren och presenteras vid styrelsemöten löpande under året. 

Företagsledningen är aktiv i sin övervakning och uppf6ljning av kontroller. 

Den samlade bedömningen är att bolagen har väl fungerande rutiner för de mest väsentliga flödena 
som redovisning av intäkter, inköp och lönehantering. 

Likt tidigare är har vi som en del av vär granskning följt upp bolagens resultat, effektivitet och kvalitet 
genom revision av bokslut och räkenskapsmateriaL Koncernledningen budgeterar resultatet for 
samtliga verksamhetsgrenar och uppf6ljning sker löpande och större avvikelser analyseras. 

2.1 Attestinstruktion 
Kontroll av attester mot verifikationer har tidigare år inte visat pä nägra brister ocl1 det har i lirets 
granskning inte framkommit något som tyder på att attestinstruktionen inte har foljts. 

Vi anser att bolagen har tillfredställande rutiner beträffaode attestrutinerna och att attestinstruktionen 
följs baserat p ä värt granskningsurvaL 

3 styrelsens uppgifter och arbetsordning 
EnligtAktiebolagslagen ska f6ljande dokument finnas upprättade och vara fastställda av styrelsen: 

• rapport instruktion (ABL 8:5) 
• styrelsens arbetsordning (ABL 8:6) vilken ska fastställas årligen 
• VD-instruktion (ABL8:7) 

Vi har i tidigare ärs granskning konstaterat att dokumenten finns upprättade och årets granskning 
begränsades till att inhämta styrelsebeslut på fastställandel av styrelsens arbetsordning. 

4 skatter och avgifter 
Redovisning och betalning av skatter och avgifter har skett med rätt belopp och i rätt tid. 

5 Granskning av bokföring och bokföringsmaterial 
Årets granskning har påvisat en fortsattgod ordning vad gäller bolagens löpande bokföring. 
Granskade verifikationer var av tillfredsställande kvalitet, leverantörsfakturor hade attesteras och 
väsentliga konton avstämda. 



Övrig granskning 

6.1 Likviditet 
Koncernen har använt det goda kassaflödet frän den löpande verksamheten främst till att amortera av 
sina längfristiga skulder och minskat utnyttjande av checkräkningskredit. Det har medfort att även om 
koncernens kassa inte ökat nämnvärt, sä har soliditeten ökat. 

6.1 Elnätrapport 
Elnätsrapport for 2012 har upprättats under våren 2013. Den har granskats av PwC och lämnats in i 
tid. 

6.2 Fjärrvärmerapport 
Fjärrvärmerapport får 2012 har upprättats under våren 2013. Den har granskats av PwC och lämnats 
in i tid. 

Sammanfattning 

De sammanfattande synpunkterna fOr 2013 är att vi inte har någon anledning till anmärkning mot 
huruvida bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, tillfredsställ
ande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inte heller någon synpun\<1 på bolagets 
agerande i förhållande till det kommunala ändamålet med verksamheten. 

Vi avlämnar därför en granskningsrapport utan anmärkningar. 

Sala den20mars 2014 

( .• 
'•/ ~ ,.,.- -; 

/.,.-::··p/:r.?c __ Jc:...k c/cu/;.--,._7 
L-' -

Sven-Erik Carlsson 
Lekmannarevisor utsedd av Sala kommun 

Med biträde av: 

Erika Roselea 
PwC 

L:ft(j' 
Leif Nilsson 
Lekmannarevisor utsedd av Heby kommun 



§ 93 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 

Svar på medborgarförslag- Ransta växer igen 

INLEDNING 

'-,·, 

Dnr 2014/7 

Ransta Nästa Bygdegårdsförening, genom Eva Edin, inkom 2013-11-26 med rubrice
rat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att cykelvägar och grönområden i 
Ranstaska skötas om bättre, då dessa successivt håller på att växa igen på grund av 
bristande skötsel. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/92/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/92/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/92/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 98 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkand e 

32 (43) 



l Bilaga 

SALA 
KOMMUN 

KS 2014/92/1 1 (1) 

2014-03-25 
DIARIENR: 2014/7 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 6 
' Diarienr20!4·/')-

Dpb: 

Svar på medborgarförslag- Ransta växer igen 
Ransta Nästa Bygdegårdsförening, genom Eva Edin, inkom den 26 november med 
rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att cykelvägar och 
grönområden i Ranstaska skötas om bättre, då dessa succesivt håller på att växa 
igen på grund av bristande skötsel. 

l 

Förslagsställaren skriver att sly hänger över cykelbanor till fara för cyklister samt 
att sly skymmer gatlyktorna. I strövområdena står torra träd som lutar, vilket är en 
säkerhetsrisk för lekande barn. Det saknas också papperskorg vid lekplatserna. 

Det är av allra största vikt att kommunen ser över vad som behöver förbättras när 
det gäller kommunens cykel-och gångvägar samt grönområden som är till nytta för 
medborgarna samt att man kan vistas på dessa ställen på ett säkert sätt. 

Ett röjningsarbete utmed gång- och cykelbanor i Ransta kommer att påbörjas under 
våren. Röjning för framkomlighet, ökad sikt och säkerhet prioriteras. 

På de grönytor där tekniska kontoret är ansvarig för skötseln kommer en 
inventering av riskträd att göras. I de fall träden bedöms utgöra en säkerhetsrisk 
kommer de att tas ned. 

På de tre kommunala lekplatserna i Ransta finns papperskorgar uppsatta. På två av 
dessa lekplatser sitter papperskorgen på en belysningsstolpe i direkt anslutning till 
lekplatsen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att anse medborgarförslaget besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande Kommunstyrelsen 

.. !Aktbilaga if. 

SAlA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besoksadress: Stura Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kom m un.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 
per -o lov. ra pp@sa la. se 
Direkt: 0224-74 7100 



~ SALA Bilaga KS 2014/92/2 
~KOMMUN 

2014-02-06 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

Ink. 2014 -02- 1 7 
Evelina Söderman Kommunfullmäktige Diarienr .:2.l~ J f..y J · +- 1Aktbi!ag~3 

Dpb: 

Svar på medborgarförslag "Ransta växer igen" 

Efter förslagets inkommande har de nämnda punkterna inventerats och åtgärder 
setts över. 

Röjningsbehovet efter gång och-cykelbanor i Ransta är stort och vi planerar att på
börja röjningsarbetet under våren. Röjning för framkomlighet, ökad sikt och säker-
het kommer att prioriteras. 

På de grönytor och strövområden dar Gata;park ar ansvarig för skötsel kommer en 
inventering av rislrt:r5::i o.tt göra~. I dc fo.!l trö.dcn bedöm~ varo. en säkerhetsrisk, 
kommer de att tas ned. 

På de tre kon1munala lekplatserna i Ransta finns papperskorgar uppsatta/ På två av 
lekplatsema sitter papperskorgen inte inne på lekområdet utan på en belysnings
stolpe i direkt anslutning till lekplatsen. Som de används hitimiils har vi inte sett 
något behov av kompletteringar. 

Förlag till beslut 
Tekniska kontoret föreslår att förslaget godkänns. 

TEKNISKA KONTORET 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: R~dhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

tekniska@sala.se 
www.sa!a.se 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
ev e! i n a .so derman @sa la.se 

Direkt: 0224-74 75 01 



~ """'" KS 2014/92/3 -=':.:!:-c:::to~ 

SALA 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2013-11-20 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

2010-09-09 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

. t:iÄLA KOMMUN 
: <\omm,nstvrelsens förvaltning 

'mH 2013 ·11- 2 6 

N a m n : --~~~!-~-~-~~-!? __ ~y~~::!?..~9-~f!?L~-~L~ffi!-~-~-_§~--~-~l~----------------------~------------------------------------· 

G at u a d res s: .. ~LC?.._~_<~L~L~~!:.~~~~~~-3-----------------------------------------------------------------------------------------· 

P o st n u m m e r, ort: _?_~~X~_!3:.?..!::.~~-------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Telefon: 0734~388232 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

l Förslagets rubrik: 
_ Ransta växer igen 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Vi vill på detta sätt från Ransta Nästa Bygdegårdsförening uppmärksamma Sala kommun om att gång 
och cykelvägar samt grönområden i Ra n sta, successivt växer igen p.g.a. bristande skötsel. 

En konsekvens är att sly hänger över cykelbanor till fara för bl. a. cyklister (med all säkerhet även till 
nackdel för kommunens snöentreprenörer) samt skymmer gatlysena. 

l strövområden står torra träd på trekvart och lutar, vilket är en uppenbar risk för lekande barn. Vi 
saknar även papperskorg vid lekplatserna. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 2S Sala 

Underskrift: 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Vaxel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve .sved l u n d @sala .se 
Direkt: 0224-551 03 

l 



l SALA 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

OM MEDBORGARFÖRSLAG 
Vi!l du påverka kommunens verksamhet? Har du ideer och förslag på hur Sala 
kommun kan bli bättre? Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag 
direkt till kommunfullmäktige. 

Följande gäller om du villlämna ett medborgarförslag {utdrag ur "Arbetsordning för 
kommunfullmäktige·; kommunalförfattningssamling 354/2003 ): 

Medborgarförslag 
§29a 

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av 
en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall anges. 
Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli 
eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. 

Medborgarförslag skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas, skall 
förslagsställaren underrättas. 

Den som har väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att yttra sig i fullmäktige när 
förslaget behandlas. 

Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

Det skriftliga medborgarförslaget skickas till 
Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

Ytterligare upplysningar om medborgarförslagsverksamheten 
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Johansson 
Tfn 0224-103 10, e-post: tommy.johansson@sala.se 

Kommunfullmäktiges sekreterare Virve Svedlund 

Tfn 0224-551 03, e-postvirve.svedlund@sala.se. 

2010-09-09 



§ 94 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 

Dnr 2014/120 

Svar på medborgarförslag om belysning av Rådhuset och tak
ryttaren 

INLEDNING 
Lars M Johnson inkom 2014-01-20 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställ
aren föreslår att det sätts upp belysning på Rådhusets fasad ut mot Stora torget och 
på takryttaren. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/93/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/93/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/93/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 99 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkan de 

33 (43) 



n SALA Bilaga KS 2014/93/1 
~KOMMUN 

l {l) 

2014-03-25 
DIARlEN R: 2014/120 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 6 
Diarienr ?O J L_ 1; ?f) !Aktbilaga {~ 

Dpb: 

Svar på medborgarförslag om belysning av rådhuset och 
takryttaren 

l 

Lars M Johnson inkom den 20 januari 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det sätts upp belysning på rådhusets fasad ut mot 
stora torget och på takryttaren. 

Förslagsställaren skriver att det är viktigt att man tar tillvara stadens kulturmiljöer. 
En fasadbelysning på rådhuset skulle göra torget och rådhuset till den självklara 
historiska centrala plats, som den är på dagen, även under dygnets mörka timmar. 

Det pågår ett arbete med att ta fram en lösning på att göra Stora torget tillgängligt 
med beaktande på torgets kulturhistoriska värde. l detta arbete bör en utredning av 
fasadbelysning av rådhusets och takryttaren ingå. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att anse medborgarförslaget besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande Kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o l o v .ra p p@ sal a .se 
Direkt: 0224-74 7100 





PJl'll SALA Bilaga KS 2014/93/2 
~KOMMUN 

1 (1) 
2014-02-18 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret SALA KOMMUN 
Åsa Eriksson Kommunstyrelsens förvaltn·mg 

Ink. 2014 -02- 1 8 
Diariem ,~!} 1 Lf J 1 ,',( 0 !AKtbilaga !.[ 
Opb 

Yttrande över medborgarförslag om belysning av Rådhuset och 
takryttaren. 

Det pågår ett arbete med att ta fram en lösning på att göra Stora Torget tillgängligt 
med beaktande på torgets kulturhistoriska värde. l detta arbete bör en utredning av 
ev belysning av Rådhusets fasad samt takryttaren ingå. 

Lokalförvaltarna 

Åsa Eriksson 

Enhetschef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, sala 
Växel: 0224-74 79 10 
Fax: 0224-188 50 
tekniska @sala.se 
www.sala.se 

Åsa Eriksson 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
Lokalförvaltarna 

asa. er i ksson@ sa l a .se 



Bilaga KS 2014/93/3 

Sala den 2014-01-16 

Till 

Kommunfullmäktige 

Sala kommun 

Medborgarförslag 

Ang. belysning av Rådhuset och dess "Takryttare" under dygnets mörka 

timmar. 

" Det är viktigt att man tar tillvara stadens kulturmiljöer." 

Såstår det så vackert i framtidsplaneringen för Sala stads centrum. 

Jag föreslår därför att KF beslutar att ordna med fasadbelysning av rådhusets 

fasad mot stora Torget och belysning med några spotlights av den s. k. 

Takryttaren å rådhusets tak. 

Den ovan föreslagna belysningen skulle ge torget och vårt gamla fina rådhus 

tillbaka dess självklara, historiskt centrala plats även under dygnets mörka 

timmar. 

Med högaktningsfull hälsning 

,·;;L~9D (ll 
Lars M Johnson 

Dammgata 11 

Sala 
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..... SALA 
KOMMUN 

§ 79 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

18 (43) 

.,.,--, 
,t :s 

;;;\NDLii·I::; 

2014-04-15 f'~ i-J ? ~-: 2 c ll,r 

Dnr 2014/401 

Projekt Sociala företag 

INLEDNING 
De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av 
olika orsaker har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vård- och omsorgsnämn
den överlämnar ett ärende till kommunstyrelsen för ställningstagande avseende ett 
treårigt projekt Sociala företag. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/78/1 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 81 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att för år 2014 anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för att 
möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall tillledningsutskottets förslag samt som tilläggs
yrkande att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att för resterande år 2015 och 2016 hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons tilläggsyrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

att för år 2014 anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för att 
möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag, 

dels beslutar för egen del 

att för resterande år 2015 och 2016 hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

Utdrag 
ekonomikontoret/budgetberedningen 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 



IlsALA. (t;11 KOMMUNBliaga KS 2014/78/1 

VON §29 

Justerandes sign 

Sammanträdesdatum Ink. 2014 -03- 1 4 
2014-03-13 

Olarlenr2 ~ Aktbliaga 

Dpb: 

Dnr2014/476 

Sociala företag 

INLEDNING 
Arbetsmarknadsenheten (AME) har under en längre tid intresserat sig för socialt 
företagande. Tanken är att ett arbete inom ett socialt företag kan vara en väg till 
den öppna arbetsmarknaden och egen försörjning. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/14/1 

Ordföranden föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
i!1t anta förvaltningens förslag som nämndens yttrande till kommunstyrelsen och 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande samt 
beslut om finansiering och vilken nämnd/förvaltning som ska verkställa beslutet 
om kommunstyrelsen bifaller projektförslaget 

BllSLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

i!1t anta förvaltningens förslag som nämndens yttrande till kommunstyrelsen och 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande samt 
beslut om finansiering och vilken nämnd/förvaltning som ska verkställa beslutet 
om kommunstyrelsen bifatler projektförslaget 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



fmSALA 
..., KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Agneta von schoting 

MISSIV 

SOCIALA FÖRETAG 

Bakgrund 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 5 
Diarle~Qj.lf. j J+-'2! JAktbilaga 7 
Dpb; f 

Vård och omsorgsförvaltningen 

Arbetsmarknadsenheten (AME) har under en längre tid intresserat sig för socialt 
företagande. Tanken är att ett arbete inom ett socialt företag kan vara en väg till den 
öppna arbetsmarknaden och egen försörjning. De sociala företagen erbjuder 
möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av olika orsaker och skäl har 
svårt att komma in på arbetsmarkanden. Att kunna erbjuda arbete inom ett socialt 
företag är ett exempel på att nya grupper kan integreras på arbetsmarknaden och på 
sätt ta makten över sina liv. Vilket bidrar till en plats i samhället och en känsla av att 
kunna påverka sin situation. l ett socialt företag kan deltagarna vara kooperatörer 
vilket ger en annan delaktighet och ansvar. Sociala företag bygger på empowerment, 
att människor ska kunna växa med ansvar, utveckla egna ideer, känna sig behövt och 
arbeta 100% av sin egen förmåga. 

Syfte 

Att utöka arbetsmarknadenhetens arbetsmarknadsåtgärder och samtidigt kunna 
erbjuda fler alternativ för människor som står utanför arbetsmarknaden. 

Förutsättningar 

För att kunna starta upp ett socialt företag behövs en kompetent projektledare 
under projekttidens tre år. Projektledaren behövs för att handleda, vägleda och 
stötta arbetstagarna, driva projektet och ansvara för att söka uppdrag som 
genererar arbetsuppgifter och inkomster. Kostnader för hyror och andra utgifter 
behöver också kunna finansieras. Se bilaga för kostnader 

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta 

Att godkänna det ovan anförda som sitt yttrande till Kommunstyrelsen och 

Att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om finansiering av projektet 
sociala företag samt beslut om vilken förvaltning som ska verkställa beslutet 

Agneta von schoting 

Förvaltningschef 

1{11 
2014-02-24 

MISSIV 

SALAKOMMUN 
V;!rd- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöks<:~dress: fredsgatan 23, Sala 
Växel: 1}224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.och .om sorg5forva!tnin ge n@sala .se 
www.sala.se 

Agneta von S<:hotil'lg 
Förvaltningschef 

agneta.von.schotin g@sala .se 
Direkt: 0224· 74 90 07 



I'UIISALA lei1 KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Vård och omsorgsnämnden 

PROJEKTBESKRIVNING 

Datum: 

2013-03-06, Reviderad 2014-01-13 

Projekt/stöd tid: 3 år 

Bakgrund: 

Arbetsmarkandsenheten inom Sala kommun har som uppdrag att hjälpa arbetssökande 

personer att hitta arbete eller påbörja studier som leder fram till egen försörjning. Det är 

ca 400 deltagare inskrivna på AME per år. Av dessa står en del nära arbetsmarknaden 

men många deltagare står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden och har behov av 

rehabiliterande insatser. De är i åldern 18-65 år. De kan ha försörjningsstöd, ersättning 

via arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. AME har idag även ca 20 platser för OsA

anställningar (Offentligt skyddat arbete) och trygghetsanställ n inga r. För att ha rätt till 

någon av dessa anställningar ska det föreligga något arbetshinder såsom till exempel 

olika former av missbruk, fysisk eller psykisk ohälsa eller intellektuellt funktionshinder. 

Inom arbetsförmedlingen i Sala finns 756 personer inskrivna som arbetsökande med 

funktionshinder och det är företrädesvis denna grupp arbetsmarknadsenheten arbetar 

med. 

OSA anställningar är numera begränsat till ett maximalt tvåårigt rehabiliteringsprogram. 

Under den tiden ska deltagarna delta i olika rehabiliterande och arbetsförberedande 

insatser. Dessa personer har länge varit arbetslösa och befunnit sig i ett långvarigt 

utanförskap och redan deltagit i många olika arbetsmarknadsåtgärder. De har ofta 

bristfällig skolgång, ingen yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet. Tidigare kunde dessa 

deltagare ha sin anställning på AME under en längre tid, men idag är tanken att 

deltagarna under denna period ska rehabiliteras och få hjälp att hitta ett arbete på den 

öppna arbetsmarknaden. 

Kraven på anställda ute på arbetsmarknaden har höjts, detta gäller även för skyddade 

arbeten som t.ex. på Sam hall. Det kan också vara svårt att få företag på öppna 

arbetsmarknaden att våga anställa en person som har någon form av funktionshinder 

eller som av olika skäl har varit borta från arbetsmarknaden. En del av deltagarna 

upplever att det är svårt att "passa" in på den öppna arbetsmarknaden, både när det 

gäller den sociala delen och att arbetstempot och andra krav många gånger är för höga. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

Arbetsmarknadsenheten har under en längre tid intresserat sig för socialt företagande 

och om/ hur detta skulle kunna vara en väg för en del av AM E's deltagare till egen 

försörjning. De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer 

som av olika orsaker har svårt att komma in pä den öppna arbetsmarknaden. 

Ett socialt företag är ett exempel pä att ett nytt tänk är möjligt och integrerar nya 

grupper på arbetsmarknaden. Där kan människor som står långt ifrån arbetsmarknaden 

ta makten över sina liv, sitt arbete, sin plats i samhället och känna att de kan påverka sin 

situation. l ett socialt företag kan deltagarna vara kooperatörer och det ger en annan 

delaktighet och ansvar. För oss aktörer är det ett nytt sätt att tänka kring individer som 

kompetenta att själva komma med ideer, starta och driva företag. Sociala företag bygger 

på empowerment, att människor ska kunna växa med ansvar, utveckla egna ideer, känna 

sig behövda, känna meningsfullhet och arbeta 100% av sin egen förmåga. Ett socialt 

företag kan näringslivet välja att stötta på olika sätt Det skulle kunna bidra till fler 

kopplingar till näringslivet. 

Syfte: 

Att utöka arbetsmarknaden under lågkonjunktur för att minska passiva planeringar för 

deltagare inom AME's verksamheter. 

Att utveckla nya samarbetsformer med olika myndigheterna som arbetar med 

rehabiliterings/ arbetsrna rknadsfrågor. 

Att få människor att känna gemenskap och delaktighet genom att vara aktiva som 

kooperatörer i ett socialt företag. På sikt kan det medföra ett bättre mående för 

deltagarna och minskade sjukskrivningstider. 

Att genom sociala företag kunna erbjuda och utveckla nya arbetsuppgifter inom nya 

verksamheter där även arbetsträning, arbetsprövning och rehabilitering kan ske. 

Mål: 

Att det inom 3 år har startats 2 sociala företag i form av ett dagligt cafe i idrottshallen 

och en seeond hand affär riktad mot ungdomskläder. 

Att det genomförts minst 1 stycken utbildningar/studiecirklar i att starta och driva ett 

socialt företag. 

20-40 personer ska ha genomgått utbildningen och största andelen av dessa personer 

ska möjliggöras arbete inom ett socialt företag. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

Projektdeltagare: 

Individer med psykisk funktionsnedsättning och som upplever sig stå långt från 

arbetsmarknaden. Där andra insatser redan är prövade och där individen trots insatser 

inte kommit i arbete eller studier. Till att börja med är det deltagare inskrivna på AME 

som kan vara aktuella för denna möjlighet l förlängningen när sociala företag är 

etablerade kan det bli aktuellt med direkt anvisningar från tex. arbetsförmedlingen, 

socialtjänsten, försäkringskassan eller landstinget. 

Förslag på organisation: 

AME startar 2 stycken sociala företag för att ha något konkret som personer kan verka i 

för att förstå hur ett socialt företag fungerar. Målet är att det ska övergå till ett rent 

kooperativ. För att kunna komma dit så behöver vi i projektform anställa 1 handledare. 

Handledaren behövs för att knyta samman arbetet inom de bägge sociala företagen. 

Planera, organisera och vägleda de personer som på sikt skall arbeta själva i företagen. 

Tanken är att börja i liten skala för att kunna utveckla efter hand och samla erfarenheter 

under projektets gång. Det är viktigt att deltagarna är delaktiga och känner sig lyssnade 

på. 

Ekonomi: 

PreL budget; 

År 2014- 500 000 kr beräknat för start 1 maj 2014 

Varav; 

lönekostnad för handledare; ca 330 000 kr 

Kontor, telefon, dator; 75 000 kr 

Resor; 25 000 kr 

startkapital; 70 000 kr 

År 2015 - 700 ODD kr 

År 2016- 700 000 kr 

3(41 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

Uppföljning: 

Uppföljning och kvalitetssäkring kommer att ske löpande under projektet 

Utvärdering: 

Utvärderingen ska användas för att se om de sociala företagen leder till en positiv 

förstärkning i tänket med arbetslinjen. 

-Är sociala företag en realistisk lösning för personer i Sala som står långt från 

arbetsmarknaden för att nå egen försörjning? 

- Kan sociala företag stå på egna ben eller behöver kommunen finnas med i bakgrunden 

hela tiden? 

-Kan sociala företag motverka att personer slussas runt i systemet och mellan olika 

åtgärder? 

"Projektets" framtid efter avslut: 

Arbetsmarknadsenheten ska löpande verka för att det startas sociala företag. Vi 

kommer ha ett tätt samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 

landstinget De sociala företagen som startas upp kan efter projekttidens slut erbjuda 

arbetsträningsplatser för övriga aktörer och våra gemensamma deltagare har ytterligare 

en väg att gå till egen försörjning. 

Anette Häggkvist 

Verksamhetsledare Samordningsteamet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 

•;- _, ,., 
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Dnr 2014/512 

Ansökan från Sala Silvergruva om ekonomiskt stöd 

INLEDNING 
Sala Silvergruva AB har genom styrelseordförande Lena Hjelm-Wallen och vd Kata
rina Litzen lämnat in en ansökan till kommunstyrelsen om ekonomiskt stöd om 
1.500 tkr för investeringar. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/85/1. skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kommunchefen 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 90 
Reviderad Bilaga KS 2014/85/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunchefen 

Jäv 
Hanna Westman (SBÄ} anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
ill;l; för år 2014 anslå 1.500 tkr till Sala Silvergruva AB i extra tilläggsanslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

ill;l; för år 2014 anslå 1.500 tkr till Sala Silvergruva AB i extra tilläggsanslag. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Ut d ra gsbestyrka n de 
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JE NNY NOLHAGE 
DIREKT: 0224-74 7010 

Kommunstyrelsens förvaltning 
jenny Nolhage 

ANSÖKAN FRÅN SALA SILVERGRUVA AB OM EKONOMISKT STÖD 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens törvaltnmg 

Ink. 2014 -04- o 3 
DiarienzOJLf f::? l 'L !AktbilagaJ.;. 
Dpb; t 

Sala Silvergruva AB har genom styrelseordförande Lena Hjelm-Wallen och vd 
Katarina Litzen lämnat in en ansökan till kommunstyrelsen om ekonomiskt stöd om 
1500 tkr för investeringar. 

Sala kommun äger drygt 80 o/o av det publika aktiebolaget och det finns knappt 300 
aktieägare totalt. Sedan bolaget bildades 2005 har Sala kommun varje år skjutit till 
extra medel. 

Sala silvergruva är Sala kommuns starkaste varumärke vilket gagnar både 
kommunen och det lokala näringslivet. För gästande turister är gruvan ofta det man 
har hört talas om och som lockar till besök i Sala. Silvergruvan har utvecklat ett väl 
fungerande samarbete med Sala kommuns grundskolor och har en central funktion i 
att levandegöra den lokala historien för kommunens skolelever. Under 2013 har 
Länsstyrelsen förklarat Sala Silvergruva för byggnadsminne. 
Byggnadsminnesförklaringen är ett bevis på att bevarandet av Sala Silvergruva är av 
riksintresse. 

Samtidigt har bolaget ett komplext uppdrag att vårda och utveckla 
turismverksamhet och fastigheter såväl ovan som under jord. 
Byggnadsminnesförklaringen styr renoveringar och skötsel av fastigheter till att ske 
med antikvariska metoder. Gruvområdet har även en miljöproblematik som följd av 
gruvbrytningen. En översyn bör genomföras för att utreda på vilket sätt ansvar för 
fastighetsskötseln, eventuella miljöåtgärder samt turismverksambeten kan 
organiseras och om nuvarande bolagsbildning är den mest optimala. 

l förslaget till ny bolagsordning definieras ändamålet med bolagets verksamhet till 
att vårda ocb utveckla Sala Silvergruva som ett nationellt och internationellt 
besöksmåL För att locka nya besökare och få de som redan besökt gruvområdet att 
återvända krävs både underhåll och nya satsningar. 

Det ekonomiska stöd som Sala Silvergruva AB nu ansöker om avser investeringar i 
teknik, miljö och säkerhet. Investeringarna bedöms som nödvändiga för att utveckla 
verksamheten och inte tappa i konkurrens mot andra besöksmåL Det ekonomiska 
stödet garanterar att Sala Silvergruva AB vårdar och utveckla kulturarvet Sala 
Silvergruva. 



~SALA 
~KOMMUN 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

att anslå 1500 tkr till Sala Silvergruva AB i extra investeringsanslag. 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Sala 12/3 2014 

Sala Silvergruva är en viktig turistmagnet får Sala. Verksamheten lockar uppemot l 00 000 
årliga besökare till gruvområdet, varav 35000 betalande besökare ner under jord. Under 2013 
sammanfåll flera omständigheter som ledde till att det blev ett mellanår resultatmässigt Bland 
annat var det VD-skifte under högsäsong och företagets marknadsansvariga avslutade sin 
anställning under våren. 

Bolaget nådde inte upp till det planerade besöksantalet och därmed det budgeterade resultatet, 
vilket innebär att ekonomin får 2014 är hårt ansträngd. Samtidigt är behoven av en nysatsning 
och investeringar inför framtiden stora får att kunna fortsätta locka fler och än mer nöjda 
besökare till Sala Silvergruva. 

Ett positivt steg är att Sala Silvergruva under 2013 har byggnadsminnesfårklarats, en viktig 
kvalitetsstämpel men som också medfår särskilda åtgärder får att vårda och utveckla 
kulturarvet Arbetet får att vårda och utveckla kulturarvet vid silvergruvan har inletts i nära 
samarbetet med länsstyrelsen. 

Ett annat positivt steg är den omstart som samtliga delar av gruvans verksamhet har gjort infor 
2014 med tydligt fokus på att forbättra lönsamheten i varje enskild del, 
restaurangverksamheten i värdshuset, butiks- och konferensverksamheten och 
vandrarhemmet 

Verksamhetens kärna är forstås de guidade nedstigningarna i gruvan. För att vara redo att 
möta höjda förväntningar och krav från framtida besökare måste gruvan kontinuerligt arbeta 
med att investera i kvalitetshöjning av visningarna, grovmiljö och området Då kan området ta 
emot ännu fler besökare och vara ett attraktivt besöksmål att återvända till får att upptäcka 
mer. 

Vi har inlett fårbättringsarbeten får att stå redo att möta högsäsongen som drar igång i 
maj/juni. Det pågår även arbete parallellt får att redan i år fårsöka dra igång verksamhet 
tidigare samt sträcka ut säsongen längre i augusti/september. Aktiviteter kommer att 
genomfåras varje helg under våren får att dra besökare till området och visa att gruvan lever 
även på lågsäsong. Helgakli vitetema återupptas efter sommaren. 

Det har utkristalliserats ett starkt behov av nyinvesteringar. Utöver arbetet med att optimera 
och utveckla den befintliga organisationen fOr att öka lönsamheten måste ett mer långsiktigt 
utvecklingsarbete inledas får att hävda sig i konkurrensen med andra besöksmål, både 
nationellt men även internationellt För varje år ökarbesökarnas förväntningar på upplevelser 
och får att möta krav på förnyelse från de årligt återkommande gästerna behöver gruvan 
arbeta med ett 3-5 årsperspektiv på åtgärder och insatser. Med långsiktig planering kan 
verksamheten ständigt ligga steget före gästerna och erbjuda nyheter varje år. 

För att klara detta investeringsbehov krävs större resurser än de som Silvergruvan disponerar 
idag. Det behövs ett samlat helhetsgrepp for att lyfta upplevelsen under jord, det är 

Sala Silvergruva AB 
Drottning Christirras väg, 733 36 Sala kommun 

www.salasilvergruva.se 



nödvändigt for att möta morgondagens mer krävande besökare. Samtidigt behöver man 
genomfora motsvarande lyft av upplevelserna i museet och byggnaderna ovan jord. 

Vår strävan är att få besökarna att uppleva gruvan på det sätt den fortjänar l Sala silvergruva är 
ett unikt historiskt besöksmål som har potential att åskådliggöra hur det var att leva och arbeta 
i gruvan i forna tider. Då behövs investeringar i exempelvis teknik, miljö och säkerhet samt 
kompetensutveckling. Risken är att Sala silvergruva utan strategiska investeringar for att 
utveckla verksamheten tappar i konkurrensen med andra besöksmåL 
Några exempel på investeringsbehov är: säkerheten i gruvan är en sådan fråga där arbeten 
som har uppskattats till ca 500 000 kr behöver genomforas for att kunna bibehålla nuvarande 
nivå på visningarna. Hissarna kräver investeringar på runt 150 000 kr. Vi har behov infor 
framtiden av ett samlat grepp på information och tillgänglighet for våra besökare på 
gruvområdet, det är uppskattat till ca 150 000 kr. 
Utöver behöver museet ovan jord uppgraderas och upplevelsen under jord forstärkas med 
hjälp av film-, ljud- och ljusteknik Vi har med hjälp av expertis från bl. a Vasamuseet 
uppskattat kostnaderna till runt 250 000 kronor. Gruvan som besöksmål behöver fornyas och 
forändras for att locka besökare att återvända. Det kan ske bl. a genom att öppna fler nivåer i 
gruvan. Det finns ett akut behov av åtgärder for att leva upp till den familjeprägel som måste 
till for framtidens besökare och de inledande åtgärder for att säkra området ur miljöhänseende 
är uppskattade till l 50 000 kronor. Det finns även ett behov av forbättring av infrastruktur for 
besökarna såsom toaletter på området samt nere i gruvan. Detta for att kunna öka aktiviteter i 
gruvans fest- och konferenssalar, samt runt om på området, ett arbete som kommer att kosta i 
storleksordningen 300 000 kr. 

Mot bakgrund av detta ansöker vi nu om ekonomiskt stöd på l ,5 miljoner kronor for att 
finansiera nödvändiga investeringar. Investeringar som ska rusta Sala silvergruva for att svara 
upp mot våra framtida besökares forväntningar. 

För Sala Silvergruva AB 

l l . ' t t;lf~L·t--CJ... t/ '(.l·C -...- ,.{.J 

Lena H j el -W allen 
Ordforande 

/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 

Ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB, återremiss 

INLEDNING 

Dnr 2014/449 

Förslag till ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB behandlades vid kommun
fullmäktiges sammanträde den31mars 2014, § 41. Kommunfullmäktige beslutade 
att återremittera ärendet med uppdraget att tillföra formuleringen "ett levande kul
turarv" till ändamålsparagrafen, § 4, i bolagsordningen. 

Beredning 
Kommunfullmäktige 2014-03-31, § 41 
Reviderad Bilaga KS 2014/58/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/58/2. reviderat förslag till bolagsordning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa reviderad bolagsordning för Sala Silvergruva, Reviderad Bilaga KS 
2014/58/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderad bolagsordning för Sala Silvergruva, Reviderad Bilaga KS 
2014/58/2. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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MISSIV 
JE NNY NOLHAGE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- o 7 

MISSIV 

Förslag till ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB 

Inledning 

Diarienrzo! 

Dpb: 

Förslag till ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den31mars 2014, § 41. Kommunfullmäktige 
beslutade att återremittera ärendet med uppdraget att tillföra formuleringen "ett 
levande kulturarv" till ändamålsparagrafen, § 4, i bolagsordningen. 

I förslaget till bolagsordning under§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet, har 
den nya formuleringen lagts till och paragrafen har följande lydelse: "Ändamålet 
för bolagets verksamhet är att vårda och utveckla Sala Silvergruva som ett levande 
kulturarv samt ett nationellt och internationellt besöksmåL 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderad bolagsordning för Sala Silvergruva, Reviderad Bilaga KS 
2014/58/2. 

jenny Nolhage 
kommunchef 

/l.i-W? IAk!bllogo']_ 
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Reviderad Bilaga KS 2014/58/2 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- o 7 
Bolagsordning 

!Jiarlenr'2DiL ; l+!Jt)jAktbilaga J D 
Dpb: 

§ l Bolagets firma 

Bolagets firma är Sala Silvergruva AB (Publ). 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Sala kommun, Västmanlands län. 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva gruvturism och därmed 

sammanhängande turismverksamhet samt ansvara för kultur- och naturmiljövård för 

hela området. Vidare ska bolaget äga, förvalta och utveckla byggnader, grönområden, 

gruva över och under jord. 

Verksamheten ska, inom ramen för kommunallagen och de utökade befogenheter som 

följer av lagen om vissa kommunala befogenheter, följa kommunalrättsliga principer i 2 

kap. kommunallagen. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att vårda och utveckla Sala Silvergruva som ett 

levande kulturarv samt ett nationellt och internationellt besöksmå l. 

§ 5 Handlingars offentlighet 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller 

för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets

och sekretesslagen. 

§ 6 Frågor av större vikt 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala kommun möjlighet att ta ställning innan 

sådana beslut som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas. 

§ 7 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner 

(8 000 000) kronor. 

§ 8 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 och högst 80 000. 

Aktierna kan utges i två slag, A-aktier och B-aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B

aktie medför en röst. A-aktier kan utges till ett antal av lägst 11 250 stycken och högst 

45 000 stycken och B-aktier till ett antal av lägst 8 750 stycken och högst 35 000 stycken. 

f 



Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av 

två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier i serie A och serie B ha företrädesrätt 

att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut 

äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall 

erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet 

aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut skall aktierna 

fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget 

och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av 

endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett a ktieslag, ha företrädesrätt att 

teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 

teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna 

teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på 

grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertible r som om 

emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 

Vad som ovan stadgats skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta 

beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt. 

§ 9 Styrelsen 

styrelsen skall bestå av fem ledamöter med tre suppleanter. Två av ledamöterna och en 

suppleant utses årligen av kommunfullmäktige i sala kommun för tiden från ordinarie 

bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma. A-aktieägarna nominerar en ledamot 

och B-aktieägarna nominerar två ledamöter och två suppleanter för tiden från ordinarie 

bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Ordförande i styrelsen utses 

av kommunfullmäktige bland de av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöterna. 

§ 10 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en 

revisorssuppleant. 

Kommunfullmäktige skall utse minst en och högst fem lekmannarevisorer med lika 

många suppleanter. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 

stämman, genom annons i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri (eller annan 

rikstäckande dagstidning). l de fall som avses i 7 kap 23 § aktiebolagslagen (2005:551) 

skall även kallelse ske genom brev med posten till de aktieägare som är kända för 

bolaget. 



§ 12 Årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

l. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrapport 

7. Beslut 

a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 

d) Om styrelsearvoden och övriga arvoden 

8. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor 

9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår är 1 januari-31 december. 

§ 14 Rättigheter enligt aktiebolagslagen 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och 

antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföringav 

finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 

§första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som 

följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 

§ 15 Kommunstyrelsens granskningsrätt 

Kommunstyrelsen i Sala kommun äger rätt att när som helst granska bolagets 

verksamhet och räkenskaper. 

§ 16 Ändring av denna bolagsordning 

För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i 

sala. 

Fastställd av kammunfullmäktige i Sala kammun den 2014-xx-xx. 



il sALA rt;1l KOMMUN 

§ 89 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 

Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 

INLEDNING 

Dnr 2014/597 

Sala kommuns fastighet Katrinelund 1:155 har av kommunen varit uthyrd för fri
tidsändamål. Hyresgästen har sagt upp hyresavtalet och därefter har fastigheten 
rivits då den var angripen av mögel och ej gick att renovera. Fastigheten som idag 
består av tomtmark med ett mindre uthus är nu såld. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/98/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, enheten för 
planering och utveckling 
Bilaga KS 2014/98/2, köpekontrakt 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 94 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna försäljning av fastigheten Katrinelund 1:155 till Lirrus Johansson, för 
en köpesumma av 450 tkr, i enlighet med köpekontrakt Bilaga KS 2014/98/2, samt 
att handlingar i ärendet undertecknas av chefen för samhällsbyggnadskontoret, Sala 
kommun. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna försäljning av fastigheten Katrinelund 1:155 till Lirrus Johansson, för 
en köpesumma av 450 tkr, i enlighet med köpekontrakt Bilaga KS 2014/98/2, samt 

att handlingar i ärendet undertecknas av chefen för samhällsbyggnadskontoret, Sala 
kommun. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 

28 (43) 



JUDI SALA Bilaga KS 2014/98/1 
~KOMMUN 

1(1) 
2014-04-01 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen 

Ink. 2014 -04- o 2 
Diarienr.L;'[>) L_;. /r;:;l =f JAKtbilaga ! 
Opb· 

Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155. 

Sala kommuns fastighet Katrinelund l :155, karta bilaga l, har av kommunen 
varit uthyrt får fritidsändamål. Efter att hyresgästen sagt upp hyresavtalet 
gjordes en besiktning av huset som visade sig vara i så dåligt skick och 
angripet av mögel att det inte gick att renovera. Rivningslov erhölls och 
räddningstjänsten hade det som ett övningsobjekt för nyutbildade brandmän. 

Fastigheten består idag av tomtmark, 4867 m', med ett mindre uthus. El finns 
framdraget till tomten men vatten och avlopp saknas. 
Detaljplan för området finns inte och behövs inte för ett kommande bygglov på 
fastigheten. 

När sanering av byggnaden slutförts lämnades ett uppdrag till Mäklarhuset i 
Sala AB att sälja fastigheten. Utgångspriset var 345,000 kronor. Efter 
budgivning blev högsta budet 450,000 kronor från Linus Johansson, 
Gudmundstorp 152, 733 91 Sala. 

Villkor för överlåtelsen framgår av köpekontrakt, bilaga 2. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen anhåller om att 
kommunfullmäktige beslutar: 

att godkänna försäljning av fastigheten Katrinelund l :155 till Linus Johansson, 
för en köpesumma av 450,000 kronor och i enlighet med bifogade 
köpekontrakt. 

att handlingar i ärendet undertecknas av Samhällbyggnadschefen på Sala 
kommun 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering och Utveckling 

~~ 
Yvonne Fahlman 
markingenjör 

Bilaga l: Karta 
Bilaga 2: Köpekontrakt 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens för.~altning 
Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 40 00 

Fax: 0224-188 50 
kommun .info@sala .se 
www.sala.se 

Yvonne Fahlman 
Markingenjör 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Yvonne. Fahlman@sala.se 

Direkt: 0224-74 73 23 
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SALA KOMMUN 
Bilaga KS 2014/98/2 Kommunstyrelsens förvaltning Mäklarhuset .... ,~~ 

AUKTORJSERAD MÄKLARSAMFUNDET 

Ink. 2014 -04- O 2 iSa!aAB;;;;; 

Rådmansgatan 9 · SALA · 0224!130 60 

Köpekontrakt 

Säljare 

Köpare 

Fastighet 

Köpeskilling 

§ 1 Tillträdesdag 

Sala Kommun 

Box 304 

733 25 Sala 

överlåter- genom försäljning - till 

Linus Johansson 

Gudmundstorp 152 

733 91 Sala 

Fastigheten Sala Katrinelund 1:155 

med 111-del 

med 111-del 

med adress Gudmundstorp 101, 733 91 Sala 

Överenskommen köpeskilling- i SEK: 

och i övrigt på följande villkor: 

212000-2098 

Tel arbete 0224-74 7000 

yvonne.fahlman@sala.se 

19890121-6930 
Mobil 076-050 71 33 

450 000 kr 

Köparen ska tillträda fastigheten den 15 maj 2014 sedan betalning gjorts på det sätt som anges i 

§ 2. 

Ändring av tillträdesdag skall meddelas till fastighetsmäklaren. 

§ 2 Betalningsvillkor Köparen ska betala köpeskillingen på följande sätt: 

§ 3 Villkor om lån 

§ 4 Handpenning 

§ 5 Belastningar 

m.m. 

§ 6 Faran för 

fastigheten 

PL0161-I 

Mäklarhuset i Sala AB 
Rådmansgatan 9 
733 30 Sala 

a. Kontant som handpenning den24mars 2014 50 000 kr 

b. Resterande kontant på tillträdesdagen 400 000 kr 

(På tillträdesdagen upprättas en iikvidavräkning med ovannämnda poster specificerade. Av 

likvidavräkningen framgår exakt vad köparen ska betala kontant på tillträdesdagen.) 

SUMMA KÖPESKILLING 450 000 kr 

Köparens upptagande av nya lån utgör inte något särskilt villkor för detta köp, då köparen har 

finansiering ordnad. 

Parterna har avtalat att köparen ska betala handpenningen enligt§ 2. 

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen Inte är Intecknad till högre belopp än totalt O 

kr (O stycken pantbrev) och att stämpelskatten erlagts och inte belastas av servitut och/eller 

nyttjanderätt 

Fram till tillträdesdagen ska säljaren dels bära risken för att fastigheten skadas av olyckshändelse 

(den s. k. faran för fastigheten) dels ansvara för att byggnader och annat som hör till fastigheten 

vårdas väl. . 

Faran övergår på köparen från och med tillträdesdagen- även om köparen inte tillträder 

fastigheten i rätt tid. 

Telefon 
0224-130 60 
Telefax 
0224-771 91 

Hemsida 
www.maklarhusetisala.se 
E-post 
info@maklarhusetisala.se 



..... , ...... 
AUKTOR!SERAD M.ÄKLARSAMFUNDET 

§ 7 Fördelning av 

utgifter och 

inkomster 

§ 8 Lagfarts-

Mäklarhuset 
Rådmansgatan 9 · SALA · 0224/130 60 

Säljaren ska betala räntor och andra kostnader för fastigheten som avser tiden fram till 

tillträdesdagen. Säljaren ska även betala fastighetsavgift/fastighetsskatt för helt kalenderår 2014. 

På tillträdesdagen ska köparen betala säljaren för den del av avgiften/skatten som faller på tiden 

från och med tillträdesdagen till och med utgången av år 2014, samt att övrig nämnd 

betalningsskyldighet då övergår på köparen med samtidig rätt till avkastning från fastigheten. 

Köparen ska betala kostnader för lagfart, nya lån, nya pantbrev, värdering etc. 

kostnader m.m. Förmedlingsprovision till Mäklarhuset i Sala AB betalas av säljaren enligt separat 

överenskommelse. Förmedlingsprovision ska även betalas om säljaren skulle häva köpet enligt§ 

9- exempelvis på grund av dröjsmål med betalning enligt§ 2. 

§ 9 Kontraktsbrott 

§ 10 Rådighets

inskränkning. 

Anslutnings

avgifter m.m. 

§ 11 Beskrivning av 

fastigheten 

§ 12 Försäljning av 

köparens 

bostad 

PL01G14 

Överenskommen förmedlingsprovision ska betalas vid anfordran så snart bindande köpekontrakt 

är undertecknat av parterna- samt att särskilda återgångsvillkor uppfyllts. 

Om köparen eller säljaren inte fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt har motparten rätt 

till skadestånd. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt att 

häva köpet. 

Vid köparens kontraktsbrott ska säljarens skada, inklusive förmedlingsprovision, regleras ur 

betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att 

omgående betala mellanskillnaden till säljaren. Understiger skadan handpenningen, ska 

mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen. 

Parterna är medvetna om att full förmedlingsprovision ska betalas vid parts hävning av köpet på 

grund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott ingår förmedlingsprovisionen i det 

skadestånd köparen blir skyldig att betala till säljaren. 

Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor, garanterar säljaren att fastigheten inte berörs 

av myndighetsbeslut eller annat föreläggande från sotare eller liknande, eller som på något sätt 

begränsar köparens möjlighet att utnyttja fastigheten på samma sätt som den används av 

säljaren i dag. Säljaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet med gällande plan 

med samtliga kostnader betalda. 

Säljaren garanterar vidare att det i dag inte finns några debiterade eller behörigt beslutade 

kostnader eller avgifter, som ägaren av fastigheten ska betala, såsom för fastighetsbildning, 

gemensamhetsanläggning, samfällighet, gatumarksersättninglgatubyggnadskostnad 

(gatukostnader enligt gällande plan) eller för anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme. 

Köparen är informerad om sin skyldighet att undersöka fastigheten inkluderande gällande plan- & 

byggbestämmelser. 

Fastigheten utgörs av en tomt med ett uthus med en areal av 4 867 kvm friköpt tomt. 

Säljaren har lämnat upplysningar om fastigheten i bilagda objektbeskrivning. 

Köparen har ingående undersökt fastigheten och godkänner dess skick. Med bindande verkan 

avstår köparen från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. 

Köparen är fullt införstådd med att ovanstående villkor är en friskrivning av säljarens ansvar som 

avses i Jordabalken 4 kap 19 §avseende s.k. "dolda fel". Köparen får efter köpet inte göra 

gällande några påföljder gentemot säljaren på grund av fel i fastigheten, dess byggnader och 

byggnadstillbehör. 

Detta köp har inte gjorts beroende av att köparen ska sälja sin nuvarande bostad. 



..,..,.,..~ 

AUKTORJSERAO MÄKLARSAMFUNDET 

§ 13 Slutlikvid, 

köpebrev, 

pantbrev 

Handlingar 

Bilagor 

PL01614 

Mäklarhuset 
Rådnumsgman 9 · SALA · 0224!130 60 

Sedan köparen betalat köpeskillingen enligt villkoren i§ 2, ska säljaren till köparen överlämna 

kvitterat köpebrev och övriga handlingar som krävs för köparens lagfart. Säljaren ska även 

överlämna de fastighetshandlingar säljaren innehar såsom tomtkarta, ritningar etc. 

Fastighetsmäklaren tillhandahåller samtidigt vid behov nytt utdrag ur Lantmäteriets 

Fastighetsregister. 

Äganderätten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats. Detta innebär bland 

annat att säljaren, i enlighet med§ 7, ansvarar för fastighetsavgift-/skatt fram till tillträdesdagen. 

Köparen har tidigare fått, tagit del av och är 

införstådd med: 

[Z] Avstående boendekostnadskalkyl 

[Z] Kopia tomtkarta 

[Z] lnfo, Undersökningsplikt & Felansvar 

Följande bilagor tillhör köpekontraktet 

[Z] Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister 

[Z] Objektbeskrivning 

rzJ Frågelista 

Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är 

införstådd med: 

[ZJ lnfo, sidotjänster 



..,,v .. 
AUKTOR!SERAD MÄKlARSAMFUNDET 

Undertecknande 

Pl01614 

Mäklarhuset 
i!iala:fB;;;;;; 

Rådmansgatan 9 · SALA · 0224/130 60 

Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var 
sitt samt ett utgör Mäklarhuset i Sala ABs arkivexemplar. 

Säljare Köpare 
Sala den 21 mars 2014 Sala den 21 mars 2014 

~?~ ......................... ,/... .................................................................................... , 
Linus Johansson 

Ovanstående säljares namnteckningar bevittnas Ovanstående köpares namnteckning b 

Information om handläggning av personuppgifter 

Parterna lämnar sitt medgivande till att person- och objektuppgifter får registreras i 

mäklarföretagets datasystem i den utsträckning som krävs för det aktuella köpet, men även för 

statistisk bearbetning och möjligheter till kunderbjudanden i annan databas. Ytterligare 

information om behandling av personuppg.ifter enligt PuL personuppgiftslagen ( 1998:204) 

lämnas av handläggande fastighetsmäklare. 



L01614 
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AUKTORISERAD MÄKlARSAMfUNDET FA STI G HETSIN F o 

f=å!]tlgiJet 
Beteckning: 
Fastigh.reg: 
lnskrivn.reg: 
Församling: 
Adress( er): 
Ursprung: 

Sala Katrinelund 1:155 
Senaste ändring: 2008-07-18 
Ändringar t.o.m. 2014-01-17 redovisas 
Sala (198101) 
Gudmundstorp 101 
Katrinelund 1 :3 

Mäklarhuset 
Rådmansgatan 9 · SALA · 0224/130 60 

Areal: 
Koordinater: 

Land: 4867,0 m' Vatten: 0,0 m' Totalt: 4867,0 m' 
1. X: 6646928 Y: 1545336 Registerkarta: -SALA 

Atgärder: Avstyckning, 2008-07-18, 1981-1424 

Lågftl,rt 
1. Inskrivningsdag: 1966-06-08 Aktnr: 716 

00212000-2098 Sala Kommun 
Box 304 
733 25 Sala 
Fång: Fångestyp kan ej anges 1965-12-28 
Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad 
Andel: 1/1 
Anm: Anm 88/119 

.• fa)(~{lii§/!ji;iffi~(#ii2'1;;'·····'· 
1. Taxeringsenhet, typ: 213 - Småhusenhet, byggnadsvärde < 50 000 kr 

Senaste taxering: 2012 Uppgiftsår: 2013 
Markvärde: 217 kkr Summa: 217 kkr 

Värderingsenhet: Småhusmark 
Tax. värde: 217 kkr Riktvärdeområde: 1981900 
Areal: 4867 m' Fastighetsrättsliga förhållanden: Självständig Typ av bebyggelse: Friliggande 
Tillgång till VA: Vatten saknas. Avlopp saknas. 
Belägenhet: Ej strand eller strandnära (mer än 150m) 

· Tidigåi:et'#~ricig 
1. Taxeringsenhet, typ: 213 - Småhusenhet, byggnadsvärde < 50 000 kr 

Tidigare taxering: 2009 Uppgiftsår: 2011 
Markvärde: 217 kkr Summa: 217 kkr 

•••••••••• Länt/Tiiiteriet?.014~02~07 ••••••••** ·· 

Mäklarhuset i Sala AB 
Rådmansgatan 9 
733 30 Sala 

Telefon 
0224-130 60 
Telefax 
0224-771 91 

Hemsida 
www.maklarhusetisala.se 
E-post 
info@maklarhusetisala.se 
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""""····· SALA 
KOMMUN 

§ 90 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 

Dnr 2014/115 

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöO 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) inkom 2014-01-20 med rubricerad motion. Motionären före
slår att det tas fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, ar
betsvillkor och omsorg om miljön blir vägledande. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/89/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/89/2, yttrande från ekonomikontoret, upphandlaren 
Bilaga KS 2014/89/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 95 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

29 (43) 



~ ~~~~ Bilaga KS 2014/89/1 

1 (2) 
2014-03-25 

D!ARIENR: 2014/115 
SKRIVELSE 

KOMMDNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 6 
Diarienr_LQ).4 /j\.'_ 

\ ·" JAktbilaga S 
Dpb: 1 

Svar på motion om nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö 

Carola Gunnarsson (C) inkom den 20 januari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att det tas fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så 
att kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön blir vägledande. 

Motionären skriver att de nya ED-regler om offentlig upphandling som antogs i 
Europaparlamentet i januari 2014 är en seger för kvalitet och miljö. Det öppnas nya 
möjligheter för alla som har reagerat mot krångliga och felaktiga upphandlings
regler att utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet. 

Dessutom kommer de nya ED-reglerna att välkomnas av svenska livsmedels
producenter och andra som levererar varor och tjänster av hög kvalitet. just kvalitet, 
arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig upphandling i 
ED, enligt beslutet i Europaparlamentet Reglerna innebär nya möjligheter för 
upphandlare som vill göra kloka inköp till den lokala och regionala offentliga 
verksamheten. 

Motionären framhåller att det nu krävs beslut på nationell nivå om de kommande 
reglerna i Sverige, så att onödiga byråkratiska bestämmelser och tillägg försvinner. 
De lokala upphandlarna avgör i slutänden inköpa av varor och livsmedel av rätt 
kvalitet så att barn och äldre ska kunna äta bra och näringsriktig mat i skolan och på 
äldreboen den. 

Ekonomikontoret har yttrat sig över motionen. 

Sala kommuns upphandlingsfunktion har genomfört en kartläggning av sin 
verksamhet i syfte att uppnå en strukturerad och effektiv upphandlingsverksamhet 
Målbilden är att uppnå största nytta av befintliga skattemedel samtidigt som 
verksamhetens behov säkerställs med avseende på rätt kvalitet. Detta ska göras 
samtidigt som kommunens ambitioner om miljöhänsyn och social hänsyn uppfylls. 

Ett av de identifierade fokusområdena är att se över upphandlingspolicyn samt 
riktlinjerna för upphandling i Sala kommun då dessa dokument är nära 
sammankopplade. 

Ett annat identifierat fokusområde är verksamhetsutveckling och framtagning av 
mallar. l malltexterna finns planer på att införa fasta texter innehållande social 
hänsyn och arbetsmiljövillkor. Dessa är mindre objektsspecifika än miljökrav och 
därmed mer lämpade att ha som standardtexter. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 
per -o lov. ra p p@ sa la. se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

EU:s nya regler kring offentlig upphandling ska vara implementerade i 
medlemsländerna senast våren 2016. Ambitionen är att inför att den nya lagen 
träder i kraft redan ha en policy, riktlinjer och texter införda i malldokument som 
ger Sala kommun möjlighet att snabbt vara anpassade till de eventuellt utökade 
möjligheter som den nya lagen medger. 

Syftet med de nya förslagen är mycket tillfredsställande. Det handlar bland annat om 
att skapa enklare och mer flexibla upphandlingsregler, underlätta för små- och 
medelstora företag att delta i offentlig upphandling och göra det lättare att ställa 
sociala och miljömässiga kravvid upphandling.! grunden bygger EU:s förslagtill nya 
regler på den så kallade 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt där EU särskilt 
pekar ut att offentlig upphandling spelar en nyckelroll för att bland annat öka 
tillväxten och stödja en resurssnål ekonomi. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2014-03-25 
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2014~02-26 

INTERNREM!SS 
~S~l~ Bilaga KS 2014/89/2 
~KOMMUN 

EKONOMIKONTORET 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 6 

Yttrande avseende Carola Gunnarsson (C) Motion om nya 
upphandlingsregler för kvalitet och miljö 

Dlarlenr ;2;0 
Dpb: 

, j Il'":> jAktbliaga 4 
l 

Upphandlingsfunktionen har genomfört en kartläggning av sin verksamhet i syfte att 
uppnå en strukturerad och effektiv upphandlingsverksamhet I kartläggningen har 
fokusområden identifierats" Vår målbild är att vi ska uppnå största nytta av 
befintliga skattemedel samtidigt som verksamhetens behov säkerställs med 
avseende på rätt kvalitet. Detta ska göras samtidigt som de ambitioner som 
kommunen har avseende miljöhänsyn och social hänsyn uppf'ylls. 

Ett av de identifierade fokusområdena är att se över upphandlingspolicyn. I det 
arbetet kommer även en översyn av riktlinjerna för upphandling i Sala kommun att 
ingå då dessa dokument är nära sammankopplade. 

Ett annat identifierat fokusområde är verksamhetsutveckling där en tidig aktivitet 
är framtagande av mallar. I malltexterna finns planer på att införa fasta texter 
avseende social hänsyn och arbetsmiljövillkor då dessa är mindre objektsspecifika 
än miljökrav och därmed är mer lämpade att ha som standardtexter. 

EU :s nya regler kring offentlig upphandling ska vara implementerade i 
medlemsländerna senast våren 2016. Vår ambition är att inför den nya lagens 
ikraftträdande redan ha en policy, riktlinjer och texter införda i malldokument som 
ger oss möjlighet att omedelbart anpassa oss till de eventuella utökade möjligheter 
som den nya lagen medger. 

Sala den 26 februari 2014 

janas Köping, Upphandlare Per Eriksson, Upphandlare 



Bilaga KS 2014/89/3 

elbB 
ttt ~rtll<ll 
CENTERPARTIET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö 

De nya EV-regler om offentlig upphandling om antogs av Europaparlamentet i 
onsdags är en seger för kvalitet och miljö. Reglerna är fortfarande snåriga och 
onödigt byråkratiska. Men beslutet är definitivt ett steg i rätt riktning. 

Nu öppnas nya möjligheter för alla som har reagerat mot krångliga och felaktiga 
upphandlingsregler att utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet. 

Dessutom kommer de nya EV-reglerna att välkomnas av svenska 
livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster med hög kvalitet. 
Många av dessa företag runt om i hela Sverige ligger redan i dag i framkant när det 
gäller hållbara produkter som tagits fram med hänsyn till kvalitet, arbetsvillkor och 
omsorg om miljön. 

just kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig 
upphandling i EV, enligt beslutet i Europaparlamentet 

Det är bra, och det innebär nya möjligheter för upphandlare som vill göra kloka 
inköp till den lokala och regionala offentliga verksamheten. 

Nu krävs beslut på nationell nivå om de kommande reglerna i Sverige så att onödiga 
byråkratiska bestämmelser och tillägg försvinner. 

Men till sist är det ändå vi som lokala upphandlare som har avgörandet i vår hand. 
Det är upp till oss att köpa in råvaror och livsmedel av rätt kvalitet så att våra barn 
och äldre ska kunna äta bra och näringsrik mat i skolan och på äldreboendet 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor 
och omsorg om miljön blir vägledande. 



§ 91 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

30 (43} 

Sammanträdesdatum t~t\\;_,~JLI':G 

2014-04-15 ·--~ J!j _(;('ll;. 

Dnr 2014/81 

Svar på motion om att skapa ett turistkort för Sala- "Silverkortet" 

INLEDNING 
Mårten Öhrström (C] inkom 2014-01-14 med rubricerad motion. Motionären före
slår att möjligheten utreds att införa ett turistkort för Sala kommuns kollektivtrafik, 
så att besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka kollektivt i hela kommu
nen under en begränsad tid. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/90/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/90/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/90/3, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2014/90/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 96 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat tu
rist- och kultur kort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man som 
besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av olika 
rabatter och tjänster under en begränsad tid, samt 
att därmed anse motionen bifallen 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat tu
rist- och kulturkort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik, så att man som 
besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av olika 
rabatter och tjänster under en begränsad tid, samt 

att därmed anse motionen bifallen 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



~~~~ 

g SALA Bilaga 
r.;1l KOMMUN 

KS 2014/90/1 

l (l) 
2014-02-27 

DIARIENR: 2014/81 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 6 
DJarienr201 ~t- (0?\ fAktbilaga /"

1 
Dpb: 

Svar på motion om att skapa ett turistkort för Sala- "Silverkortet" 

Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att möjligheten utreds att införa ett turistkort för Sala 
kommuns kollektivtrafik så att besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka 
kollektivt och turista i hela kommunen under en begränsad tid. 

Företagarcentrum och medborgarkontoret har yttrat sig över motionen. 

Sala har många platser utanför tätorten som är intressant för våra besökare att ta sig 
till, varför ett turistkort är motiverat. Ett turistkort skulle underlätta för Sala 
kommuns besökare att uppleva Sala och dess vackra omgivningar på ett smidigt sätt, 
framförallt om besökaren kommer resande med tåg eller buss. 

Viktigt är att samordning sker mellan guidade visningar och allmänna 
kommunikationers tidtabeller runt om i kommunen. 

Ett turistkort skulle komplettera turistbyråns utbud av service och tjänster till 
turistbyråer /besökare. 

I många kommuner är turistkort för allmänna kommunikationer såsom buss, 
regionaltåg, tunnelbana mm förenat med att kunna ta del av många olika rabatter 
och tjänster som gör det billigare och enklare att ta del av allt en kommun har att 
erbjuda turister, s.k. turist- och kulturkort 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna införa ett kombinerat 
turist- och kulturkort, alternativt endast turistkort för kollektivtrafik. så att man 
som besökare i Sala kommun kan för en fast summa kan åka kollektivt och ta del av 
olika rabatter och tjänster under en begränsad tid 

att därmed anse motionen bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 
per -o lov. ra pp@sa la. se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Bilaga KS 2014/90/2 
SALAKOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- 2 6 
Diarienr 20} J-t l ;l> l jAktbilaga H 
D p b: l 

FÖRETAGARCENTRUM 

Handläggare: 2014-02-26 
Titti Norling 

Svar på motion Skapa ett Salas turistkort "Silverkortet" Diarienummer 2014-81 

Vi ser positivt på ett "turistkort" som gäller i hela Sala kommun. 

Som motionären, skriver är det oftast i större städer man hittar sådana kort. 

Sala har många intressanta platser utanför tätorten som är intressanta för våra besökare att 

ta sig till varför ett kort kan vara motiverat. För att nämna några Långforsbadet, Silvköparen, 

Sala Golfbana, Sätra Brunn, Svartådalen, Möklinta, Ransta och Sala Silvergruva. 

Ett turistkort skulle naturligtvis underlätta för våra besökare att uppleva sala och dess 

omgivningar på ett smidigt sätt, framför allt om besökaren kommer med tåg. 

Viktigt är dock en samordning mellan guidade visningar och allmänna kommunikationers 

tidtabeller runt om i kommunen. 

r fl If~~~ l Mi/'~~caA~e~~m 



B~~~~ Bilaga KS 2014/90/3 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

YTTRANDE 

Motion om att skapa ett turistkort för Sala "Silverkortet" 

1 (1) 
2014-02-12 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltnl"' 

Ink. 2014 -03- 2 6 
Dlarlenr.2DJ )-j l<!: \ JAktbilaga . ~ 
Dpb: l 

Motionären föreslår en utredning av möjligheterna att införa ett turistkort för 
kollektivtrafiken inom Sala kommun där besökaren kan lösa ett kort för en fast 
summa under en begränsad tid. 

Utifrån Sala turistbyrås funktion som praktisk serviceleverantör till 
turister /besökare så anser vi att om produkten tas fram så bör Sala turistbyrå vara 
ett bland flera försäljningsställen för "Silverkortet". "Silver kortet" skulle 
komplettera turistbyråns utbud av service och tjänster till turister /besökare. 

Den strategiska utvecklingen och utredningen av nya turismprodukter och tjänster 
bör hanteras av Salas turismstrateg vid Företagarcentrum i Sala som ansvarar för 
och innehar resurserna för det strategiska turismarbetet inom Sala kommun. 

Informationsenheten 

Christofer Berg 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 78 02 

Fax: 0224-188 50 
information@sala.se 

www.sala.se 

Christofer Berg 
Enhetschef 

lnformationse nhete n 

ch ristofer. berg@ sala .se 
Direkt: 0224-67 78 01 



Bilaga KS 2014/90/4 

CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Skapa ett Salas turistkort "Silverkortet"! 

Bakgrund 
I många större städer finns det så kallade turistkort som innebär att man för en fast summa kan åka 
kollektivt och turista i staden under en viss tid 1, 2 ... 7 dagar. 
Jag vill att Sala kommun skapar ett liknade kort för Sala kommuns kollektivtrafik. 

Överfört till Salas kollektivtrafik skulle detta innebära att man som turist/besökare i Sala skulle kunna 
lösa ett kort för all kollektivtrafik i Sala kommun. 
- VLs bussar, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 569, 869 (461 ?) 
- ULs buss 848 till Isätra. 
- Silverlinjen 
- Bussen från järnvägsstationen till gruvan. 
Jag kan ha missat någon, men iden är att all kollektivtrafik inom kommunen skall vara med. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen 

att utreda möjligheten att införa ett turistkort för Sala kommuns kollektivtrafik så att man som 
besökare kan lösa ett kort för en fast summa och åka kollektivt och turista i hela kommunen under en 
viss begränsad tid. 

Sala den 29 december 2013 

A
' ., ·. rl 

L :t'~ ( )1:4~ 
Mårten Ohrström (C) 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

31 (43) 

,~ 

•'· j :c 

2014-04-15 ~·~:~ J5 2()1!: 

Dnr 2014/148 

Svar på motion om att initiera en utredning kring Strå kalkbruk 

INLEDNING 
Anders Westin (C), Christer Gustafsson (C) och GustafEriksson (C) inkom 2014-01-
24 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det initieras en utredning till
sammans med Strå kalkbruks ägare och andra intressenter i syfte att dels påvisa 
vilka insatser som behöver göras för att miljön ska bli säkrare att vistas i och dels ta 
fram en enkel plan för hur området ska bevaras och utvecklas i framtiden. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/91/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/91/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2014/91/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 97 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



"1·~;~;:,: 
SALA Bilaga 
KOMMUN 

KS 2014/91/1 

1 (2) 
2014-03-25 

DIARlEN R: 2014/148 

SKRIVELSE 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA ~_DMMUN, 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 6 
Oiarienr .LO/l;-/ }.4~Aktbilaga f,; 
Dpb: l 

Svar på motion om att initiera en utredning kring Strå kalkbruk 

Anders Westin (C), Christer Gustafsson (C) och Gustaf Eriksson (C) inkom den 24 
januari 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det initieras en 
utredning tillsammans med Strå kalkbruks ägare och andra intressenter i syfte att 
dels påvisa vilka insatser som behöver göras för att miljön ska bli säkrare att vistas i 
och dels ta fram en enkel plan för hur området ska bevaras och utvecklas för 
framtiden. 

Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över motionen. 

Samhällsbyggnadskontoret fick in ett ärende om rivningslov i juli 2013. Då 
byggnaderna inte omfattas av detaljplan behövs inget rivningslov och ansökan 
behandlades som en rivningsanmälan. startbesked lämnades in i december 2013 
och fastighetsägaren har därmed rätt att påbörja rivningen. 

stadsarkitekten skriver i sitt yttrande att Strå kalkbruk har ett högt kulturhistoriskt 
värde och är av stor teknikhistorisk betydelse med hänvisning till bl. a. den industri
inventeringen som Västmanlands läns museum gjorde 1999. Miljön avspeglar olika 
produktionsperioder och metoder samt är det enda bevarade industriella 
kalkbruket i länet och ett av få kvarvarande i landet. Inventeringen påpekar också 
att restaurering och skyddsföreskrifter är önskvärda. 

Inför rivningen utfördes en kulturhistorisk dokumentation som även den tar fasta 
på de värden miljön fortfarande besitter, trots försämrat skick sedan produktionen i 
praktiken upphörde under 1990-talet. Dokumentationen beskriver värden kopplade 
till bland annat den långa kontinuitet som kalkbruket haft. Både som landmärke för 
Sala och som arbetsgivare och identitetsskapare för Salaborna. 

l anslutning till rivningsärendet inkom ett utlåtande angående skicket på 
centralbyggnaden som användes för att bränna och släcka kalk. Utlåtandet säger att 
betongstommen är i gott skick, men att byggnadens skal inom kort bör återställas 
för att byggnaden ska ha ett klimatskal för att förhindra fortsatt nedbrytnings
process. Den mest akuta åtgärden som behövs enligt utlåtandet gäller det förfallna 
taket som medför risk för stora personskador. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o lov. ra p p@ sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Hösten 2013 skapades en ideell intressegrupp vars syfte är att häva rivningshotet 
för att sedan utveckla Strå kalkbruk till en multifunktionell mötesplats. 
Intressegruppen är nu en förening och har antagit ett visionsdokument som visar på 
en mängd olika aktiviteter som de vill bedriva i lokalerna på området. 

Efter motionens inlämnande har kommunstyrelsens ordförande tagit ett antal 
kontakter och tillsammans med oppositionsråd fört ett antal diskussioner med 
representanter för intresseförening Låt Strå och ansvarig ägare, platschef för Björka 
Mineral AB i Sala. 

Den ideella föreningen Låt Strå har redogjort för ett visionsdokument som illusterar 
byggnadernas och områdets möjligheter att bli en "mångfunktionell mötesplats" 
över generationsgränserna. Man undersöker möjligheterna till att erhålla olika 
bidrag samt få sponsorer tillskjuta nödvändiga pengar för att klara av i en första 
etapp säkerställa byggnaderna och kunna vistas säkert i området. Därtill kommer 
behovet av inledande investeringar för att göra verksamhet möjlig att bedriva. 

Sala kommun har bett Björka Mineral AB avvakta med rivningsåtgärder för att 
utröna om föreningen kan gå ibland med sina ansträngningar att initialt visa att 
byggnaderna kan säkras och rivningsbeslut inte behöver genomföras. Till dags dato 
har Björka Mineral AB tagit stor hänsyn till kommunens begäran. 

Kommunen har idag inget intresse av att förvärva byggnader och mark, däremot 
finns ett starkt framtida intresse att mark finns tillgänglig för att genomföra en 
nödvändig planfrikorsning, undergång, vid Strå. Vidare har kommunen i ett 
långsiktigt perspektiv intresse av att utrymme i området finns för ytterligare 
anlägga ett järnvägsspår på Dalabanan samt utreda möjligheterna till framtida 
användningsområde för t ex bostäder och rekreation. 

I en inlaga till kommunen framhåller VD för Holm Trävaror AB att infart via 
nuvarande Strås område skulle kunna ta bort järnvägsövergången hos dem och 
minska den tunga trafiken på josefsdalvägen och Almgatan. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motion besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-03-25 
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BYGG OCH MILJÖ Bilaga KS 2014/91/2 

BYGGENHETEN 
Dan Ola Norberg, te!. 0224-74 73 41 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Ärendetyp: Övrigt Sala 
Diarienummer: SBU 2014-000025 

Ink. 2014 -02- 2 5 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
212000-2098 

Yttrande angående att initiera en utredning kring Strå 
kalkbruk 

Ärendet avser: Internremiss om utredning kring Strå Kalkbruk 

Fastighet: stadsskogen 2 

Byggenheten har mottagit remisshandlingar angående möjlighet att initiera en 
utredning kring Strå kalkbruk och dess nEirområdr:-. Byggenheten vm framJöra 
följande synpunkter. 

5tt ärende för r!vn.ingslov ~nkom 2013-07-17. Då byggnader!1a inte amf2tt?.s av 
detaljplan och därför inte behöver rivningslov behandlades ansökan vidare som en 
rivningsanmälan. startbesked lämnades 2013-12-12 och därmed har 
fastighetsägaren rätt atl påbörja rivningen. 

Kultu.:rhistorlska värden 

Strå kalkbruk har genom sina kvarvarande byggnader och sin tidigare verksamhet 
uppnått ett högt kulturhistoriskt värde. ! industriinventeringen som Västmanlands 
länsmuseum gjorde 1999 står skrivet att anläggningen är av stor teknikhistorisk 
betydelse. Miljön avspeglar olika pruduh.lionsperioder och metoder och är det enda 
bevarade industriella kalkbruket i länet och ett av få kvarvarande i landet. 
Inventeringen påpekar också att restaurering och skyddsföreskrifter är önskvärda. 

Inför rivningen utfördes en kulturhistorisk dokumentation som även den tar fasta 
på de värden miljön fortfarande besitter, trots nuvarande skick. Dokumentationen 
beskriver värden kopplade till bland annat den långa kontinuiteten kalkbruket har 
haft, som landmärke för Sala och som arbetsgivare och identitetsskapare för 
Sctlaboi na, rnen d ven i en t teknikhistoriskt då tyggilctdefi1ct i:ii sd pdss välLehålhta att 
tidigare funktion och arbetsvillkor är tydligt avläsbara. 

Skick 

I anslutning till rivningsärendet inkom ett utlåtande angående skicket på byggnad 5 
( centralbyggnaden som användes för att bränna och släcka kalk). Utlåtandet säger 
att betongstommen är i gott skick men byggnadens skal inom kort bör återställas för 
att byggnaden ska ha ett klimatskal för att förhindra fortsatt nedbrytningsprocess. 
Den mest akuta åtgärden som behövs enligt utlåtandet gäller det förfallna taket 
vilket medför risk för stora personskador. 

Postadress 
Box304 
733 25 SALA 

Besöksadress Telefon 
stadshuset 02 24-7 4 70 00 

Telefax 
0224-74 73 08 

Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 

Exp. 

Aktbilaga S 



~SALA HEBY~ 
~ KOMMUN KOMMUN ~ 2014-02-21 

TJÄNsTEYTTRANDE 
Ärendetyp: Övrigt Sala 
Diarienummer: SBU 2014-000025 

BYGG OCH MILJÖ 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
212000-2098 

Framtid 

Kostnader för att bevara och renovera miljöer som dessa kan ses som en god 
investering så tillvida att en framtida användning är realistiskt förankrad och 
utformad så att den kommer kommuninvånarna till nytta. Hösten 2013 skapades en 
ideell intressegrupp vars syfte är att häva rivningshotet för att sedan utveckla Strå 
kalkbruk till en multifunktionell mötesplats. Intressegruppen är nu en förening och 
har antagit ett visionsdokument som visar på en mängd olika aktiviteter som de vill 
bedriva i lokalerna och på området. 

Sammanfattningsvis anser byggenheten att ett säkrande samt bevarande av Strå 
kalkbruk och en framtida användning som kulturell arena för Salaborna vore en 
vinst för kommunen, såväl ur den kulturhistoriska som samhällsnyttiga aspekten. 
Byggenheten tillstyrker därför motionens förslag om att en utredning ska göras för 
att påvisa vilka insatser som behövs för att miljön ska bli säkrare, och att en enkel 
plan ska tas fram för hur området kan bevaras och utvecklas. 

FÖR BYGG OCH MILJÖ SALA-HEBY 

Dan Ola Norberg 
stadsarkitekt 

Delges 

Postadress 
Box 304 
733 25 SALA 

Besöksadress Telefon 
stadshuset 0224-74 70 00 

Telefax 
0224-7 4 73 08 

Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 

Exp. 



Bilaga KS 2014/91/3 SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens,förialtnlnc 

-\': >~1t~-'Yf - -

Ink. 2014 -ot~'2 4 
Oiarien~J4/}J.i.$?. JAktbilaga \ 
Dpb: l 

CENTERPARTiET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Initiera en utredning kring Strå kalkbruk och dess närområde 

Strå kalkbruk är en unik miljö med unika byggnader. De har haft en stor betydelse i Salas 

(industri) historia men även ur ett nationellt perspektiv. Numera är det den enda 

bevarade industriella kalkbruket i länet och ett av få i landet. 

Ett flertal salabor och även människor från andra håll i landet har tagit initiativ för att 

undanröja det rivningshot som ligger över lokalerna. l dagarna föreslås en förening 
bildas med mål att undanröja rivningshotet och utveckla lokalerna till andra ändamål, 

tex kulturevenemang mm. 

Ett hot som försvårar frågan om andra användningsområden är bl. a. den risk för olyckor 

som föreligger i lokalerna i dess nuvarande skick. 

Centerpartiet i Sala kommun anser dock att de ideer och förslag som förts fram i olika 

sammanhang kring utveckling av området och dess byggnader är så intressanta att 

förutsättningarna för detta bör utredas. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar uppdra 

till kommunstyrelsen 

Att initiera en utredning tillsammans med Strå kalkbruks ägare och andra intressenter i 
syfte att dels påvisa vilka insatser som behöver göras för att miljön ska bli säkrare att 

vistats i och dels ta fram en enkel plan för hur området kan bevaras och utvecklas för 

framtiden. 

Sala den 23 januari 2014 

,.---, /i 

jtJurfkv!J~f;; 
Anders Westin (C) 

tfltCcji~~ (~e-_ 
Christe'r ,Vson (C) Gustaf Eriksson (C) 



R sALA re;;; KOMMUN 

§ 95 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 

Dnr 2014/564 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/94/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens förvalt
ning 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 100 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

34 (43) 



~ SALA Bilaga KS 2014/94/1 
~KOMMUN 

1(2) 
2014-03-18 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
j iii Roas Ink. 2014 -03- 2 6 

Diarlensz0/4/$(?4fAktbi!aga { 
Dpb: 1 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

jill Roas 
kommunsekreterare 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

Diarie- Ämne 

nummer 

Finns inga motioner att redovisa. 

2 (2) 
2014-03-18 



~SALA 
~KOMMUN 

l (4) 
2014-03-18 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roas 

FÖR KÄNNEDOM 

Ink. 2014 -03- 2 6 
OiarienrzoJJ+ j 504/Aktbilaga 2 
Dpb: 

Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala 
kommun till och med den18mars 2014 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom 
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2013/202 Motion om att flytta ansvaret för kulturskolan 

Parti: (MP) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: 

2013/203 Motion om utredning av kulturskolans organisatoriska placering 

Parti: (V) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: 

2013/251 Motion om en kommunal innovationsstrategi 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-05-27 
Remiss: personalkontoret 
Remissvar: personalkontoret 
Beslut: Återremiss KF 2013-10-28 



~SALA lt.iJ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

2013/277 Motion om strategi för ett växande Sala 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-06-19 
Remiss: Företagarcentrum, samhällsbyggnadskontoret/planering och utveckling 
Remissvar: Företagarcentrum 2013-08-20 
Beslut: 

2013/419 Motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget 

Parti: (C) 
Inkom: 2013-11-25 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/440 Motion om Turistbyrån 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-11-25 
Remiss: Företagarcentrum, medborgarkontoret 
Remissvar: Företagarcentrum, medborgarkontoret 
Beslut: KF 2014-03-31 

2013/49 Motion om att få en giftfri vardag 

Parti: (C) 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2013/88 Motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar 

Parti: (C) 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/5 Motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun 

Parti: (MP) 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

2 (4) 

2014-03-18 



P'mSALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/46 Motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-10-29 
Remiss: Företagarcentrum, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltningen, vård- och 
omsorgsförvaltningen 
Remissvar: Företagarcentrum, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltningen, vård
och omsorgsförvaltningen 
Beslut: KF 2014-03-31 

2014/89 Motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/80 Motion om skydd för omsorgstagares pengar 

Parti: (C) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: medborgarkontoret, vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

2014/81 Motion om turistkort för Sala "Silverkortet" 

Parti: (C) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: medborgarkontoret, Företagarcentrum 
Remissvar: medborgarkontoret, Företagarcentrum 
Beslut: W 2014-04-01 

2014/115 Motion om nya upphandlingsregler 

Parti: (C) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: ekonomikontoret 
Remissvar: ekonomikontoret 
Beslut: W 2014-04-01 

3 (4) 
2014-03-18 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/148 Motion om att initiera en utredning kring Strå kalkbruk 

Parti: (C) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: samhällsbyggnadskontoret 
Beslut: LU 2014-04-01 

2014/174 Motion om integration och arbete 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: 

2014/175 Motion om bidrag tillsociala aktörer inom civilsamhället 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: kultur-och fritidskontoret, vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

2014/332 Motion om ny busslinje till Enköping 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-02-24 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/333 Motion om att redovisa nyckeltal 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-02-24 
Remiss: ekonomikontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

4 (4) 
2014~03-18 



~SALA 
KOMMUN 

§ 96 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 
:' ' ''-'·'- ' 

Dnr 2014/565 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk
tige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om bered
ning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid be
redningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/95/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens 
förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 101 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkan de 

35 (4j) 



~ ~{}~~ Bilaga KS 2014/95/1 
l (2) 

2014-03-18 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jill Roos Ink. 2014 -03- 2 6 
Diarienr.2DJ4 J ~l.oSlAktbitaga ! 
D p b: 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats 
inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att full
mäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte 
kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen 
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarför
slaget från vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

)iii Roos 
kommunsekreterare 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett år 

Diarie- Ämne 
nummer 

Finns inga medborgarförslag att redovisa. 

2 (2) 
2014-03~18 



1 (2) 

2014-03-18 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
)iii Roas 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 6 
Diarienr~70JJ+ /5k::}·)IAktbilaga z 
Dpb: l 

FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till 
Sala kommun till och med den18mars 2014 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan av
slutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva förslaget från vidare hand
läggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2013/342 Införande av ny stödfunktion-mentorskap 

Förslagsställare: Per Tjärnström 
Inkom: 2013-10-10 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: KF 2014-03-31 

2014/6 Alternativ arbetsmetod för att utveckla kulturkvarteret Täljstenen 

Förslagsställare: Birgitta Sundberger 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: 
Beslut: 



111m SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/7 Ransta växer igen 

Förslagsställare: Eva Ed in 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: LU 2014-04-01 

2014/40 Boende för de som inte är kreditvärdiga 

Förslagsställare: Per Tjärnström 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: medborgarkontoret, salabostäder 
Remissvar: medborgarkontoret 
Beslut: 

2014/60 Erbjuda boendestöd till fler kommuninvånare 

Förslagsställare: Per Tjärnström 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

2014/120 Belysning av Rådhuset 

Förslagsställare: Lars M Johnson 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: lokalförvaltarna 
Remissvar: lokalförvaltarna 
Beslut: LU 2014-04-01 

2014/253 Föreningarnas Hus framtid 

Förslagsställare: Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala 
Inkom: 2014-02-24 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2 {2) 
2014-03-18 
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'·~ SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-04-15 

Dnr 2014/566 

§ 97 Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verk
ställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/96/1, missiv och sammanställning från kommunstyrelsens 
förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-01, § 102 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att.godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen, samt att lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

36 (43} 



Bilaga KS 2014/96/1 
1 (5) 

2014-03-25 
DIARIENR: 2014/566 

REDOVISNING 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Sofia Nilsson SALA KOMMUN 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 6 
Diarienrzolf- -/s. b;,, IAktbilaga j 

REDOVISNING 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 

O p b: 

Kommunfullmäktige beslutade, KF§ 10,2009-01-29 att bifalla motion om 
redovisning av verkställaodet av bifallna motioner och medborgarförslag. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige erhåller en redovisning av de 
motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu ej verkställts. 
Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i tabell på följande 
sidor. 

Förslag till beslut 

f 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Sofia Nilsson 

Registrator 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224·188 50 
kommun.lnfo@sala.se 

www.sala.se 

Sofia Nilsson 

Registrator 
Administrativa enheten 

so fia. n ilsson@ sala .se 
Direkt: 0224"74 70 56 



Kommunstyrelsens förvaltning 

REDOVISNING AV BIFALLNA Ej VERKSTÄLLDA MOTIONER 

Dn r Ärende Beslut status 

Motion (C) om 
skolformsöver-

2011/36 gripande KF§ 
Verkställd. 

kunskapsprofiler i Sala 107/2011 

kommun 

Motion (M) om större Verkställd. 

2011/271 
valmöjlighet för KF§ På äldreboendena finns nu två 
matgästerna inom 30/2012 rätter att välja på. Menyerna är 
äldreomsorg även konsistensan passade. 

2013/57 Motion (C) om KF§ Verkställd. 
(2012/329) införande av juljobb 151/2013 Feriejobb erbjudas under 2014. 

2013/132 Motion (V) om Verkställd. 
ekofestival i KF 

Ekofestivalen arrangeras 9-10 
(2011/132) stadsparken § 91/2011 

maj 2014. 

Arbete pågår. 
Motion (C) om Tre personer kommer under 

2014/307 sammanställning av KF§ våren 2014 att åka på utbildning i 

(2010/228) politiska beslut på lätt 28/2012 
hur man skriver på lätt svenska. 
Målet är kommunfullmäktige-svenska- PoLätt 
protokoll på lätt svenska hösten 
2014 

Motion (C) om att 
digitalisera och Verkställd. 

2014/315 därmed effektivisera Införande av nytt dokument- och 
dokumenthanteringen KF§ 

ärendehanteringssystem klart. 
(2011/82) för den politiska 54/2013 Processarbete, utbildning och 

organisationen i Sala implementering pågår. 
kommun 

Motion (C) och (M) om 

2014/325 att låta medborgarna 
Arbete pågår. ställa frågor till KF§ 

(2011/235) kommunfullmäktige 56/2013 Processarbete pågår. 

via chatt 

Motion (C), ta fram en Arbete pågår. 

2014/329 webbstrategi för Sala 
Riktlinjerna klara för politisk 

KF§ behandling. Är en del i Digital 
(2011/273) kommun 57/2013 agenda med e-strategiskt 

programför Sala kommun 2014-
2016. Projektarbete pågår. 
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2014/339 Motion (C) om att ta 
fram en kommunal 

(2011/289) bredbandsstrategi 

Motion (C) och (M) om 
2014/340 riktlinjer för hudvårds-

(2011/295) samt städartiklar i 
förskola och skola 

Motion (C) Sala 
kommun uppmanas 
underteckna 

2014/346 deklarationen för 

(2012/57) jämställdhet mellan 
kvinnor och män 
(CEMRs jämställdhets-
deklaration) 

Motion (C), (M), (FP), 
(KD)om insatser för att 

2014/347 främja start av 

(2012/66) arbetsintegrerade 
sociala företag i Sala 
kommun 

Motion (S) om 

2014/351 införande av 
studerande-

(2012/123) medarbetare inom 
kommunen 

2014/357 Motion (M) om 

(2012/147) försköningsreglemente 

Motion (M) om 
2014/358 byggnation om 

(2012/152) bryggor vid Måns 
Olsområdet 

2014/360 Motion(C) - Sätt upp 

(2012/157) cykelpumpar! 

Motion (C) om att 
förbättra 

2014/361 förutsättningarna för 

(2012/188) utbyggnad av 
bredband genom 
samordning 

KF§ 
25/2013 

KF§ 
130/2012 

KF§ 
59/2013 

KF§ 
150/2013 

KF§ 
133/2012 

KF§ 
134/2012 

KF§ 
135/2012 

KF§ 
9/2013 

KF§ 
24/2013 

Arbete pågår. 
Processarbete pågår. 
Presentation i maj 

Arbete pågår. 

Deklarationen verkställd. 
Framtagande av handlingsplan 
för jämställhet pågår. 

Verkställd. 
Vård- och omsorgsnämnden har 
överlämnat projektbeskrivning 
och förslag på finansiering till 
kommunstyrelsen. 

Arbete pågår. 

julbelysning inköpt till 
stadskärna år 2012 

Arbete pågår. 
Beslut om finansiering tas på 
kommunstyrelsens 
ledningsutskott 25 mars. 

Verkställd. 
Sätts upp enligt beslut våren 
2014. 

Arbete pågår. 
Processarbete pågår. Ingår i 
bredbandsstrategin. 
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Motion (C), gör Ösby 
2014/362 Naturbruksgymnasium 

(2012/191) till ett grönt 
kunskapscentrum 

2014/365 Motion (M) 
Avgiftsbefrielse för 

(2012/212) bygglov av solceller 

2014/367 Motion (C) om att 
landsbygdssäkra 

(2012/330) politiska beslut 

2014/383 Motion (MP) om 

(2013/70) stadsodling i Sala 

Motion (M) om praktik 

2014/523 förde 
högskoleförberedande 

(2013/50) programmen på Salas 
gymnasieskolor 

KF§ 
22/2013 

KF§ 
10/2013 

KF§ 
152/2013 

KF§ 
62/2013 

KF§ 
99/2013 

Verkställd. 
Rekryteringsprocess av 
projektledare startat. 

Arbete pågår. 
Avgiftsbefrielse kan ges. 
Processarbete kring 
dokumentation uåe:år. 

Verkställd. 

Arbete pågår. 
Ingår i Plan för Sala stad. 

Arbete pågår. 
Utredning pågår och för beslut i 
bildnings- och lärandenämnden 
våren 2014. 
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REDOVISNING AV BIFALLNA Ej VERKSTÄLLDA MEDBORGARFÖRsLAG 

Dn r Ärende Beslut status 

Medborgarförslag om 

2011/186 
ordningsställande av KF§ 

Verkställd. motionsspår i Bråsta 22/2012 
backe 

Medborgarförslag om 
2013/35 borttagande av höga KF§ Arbete pågår. 
(2013/342) kanter vid 175/2013 Ska utföras under våren 2014. 

Vallaskolan 

Medborgarförslag om 
2014/355 pendlarparkering vid KF§ Arbete pågår. 
(2012/145) järnvägsstationen i 125/2012 Projektet pågår. 

Ransta 

2014/386 Medborgarförslag om Arbete pågår. 

cykelväg till KF§ Ej projekterat av Trafikverket 
(2013/94) Ryttargårde n, SORF 47/2013 Pengar är avsatta till halva 

projektet. 
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Dnr 2014.537-2 

Interpellation till kommunalrådet angående buss med nolltaxa i 
Sala kommun 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till 
kommunalrådet Per-Olov Rapp (S). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 

Ut d ra gsbestyrka n d e 
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Sala, 18mars 2014 

Interpellation 
angående buss med nolltaxa i sala kommun 

Hösten 2010 lämnade Miljöpartiet de gröna i Sala in en motion om gratis buss. I motionen 
(2010-08-27) diskuterades möjligheten att göra delar av kollektivtrafiken gratis, till exempel att ha 

gratis buss för pensionärer. Fördelarna med detta är många och utöver det självklara minskade 
utsläppet av växthusgaser minskar det även bilberoendet och ökar flexibiliteten och genom det 

livskvaliten 

Svaret (2011-10-04) på motionen blev: "att med beaktande av kommande skatteväxling förändrad 

kostnadsutjämning för kollektivtrafiken, samt kommunalekonomiska konsekvenser därav, uppdra 

till kommunstyrelsen att bevaka möjligheten att göra delar kollektivtrafiken gratis i Sala kommun 
samt att därmed anse motionen bevarad." 

Kommunala pensionärsrådet behandlade 2012 en skrivelse från seniorer i tiden om fri 
kollektivtrafik för pensionärer. 

Beslutet i KS (2012-10-02) blev att "uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att presentera ett 

förslag på hur fri kollektivtrafik för pensionärer ska kunna införas i samband med att de nya 
biljettautomaterna introduceras". 

Nu har det gått nästan ett och ett halvt respektive två och ett halvt år sedan dessa beslut togs. 
Därför undrar vi: 

- på vilket sätt har bevakning skett när det gäller möjligheten att göra delar av kollektivtrafiken 

gratis i Sala kommun? 

-hur långt har kollektivtrafikmyndigheten kommit i att presentera ett förslag på hur fri 

kollektivtrafik för pensionärer ska kunna införas i samband med att de nya biljettautomaterna 
introduceras? 

- är införandet av gratis kollektivtrafik för pensionärer något som kommer att ske snart? 

ErikÅberg 

/ ~ ___.-"\ 
\~-i .. 

Språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Sala kommun 
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CENTERPARTIET 

Kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motion ang Distributionscentral för varor till kommunens 
tillagningskök 

Under senare år har flera kommuner själva eller i samverkan med andra startat 

distributionscentraler för varor till sina tillagningskök för att på ett effektivt och 

miljövänligt sätt få kontroll över varuflödet. 

Motiven för en distributionscentral är bland andra 

-Bättre och närmare kontakt med lokala leverantörer 

-Lokala leverantörer får kortare transportvägar för sina varor 

- Lättare att stimulera nya lokala leverantörer att starta 

-Bättre konkurrensmöjligheter för närodlade och närproducerade varor 

l 

- Lättare att köpa in varor från enskilda producenter utan att behöva gå omvägen över 

grossister 

- Flera lokala jobb kan skapas 

-Minskad miljöpåverkan genom att transporterna minskar 

-Säkrare trafikmiljö vid skolor och boenden 

Vi föreslår att Sala kommun tillsammans med Enköpings och H e by kommuner utreder 

möjligheten att starta en gemensam distributionscentral för varor till sina tillagningskök. 

l uppdraget bör även ingå att belysa lokaliseringsfrågan. Detta förslag ligger väl i linje 

med Centerpartiets tidigare inlämnade motion om att ta fram nya regler för 

upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön blir 

vägledande. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att i samarbete med En köpings och Heby kommuner låta utreda möjligheten att starta 

en gemensam distributionscentral för varor till sina respektive tillagningskök samt möjlig 

lokalisering för denna. 

s la en 31 mars 2 

'\~~ 
Christer Eriksson ( C ) 



Motion om omvårdnadslyft i Sala Kommun 

En av Sala kommuns största verksamhetsområden är omsorgen. Det arbete som 

bedrivs där är viktigt för brukarna och det är därför viktigt att verksamheten håller en 

hög kvalite. För att en verksamhet ska kunna hålla en hög kvalile krävs det att 

personalen trivs på sitt arbete. En del i att trivas på jobbet är att kunna ges möjlighet 

att utveckla sig i sin befattning och erhålla nya kunskaper. Det handlar om att kunna 

växa och utvecklas i sin profession. 

Sala Kommun borde erbjuda anställda inom vård- och omsorg karriärmöjligheter, 

som möjliggör att personalen ges möjlighet att kunna växa och utvecklas med både 

kunskap och ansvar. Exempel på en karriärmöjlighet är att låta anställda gå en 

kompetenshöjande utbildning eller få testa nya ansvarsområden. En nyinrättad 

kompetenshöjande utbildning är Silviasyster, som är en specialiserad 

spetsutbildning inom demensvård på 60 högskolepoäng riktad till undersköterskor. 

Sala Kommun borde därför införa ett omvårdnadslyft Vilket är ett karriärsystem för 

anställda inom vård- och omsorgen. Där huvudsyftet är att höja kvalilen men också 

göra yrken så som undersköterska mer intressant för tillexempel ungdomar och öka 

intresset för Sala Kommun som en framtida arbetsgivare. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige besluta 

Att uppdra till Vård- och omsorgsförvaltningen att ta fram och införa ett 
omvårdnadslyft till de anställda. 

Att årligen erbjuda undersköterskor att vidareutbilda sig som Silviasyster eller 
motsvarande spetsutbildning. 

Andreas Weiborn (M) / 

;!11Jrc C:;J Uv ~r?:? 



Motion om körkortsprofil på gymnasiet 

En av de viktigaste meriterna när man ska söka ett jobb är körkortet. Enligt en 

undersökning av platsannonser, omfattande flera branscher, genomförd av Svenskt 

Näringsliv så var det 60% av platsannonserna som hade krav på körkort. Därför kan 

körkort anses vara en viktig merit för att få ett jobb. En undersökning framtagen av 

Demoskop visar på att körkort är viktigast ute på glesbygden och i mindre städer. 

Vidare menar organisationen Bil Sweden att körkortslösa är kraftigt 

överrepresenterade i gruppen unga arbetslösa. Sala Kommun är både en mindre 

kommun och är en till ytan stor kommun. Därför borde situationen i Sala inte avvika 

från ovanstående redogjord fakta. 

Idag erbjuder Kungsängsgymnasiet körkort till studerande på gymnasiet som 

genomför sin utbildning på fordonsprogrammet Det är en kompetens som 

efterfrågas och är kopplad till deras framtida profession inom fordonsbranschen 

men enligt ovan så är kravet på körkort ett krav som är vanligt förekommande hos 

flera branscher. 

Därför borde Salas gymnasieskolor erbjuda körkort genom en särskild körkorts profil 

till alla studerande. Varje ung som kan räddas från arbetslöshet är en vinst för både 

samhället och den enskilda individen samt behövs varje åtgärd för fler i arbete och 

för fler jobb i Sala. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar 

Att uppdra till skolförvaltningen att ta fram och införa en allmän körkortsporfil för 

studerande på Sala kornmuns gymnasieskolor. 

Andreas Weiborn (M) 

1/J/{ ?j ju;/ iP''1 



SALA2014-03-31 

MOTION OM PARKERINGSPLATSER FÖR HUSVAGNAR OCH 
HUSBILAR 

För närvarande finns i Salas centralare delar ingen anvisad parkering får husbilar och 
personbilar med tillkopplat släp, fåreträdesvis husvagnar. 

De nu anordnade P-platserna på t. ex. Fredstorget och Fiskartorget har inte tillräckligt 
utrymme får fordonsekipage med en längd av l 0-15 meter och markerade P-rutor har 
ej bredd får uppställning av en husbil. 

På Ringgatans lokalkörbanor fanns tidigare så kallad kantparkering med plats får 
fordon med tillkopplad släpvagn. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsen låter utreda möjligheten 
att anvisa parkering får husbilar och bilar med tillkopplat släpfordon på Ringgatans 
lokalkörbana öster om korsningen med Södra Esplanaden. 

Sala 2014-03-31 

Eva Axelsson 
Kristdemokraterna 

. <J 
.!~ 
kan Pettersson 

Kristdemokraterna 



tp.se 

miljöpartiet de gröna 
i Scr!n SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -O:i- 2 5 
QiJriem -00 1 y / 1 (; Cj 1Aktbilaga f 
Opb: 

MOTION ANGÅENDE A TT SA TT A UPP TRAFIKSPEGLAR AL TERNATIVT INFÖRA 
VAJNINGSPLIKT MOT KUNGSGATAN l SALA. 

På Kungsgatan råder det som i övriga Sala högertrafik och när man som bilist kommer 
väster ifrån är det näst intill omöjligt att i god tid se om det kommer en bil från höger. 

Husen skymmer samt att några av skyltarna om påbjuden körriktning sitter så långt in att 
man inte ser dem heller. 

Därför yrkar jag att man sätter upp speglar i korsningarna så att man i god tid ser om det 
kommer bilar, alternativt att bilister på tvärgatorna tvingas lämna företräde. 

cf!tmWi 
Monica Fahrman 
Miljöpartiet de gröna i Sala Fläckebo 2014-03-03 
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MOTION OM ATT INFÖRA MEDITATION/MINDFULNESS TILL ELEVER 

Var tredje 16-åring är kroniskt stressad. Atta procent av dem uppvisar så svåra problem att 
det kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. 

Det visar en avhandling vid stockhalms universitet. 

Problemen som bland annat yttrar sig som känslomässig och fysisk utmattning, 
inlärningssvårigheter och kognitiva problem, kan ge hälsoproblem senare i livet. 

Det har länge varit känt att stress bland unga är ett alltmer växande problem, säger Karin 

Schraml, doktorand vid stockhalms universitet. 

Hon gjorde en studie som omfattar drygt trehundra 16-åringar som läst första året på 

gymnasiet och som identifierade följande faktorer som främsta orsaken till ungdomarnas 

stress. 

-Känsla av höga krav kombinerat med bristande socialt stöd. 

-Låg självkänsla. 

-Sömnproblem. 

Aven så kallad social jetlag, awikelsen mellan kroppens biologiska klocka och det dagliga 
schemat, utgör ett stort problem för många unga. 

studien visar även att problemen med stress är mycket större hos unga kvinnor än bland 
unga män. Det går nästan fem kroniskt stressade flickor på varje stressad pojke. 

stressen påverkar skolresultaten negativt. De ungdomar som visar upp de högsta 
stressnivåerna presterar märkbart sämre i skolan och får tydligt sämre betyg. 

Allt fler unga behandlas med antidepressiva läkemedel. Antibiotikaanvändandet har 
minskat medan läkemedel för att barn ska klara av skola och vardag har ökat. Aven 
läkemedel för sömnproblem och psykiska problem har ökat explosionsartat. Allra mest 
ökar sömnmedlet melatonin. Under en sexårsperiod har användandet ökat med 335 

procent enligt en kartläggning av SvD. 

Ett medel att kunna minska stressen och prestationsångesten är att lära eleverna 
meditation/mindfulness. 

Enligt en kinesisk studie kunde man redan efter fem dagar se tydliga positiva resultat. 
studien genomfördes av en grupp forskare som lät 40 personer meditera med en 
mindfulnessliknande teknik tjugo minuter om dagen. Efter fem dagar fick de göra olika 
stress- och koncentrationstest Deras resultat jämfördes med resultaten från en 
kontrollgrupp som fått göra traditionella avslappningsövningar under lika lång tid. 
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Resultatet visade att meditationen hade större effekt än avslappningsövningarna. 
Personerna i meditationsgruppen visade färre tecken på orolighet, trötthet, ilska och 
depression. De hade också högre värden på ett koncentrationstest och lägre halter av 
stresshormonet kortisol i saliven. 

Ola Schenström som är läkare och mindfulnessinstruktör anser att meditation och 
mindfulnessträning är effektivt eftersom det ger oss verktyg att hantera vårt 
informationstäta samhälle. 

Vi lever i ett ADHD-samhälle där vår uppmärksamhet är splittrad hela tiden, av 
mobiltelefoner som ringer och E-post som ploppar upp när man arbetar, men med 
meditation och mindfulnessträning lär vi oss att fokusera uppmärksamheten, en l 
Schenström. 

Av ovanstående skäl yrkar vi i Miljöpartiet att Bildnings-och lärandenämnden undersöker 
möjligheten att ge elever detta viktiga instrument att kunna hantera sin stress. 

Monica Fahrman 
Miljöpartiet de gröna i Sala Fläckebo 2014-02-26 

miljöpartiet de gröna 
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När vintern kommer nyttjar en del skidspåren, men många motionerar mindre 
och tar bilen i större utsträckning än vad de egentligen vill. Småbamsf6räldrar 
drar barnen i pulka till skola och dagis, både for att det är lättare än att ta barnvagnen och for att det 
är trevligt. De som inte kan ta sig fram med rollator på snöiga gator kan ta en sparkstötting, Men 
sandande!, som ska underlätta for de som går eller cyklar, gör pulk -eller sparkturen svår eller 
omöjlig att genomfåra. 

Att balkbekämpningen fungerar bra är viktigt, och den går att kombinera med sparkspår. Om halva 
gång- och cykelbanan sandas och halva lämnas ren från sand, kan pulkan glida lätt samtidigt som 
gående inte riskerar att mista fotfästet. De som går eller cyklar måste redan idag ta sikte på den 
delen som är ordentligt sandad, så den risken for gående och cyklister behöver inte öka. I en rapport 
om säkerhet for cyklister i Sverige, framkom nyligen att sandade cykelbanor är en risk på våren när 
snön smält bort. Mindre sand på cykelbanorna skulle kunna minska antalet olyckor. Att sanda halva 
cykelbanan vore alltså en fordel for spark- och pulkaåkande under vintern och framåt våren gynnar 
det också cyklisterna. 

I enlighet med kommunens klimatstrategi om åtgärder for minskat bilåkande fareslår jag därfor 

att Sala kommun under en provperiod på två år endast sandar halva gång- och cykelbanorna for att 

möjliggöra framforande av spark och pulka på gång- och cykelbanor i kommunen och därfor främja 
hälsa, miljö och cykelsäkerhet 

Amanda Lindblad (S) 

Amanda Lindblad 
Socialdemokraterna 


	KF-kallelse-2014-02-28
	KF-statistikrapport-2014-04-28
	KF-a4-2014-04-28
	KF-a5-2014-04-28
	KF-a6-2014-02-28
	KF-a7-2014-04-28
	KF-a8-2014-04-28
	KF-a9-2014-04-28
	KF-a10-2014-04-28
	KF-a11-2014-04-28
	KF-a12-2014-04-28
	KF-a13-2014-04-28
	KF-a14-2014-04-28
	KF-a15-2014-04-28
	KF-a16-2014-04-28
	KF-a17-2014-02-28
	KF-a18-2014-04-28
	KF-a20-2014-04-28

