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Allmän utblick 

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades 
starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än 
beräknat. Det gör prognosen för årets BNP-tillväxt skrivits ned från tidigare 3,0 procent 
till 2,1 procent. Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 
procent. 

Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit 
förhållandevis svag under början av året men förväntas ta bättre fart under årets andra 
hälft. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till 
att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en 
historiskt mycket hög nivå. Om sparandenivån efterhand reduceras ger det ytterligare 
draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. 

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan 
slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är 
lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. 
Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar 
efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat 
arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att 
Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent. 

Arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Arbetslösheten förväntas dock sjunka 
mer markant under 2015. Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och 
löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I 
reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets 
tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. 

En ny skatteunderlagsprognos presenteras den 19 oktober. Den nya regeringens 
budgetproposition förväntas presenteras senast den 24 november. 
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Delårsrapport - ekonomi 

Delårsrapporten visar ett överskott på + 41,9 mkr. Resultatet efter justering av 
realisationsvinster (- 1,4 mkr) är + 40,5 mkr. 2013 års delresultat var + 70 mkr. 
Helårsprognosen för 2014 pekar på ett ringa överskott på + 1,2 mkr att jämföras med 
budgeterat resultat på + 5,6 mkr. Budgeten har justerats med 7,8 mkr i tilläggsanslag 
varav 6 mkr fattats beslut om av kommunfullmäktige, bl. a bokslutsöverföringar från 
2013. Nämnderna visar i ett överskott på + 0,3 mkr. Vård- och omsorgsnämnden visar 
ett minus på - 4,7 mkr. Resultatet efter justering av realisationsvinster är för hela 
kommunen på årsbasis minus - 0,2 mkr. 

Skatteintäkterna beräknas öka med + 3,6 mkr beroende på ökat skatteunderlag och 
bidrag och utjämning med + 5,8 mkr, sammanlagt + 9,4 mkr. Balanskravet innebär att 
delårsprognosen är uppfylld men inte helårsprognosen. I Strategisk plan 2014-2016 
inräknades och förväntades återbetalning under året från AFA-försäkring med + 9,0 mkr. 
Det extra tillskotet avsåg att endast täcka engångskostnader för år 2014. Dessa extra 
resurser är nu osäkert om de betalas ut under 2014 och har därför inte medräknats som 
en positiv post i resultaträkningen, därav den negativa balansen. Om beslut kommer 
före dec 2014 kan summan bokföras på 2014 och resultatet väsentligen förbättras. En 
bidragande orsak till negativ balans är också kommunens självrisk för branden på 719 
tkr. Ätersökning av extra kostnader kommunen haft i samband med branden är inte 
medräknade i delårsrapporten. 

Nettokostnadsandelen ligger på 99 % vilket är samma som den budgeterade 
nettokostnadsandelen. Finansnettot beräknas uppgå till minus - 6,2 mkr, en förbättring 

på +3,8 mkr jämfört med budget. 

Förvaltningsberättelsen 

Förvaltningsberättelsen lyfter fram många viktiga händelser inom respektive 
ansvarsområde. Den i särklass viktigaste händelsen är den stora skogsbranden i juli och 
augusti. Den har påverkat och förändrat många människors liv och vardag. Sala kommun 
kommer att behöva erbjuda krisstödssamtal för drabbade lång tid framöver. Den 
kommunala verksamheten måste kunna möta upp för detta behov och anpassa sig 
framöver för att klara denna uppgift. 

Staten har avsatt 300 mkr för att täcka kostnader som uppstått för kommunerna med 
anledning av skogsbranden i Västmanland, både vad avser kostnader för 
räddningsinsatsen och för kostnader som uppkommit som en direkt följd av 
räddningsinsatsen. 250 mkr administreras av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och 50 mkr administreras av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Arbetet 
med statliga ersättningar till de berörda kommunerna måste vara i mål 31.12 2014. 
Kommunen har en självrisk för branden, som nämnts ovan på 719 tkr som finns inräknad 

i delårsrapporten. 

Andra viktiga händelser hittills under året är samarbete med Heby kommun om en 
gemensam nyanställning aven samhällsutvecklare för bred band. Aktiva 
detaljplaneärenden: Eveiund, Östra kvarteren/Silvervallen, Fridhem, Stadsparken, 
Kaplanen, Rådmannen 6 och Lärkans sportfält. Översiktsplan 'Plan för Sala stad' antagen 
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i maj, följs upp av arbete med "handlingsplan" . Kommuntäckande översiktsplan
formelI planprocess planeras till 4:e kvartalet. Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom 
Sala har inletts. 

Restaurang Kristina på Vallaskolan och Åkra skolrestaurang placerar sig bland de 85 
bästa skolmåltidsköken i Sverige i rankingen gjord av White Guide Junior 2014. 
Förstelärartjänster har inrättats. 

Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark. Sedan 2012 fram till slutet av augusti 2014 är 
nettoinflyttningen i berörda årskullar över 50 barn, varav 20 bara i år. 

Ca 100 brukare har under våren flyttat inom verksamhetsområdet äldreomsorg. 
Anledningen till det är öppnandet av det nya boendet Johannesbergsgatan 2, samt 
förändring av verksamheten på Kaplanen till att bli ett "Tryggt boende för äldre". Under 
perioden har efterfrågan på Vård- och omsorgsboendeplatser ökat. 
Verksamhetsuppföljningssystemet Intraphone har införts inom hemtjänsten. 

Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekompetens via omvårdnadslyftet. Jobbcenter 
är igång sedan den 1/3 2014. Feriearbete för ungdomar i gymnasiets åk 1 under alla lov 
har införts. 

Länsstyrelsen har byggnadsminnesförklarat Sala Silvergruva. 

Befolkning 

Sala kommuns folkmängd har ökat med 39 personer under det första halvåret 2014 och 
uppgår nu till 21 808 personer. 

Under först halvåret föddes det 108 personer som kan jämföras med 118 personer 
under samma period förra året. Antalet personer som avled under första halvåret i år 
blev 133 personer, jämfört med 108 personer samma period förra året. Antal personer 
som flyttade in till kommunen under första halvåret var 548 personer, vilket kan 

jämföras med 601 personer under första halvåret 2013. Antalet utflyttande från 
kommunen var 484 personer under första halvåret i jämförelse med 482 personer första 
halvåret förra året. 

Nämndernas resultat 

Nämndernas prognostiserade resultat för helåret 2014 pekar mot en tydlig förbättring i 
balans jämfört med tidigare år. Helårsprognosen pekar mot ett överskott på + 0,3 mkr. 
Kommunstyrelsen går + 0,8 mkr medan Bildnings- och lärandenämnden går + 4,1 mkr. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott på -4,7 mkr. Övriga håller sig inom 
budget. 

Starkaste avvikelserna inom kommunstyrelsens ansvarsområde visar verksamhetens 
nettokostnad för medborgarkontor (+2,0 mkr) och Samhällsbyggnadskontor (+1,5mkr) 
samt Tekniskt kontor (-1,7 mkr) och Räddningstjänsten -1,6 mkr. Avvikelserna beror 
främst på överskott för samhällsfinansierade resor, bidrag till cykelleder som inte 
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kommer att kunna utnyttjas fullt ut under året, ökade konsult- och 
rekryteringskostnader, underskott inom VA-kollektivet och personalvakanser. 

Bildnings- och lärande nämnden redovisar ett budgetöverskott på + 4,1 mkr. Överskottet 

på kulturskolan beräknas till + 350 tkr och beror på att musikprofil och kulturgaranti är 
budgeterad för helår, men verksamheten påbörjas först under hösten. Ett antal avkanta 
tjänster inom grundskolan under våren förklara huvudsakligen grundskolans överskott 

på + 2,5 mkr. Vuxenutbildningen förmår inte använda tilldelade pengar varför ett 
överskott på + 1,2 mkr beräknas på helårsbasis. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett årsnettounderskott på - 4,7 mkr, 
huvudsakligen att hänföra till underskott för medicinskt färdigbehandlade och ökad 
hemtjänst (- 2 mkr) och LSS, externt boende minus -1,2 mkr samt institutionsplacerade 
minus - 2 mkr. 

Bolagen 

Delresultat 2013 för Sala - Heby Energi AB är 1,3 mkr jämfört med 4,2 mkr för 2013. Det 
förklaras aven varmare vinter än normalt varför omsättningen sjunkit med ca 12,4 %. 
Prognosen för helåret 2014 är +12000 tkr, dvs. det budgeterade resultatet. Aktivt 
arbete med att minska verksamhetens kostnader pågår men också att hitta nya 

produkter och tjänster. Framtiden är mycket inriktad på klimatsäkring och 
klimatanpassning samt följsamhet till Sala kommuns klimatstrategi och Heby 2030. 

Salabostäder AB:s resultat för årets åtta första månader är plus + 10 mkr tkr vilket är 6,7 
mkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror främst på ändrad bokföring, samt 
minskade försäkringsskador. Två större projekt pågår inom bolaget. Det första är en 
utbyggnad av bred band med fiber in i varje lägenhet som också påverkar leverans av TV 
till hyresgästerna. Det andra stora projektet som pågår är en stamrenovering av 

lägenheter inom området Åkra som slutförs under hösten och kommer att utvärderas 

med tanke på ekonomi, hantering av hyresgäster och entreprenadform. 

Sala Silvergruva AB uppvisar glädjande ett ökat positivt delårsresultat, 2 273 tkr. Till följd 
av skogsbranden sjönk besöksantalet drastiskt under augusti, uppskattnings valde 60 % 

av det normala antalet besökare i augusti att inte besöka Sala och Silvergruvan. 

Likviditeten är fortfarande ansträngd men förbättrad. En konsultrapport visar att 
separering av besöksnäring och fastighetsunderhåll är nödvändig för att få rätsida och 
balans i ekonomin. Under året har länsstyrelsen i Västmanland beslutat om 
byggnadsminnesförklaring av Sala Silvergruva. Samtliga berörda fastigheter rymmer 
bebyggelse och miljöer med höga kulturella värden. 

Sala Industrifastigheter AB. Delårsresultatet visar ett överskott på + 75 tkr att jämföra 
med föregående års underskott på -140 tkr. Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 
och Måns Dis. En översyn ska påbörjas av samtliga fastigheter som bolaget äger för att 
kunna göra en bedömning av underhållsbehov och eventuella ombyggnationer 
anpassade till hyresgästernas behov. 
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Investeringar 

Helårsprognosen pekar på ett överskott på + 21,4 mkr. Verksamhetens budgeterade 
investeringsvolym 111,7 mkr har i tilläggsbudget utökats med +50,9 mkr. Överskottet är 
huvudsakligen hänförligt till kommunstyrelsens förvaltnings, tekniska kontor, 
medborgarkontor samt vård- och omsorgsnämnden. Överskott prognosticeras för 
servicebyggnad i Stadsparken, tillagningskök Varmsätra, äldreboendet och Lärkans 
sportfält. Kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadskontor redovisar ett 

underskott. Större investeringar har under delåret gjorts i VA- och parkprogram, teknisk 
service och lokalprogram 

Det tål att upprepas att under flera år har de budgeterade investeringarna legat högre 
än redovisade investeringar i bokslut, vilket innebär att avsevärda belopp förs över till 
kommande år i tilläggsbudget. Det är ingen önskvärd ordning. Investeringarna påverkar 
verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader och binder därför 
resurser i onödan. En bättre anpassning inför kommande år är därför nödvändig. I 
framtiden står dock kommunen inför stora investeringar inom skola, vård- och omsorg 
samt kultur och fritid. Infrastruktursatsningar inom bostads- och 

kommunikationssektorn är också nödvändiga och av betydande slag om visionen om 
25000 invånare år 2024 skall kunna realiseras. 

Medarbetare 

Antalet anställda i Sala kommun har under året hittills minskat med 11 personer till 
1726. En minskning av antalet anställda sedan 2007 har skett med 334 personer. 80 % 
procent av kommunens anställda är kvinnor. Av de tillsvidareanställda kvinnorna arbetar 
28 % deltid. Motsvarande siffra för män ca 11 %. Antalet deltidsanställda är störst inom 
Vård- och omsorgsförvaltningen, 39,6%. Sala kommun har som ambition att erbjuda 
heltidstjänster för den som så önskar. Genomsnittsålder bland Sala Kommuns 
tillsvidareanställda medarbetare är 49 år. 

Idag har årsarbetstid införts inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga 
assistenter. Ärsarbetstid ger medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt 

arbetstidsschema och därmed ökad sysselsättningsgrad. Sala kommun har använt 
möjligheten att erbjuda pensionsförstärkning i samband med organisationsförändring 

inom Måltidsenheten för tre medarbetare. Tre medarbetare har fått dispens för 
timanställning efter fyllda 67 år. Ett antal rehabiliteringsärenden har inneburit avslutad 
anställning. 

Perioden 2014-2017 uppnår 197 medarbetare 65 års ålder. Nyanställningar prövas i 
förhållande till befintliga resurser och kompetenser i ett koncernperspektiv. 
Sett på flera års sikt har kommunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid 
rekrytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskollärare, skolledare, lärare 
med lärarlegitimation, specialister och ingenjörer/tekniker). 
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Friskvård, sjukfrånvaro och arbetsmiljö 

Sala kommun erbjuder alla medarbetare som är anställda fr. o m 2014-01-01 
minst 14 dagar friskvårdskuponger till ett värde av 1 000 kr per år. Kupongerna 
kan användas som betalning för friskvård fria från förmånsbeskattning enligt 
Skatteverkets regler. 

Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande 
rehabiliteringsprocessen. Från och med 2013-01-01 är Previa ny leverantör av 
företagshälsovård och sjukanmälantjänst till Sala kommun. 

Sjukfrånvaro för första halvåret 2014 visar totalt 5,0 %. Det är en ökning med 0,1 
procentenheter jämfört med helåret 2013. Att ohälsotalen ökar trots 
intensifierade hälsofrämjande insatser är oroande. Men sjukfrånvaron ökar i hela 
riket varför försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, analyserat 
förändringar i syfte att öka kunskapen om bakomliggande orsaker. Generellt kan 
skönjas en ökad sjukfrånvaro och längre sjukfrånvaroperioder. Ökningen sker i 
samtliga diagnosgrupper även om ökningen av psykiska diagnoser är kraftigast. 
Statistik för Sala kommun visar att den största sjukfrånvaroorsaken, ca 50 %, är 
medicinska besvär såsom förkylning och influensa. Därefter kommer besvär i 
rörelseapparaten (nacke, axlar, rygg etc.). Nio procent har uppgivit psykosociala 
besvär. 

Andelen långtidssjuka i Sala kommun har minskat från 42,3 % 2013 till 41,8 % av 
totala antalet sjukskrivna första halvåret 2014. Sjukfrånvaron för män har 
minskat från 4,3 % till 3,9 % medan den för kvinnor ökat från 4,75% 2013 till 5,4 
% första halvåret 2014. Sjukfrånvaron ökar i alla åldergrupper men kraftigast i 
åldersgruppen 30-49 år. Ca hälften av kommunens medarbetare har ingen 
registrerad sjukfrånvaro alls. Arbetet med hälsobefrämjande åtgärder fortsätter. 
Personalavdelningen har fått i uppdrag att nogsamt följa den stegrande 
utvecklingen av ohälsotalen. Total sjukfrånvaro kring fem procent måste dock 
betraktas som ett gott resultat. 

Systemet Flexite används för rapportering av olycksfall och tillbud. För att få 
möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det leder till olycksfall är 
det viktigt att även tillbud registreras. Under första delen av 2014 kan vi se en 
ökad användning av rapporteringssystemet. Det största antalet registrerade 
tillbud gäller skolan och incidenter med elever. 

Strategisk plan och måluppfyllelse 

I den numera årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige 
kommunövergripande mål i fyra perspektiv: samhällsutveckling, verksamhet, 
medarbetare och ekonomi. För varje mål sätts målindikatorer som skall mäta och 
säkerställa måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Många indikatorer behöver ses 
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över och förfinas för att bättre kunna följa upp verksamheten. Ett led i detta är 
deltagande i KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet). 

En genomgång av samtliga mål visar att flera av dessa är uppfyllda men åtskilliga 
endast delvis uppfyllda eller ej genomförda mätningar. Det är viktigt att arbetet 
med att följa upp och nå mål uppfyllelse intensifieras. I Strategisk plan 2014-2016 
finns tre mål som främjar god ekonomisk hushållning. Perspektivet hållbart 
samhälle visar möjligheter till delvis eller hel måluppfyllelse. Däremot inte 
uppfylls inte målet i perspektivet medborgare i form av god service av hög 
kvalitet samt i perspektivet ekonomi beträffande två av tre delmålen. Särskilt bör 
uppmärksammas perspektivet medarbetare inom Bildnings- och 
lärandenämnden där samtliga delmål saknar mätbara indikatorer eller 
mätvärden. 

Kommunstyrelsen har påbörjat en anpassning av budgetmodellen till EU2020-
strategin i samband med budget 2014-2016. 

Ledningsutskottet föreslås besluta att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 

att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 

att kommunstyrelsen åläggs ett besparingsbeting på 800 tkr för att helårsprognosen för 
Sala kommun skall ha positiv balans 

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2014, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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§ 161 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammantradesdatum 

2014-09-16 

Dnr 2014/948 

Delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare 

Beredning 
Bilaga KS 2014/156/1, delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/156/2, delårsrapport för överförmyndare 
Bilaga KS 2014/156/3, intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning; 
rapport 

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar delårsrapporten för kommunstyrelsens för
valtning. Margareta Furenmo, tekniska kontoret, föredrar resultatpåverkande fak
torer för tekniska kontoret 

Vid ärendets behandling deltar även kontorscheferna Silvana Enelo Jansson, Lennart 
Björk, Jane Allansson ocb Roger Nilsson, samt bygglovshandläggare Lena Karlsson 
och markingenjör Anders Dahlberg från samhällbyggnadskontoret. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
iill fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning, 
illt fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/överförmyndare, samt 
iill godkänna delärsrapport gällande internkontrollplan 2014 för kommun
styrelsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning, 

att fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/ överförmyndare, samt 

iill godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2014 för kommun
styrelsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Delårsbokslut 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLFÖRVALTNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Dnr 2014/932 

Nämnder och styrelser ska lämna delårsrapport med prognos per den 31/12 för 
drift och investeringar samt en kortfattad version av den sammanfattande 
redovisningen som sker till bokslutet. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/31/1, rapport. 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2014, bilaga BLN 2014/31/1, samt 
att överlämna delårsrapport 2014 till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2014, bilaga BLN 2014/31/1, samt 

att överlämna delårsrapport 2014 till kommunstyrelsen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

6 (18) 



§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLFÖRVALTNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Rapportering av internkontrollplan 

INLEDNING 

Dnr 2014/150 

Rapport om internkontrollplanen vid delårsbokslut för skolförvaltningen. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/6/2, rapport. 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutat' 

att godkänna rapport om internkontrollplan, bilaga BLN 2014/6/2. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna rapport om internkontrollplan, bilaga BLN 2014/6/2. 

I Utdcog>be;tyrkande 

7 (18) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÄRO- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/923 

VON § 104 Delårsrapport med helårsprognos 

Justerandes sign 

/i!L 

INLEDNING 
Föreligger vård- och omsorgsförvaltningens delårsrapport med helårsprognos, 

Beredning 
Sammanställning, Bilaga VON 2014/67/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna delårsrapporten med helårsprognos och 
att överlämna den till kommunstyrelsen med noteringen 
att nämnden bedömer att orsakerna till det prognostisera de underskottet för 
närvarande inte går att kompensera med andra kostnadsminskningar inom 
nämndens verksamhetsområden för att klara innevarande års budgetramar, samt 
att nämnden återkommer i oktober, i samband med behandling av 
verksamhetsplanen för 2015-2017 med bedömningar om vilka vägval nämnden 
måste aktualisera i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att fullfölja de 
uppdrag som åligger nämnden, 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten med helårsprognos och 

att överlämna den till kommunstyrelsen med noteringen 

att nämnden bedömer att orsakerna till det prognostiserade underskottet för 
närvarande inte går att kompensera med andra kostnadsminskningar inom 
nämndens verksamhetsområden för att klara innevarande års budgetramar, samt 

att nämnden återkommer i oktober, i samband med behandling av 
verksamhetsplanen för 2015-2017 med bedömningar om vilka vägval nämnden 
måste aktualisera i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att fullfölja de 
uppdrag som åligger nämnden, 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad, 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 

5 (15) 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/256 

VON § 105 Internkontrollplan, rapport 

Justerandes sign 

(j){ 

INLEDNING 
Föreligger vård- och omsorgsförvaltningens rapport gällande internkontrollplan. 

Beredning 
Förvaltningens rapport Bilaga VON 2014/68/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera informationen och 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen och 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

I Utdcogsbestyrkonde 

6 (IS) 
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1 (1) 
2014-09-08 

JENNY NOLHAGE 
DIREKT: 0224-74 70 10 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Rapport till delårsbokslut - intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens förvaltning 2014 

Enligt av kommunfullmäktige 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 
styrelser 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. 

Förvaltning har i samband med arbetet med delårsbokslutet sammanställt en 
rapport om arbetet med den interna kontrollen 2014 enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten om arbetet med 

intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med bilaga. 



Rapport till delårsbokslut, Intern kontrollplan - Kommunstyrelsens f"Orvaltning 2014 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 
Kommunstyrelsens 
fOrvaltning 
Verkställighet av politiskt Att uppföljning sker att Kontorschef for Avstämning Löpande uppfölj- Kommunchef Möjlig/Kännbar Arbetet pågår 
fattade beslut politiskt fattade beslut Medborgarkontor en gång per ning under året 

verkställs år vid 
bokslut 

Inköp sker hos avtalade Kontroll av att Upphandlare En gång/å Stickprov Förvaltningschef MöjliglKännbar Inköpskontroll kommer 
leverantörer inköpsavtalen foljs att genomforas utifrån 

en s.k. spendanalys. En 
upphandlare och en 
ekonom har genomgått 
en spendanalyskurs. 
Ytterligare en 
upphandlare och en 
ekonom ska gå kursen 

Protokoll ska inlämnas Kontrollera att Registrator 2 ggr/år Sökning i ärende- Förvaltningschef Minde Arbetet pågår 
från styrelsemöten i SHE, protokoll har inlämnats Vid delårs- hanteringssystemet sannolik/Kännbar 
Salabostäder, S IF AB samt från styrelsemöten i bokslut och 
Sala Silvergruva SHE, Salabostäder, årsbokslut 

SIFAB samt Sala 
Silvergruva 

SamhäJlsbyggnadskontor 
Kontrollera att beslut är Följa upp överklagade Berörd 2 ggrlår Analys av beslut Enhetschef Möjlig/Kännbar Vid överprövning i 
rättssäkert behandlade beslut handläggare från överprövande samband med 

instans överklagade ärenden har 
det visat sig att 66 % av 
de överklagade besluten 
har varit riktiga, under 
det forsta halvåret. 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
I (rutin/system) till deiårsboksint i 
Kontrollera att kunder får Livsmedelsinspektioner Berörd 2 ggr/år Antal faktiska Enhetschef MöjliglKännbar Livsmedelsinspektörerna 
den livsmedelstillsyn som motsvarar de timmar handläggare timmar motsvarar har planerat att hinna 
de har betalat för som faktureras kund beräknat antal med 210 tillsynsbesök 

fram till 31 augusti. Den 
31 juli hade man gjort 
175 tillsynsbesök. 

Kontrollera att beslut om Stickprov Berörd 2 ggr/år Stickprov samt där Förvaltningschef Möjlig/Kännbar Riktlinjerna följs. 
skolskjuts är taget i handläggare politiken tagit 
enlighet med riktlinjer egna beslut 

Kontrollera att fördelning Stickprov Berörd 2 ggr/år Uppföljning av de Enhetschef Möjlig/Kännbar Tomtköreglema följs. 
av tomter i tomtkön sker i handläggare som fått tilldelning 
enlighet med tomtköregler. 
Tekniskt kontor 
A Att beslut expedieras VA-ingenjör I ggr/år Sammantaget för Förvaltningschef Möjlig/försumbar Vid kompletta 
Handläggningstiden för inom fyra veckor. från och alla ärenden. och enhetschef ansökningshandlingar 
inkommen med januari har processen fungerat. 
ansökning/anmälan om 2014. 
anslutning till kommunalt 
VA. (Från ansökan till 
lämnad arbetsorder till 
gata/park) 
Räddningst.iänst 
Faktufåhantering Samtliga inköp Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Beräknas bli uppfyllt. 

kontrolleras att de med sannolik/Lindrig Kontrollrapport lämnas 
pris och kval itet vid årsbokslut. 
motsvarar 
beställningarna 

Betalkortsanvändning Samtliga transaktioners Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Beräknas bli uppfyllt. 
kvitton sparas i akt till sannolik/Lindrig (kvitton sparas centralt). 
respektive kort och Kontrollrapport lämnas 
kontrolleras mot konto- vid årsbokslut. 
utdragen från _ .. , 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 

kortleverantören 
Automatlarmkontroll Genomförda kontroller Stf Kvartalsvis Uppföljning av Räddningschef Mindre Upptyllt 

Räddningschef månads och sannolik/Lindrig 
kvartals prov 

Handbrandsläckarkontroll Genomförda kontroller Stf Q2&Q4 UppIåljning av Räddningschef Mindre Upptyllt 
Räddningschef årskontroll sannolik/Lindrig 

Förebyggande - tillsyner Myndighetstillsyn Stf Q3 Uppföljning av Räddningschef Minde Upptyllt 
enligt Lag om skydd Räddningschef årstillsyner sannolik/Kännbar 
mot olyckor samt Lag 
om brandfarliga och 
explosiva varor 



SALA 
KOMMUN 

Skolförvaltningen 
Daniel Ahlin 
Tfn. 0224-74 72 07 

2014-09-23 

Rapport om internkontrollplanen vid delårbokslut. 

Internkontrollplan 2014 iör Skoliörvaltningen 

ProcessIRutin Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp Ekonom Stickprov 
sker hos avtalade löpande 
leverantörer under året 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att beslut Skoljuridisk Vid 
beslut fattas och behandlas ansvang lämpligt 

fonnellt korrekt om handläggare tillfalle 
åtgärdsprogram eller inte 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att Skoljuridisk Stickprov 
innehåll åtgärdsprogram har korrekt ansvarig 

innehåll handläggare 

~-----

Ärende 6 
Bilaga BLN 2014/6/2 
Dnr 20141150 

Metod Rapportering Till 

Sökning i Förvaltningschef 
Ftb:n alt samt till BLN i 
ekonomisyste samband med 
met bokslut 
Full revision Förvaltningschef 

som rapporterar till 
BLN i samband med 
bokslut 

Analys Förvaltningschef 
samt till BLN i 
samband med 
bokslut 

-~_.- ---- ------ --

Riskbedömning 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

, 

1. Inköpsrutiner görs stickprover på under året. Sammanställning av totalt inköp och hur stor del som köpts av avtalspartners görs till bokslutet. 
2. Åtgärdsprogram, beslut, kommer presenteras i bokslutet. 
3. Åtgärdsprogram, Innehåll, kommer presenteras i bokslutet 



Internkontrollplan 2014 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer/rutiner att kontrollera 

under året. 

1. Personalförsörjning genom personalomsättningssiffor ska kontrolleras 1 g/år. Ej gjort till 

delår. 

2. Medicinskt färdigbehandlade följs varje månad ack tom augusti ca 1,5 mkr 

3. Viten kontrolleras varje månad. Viten för 2 LSS korttids samt 1 LSS kontaktperson som gått 

till Förvaltningsrätten samt 3 st där IVO överväger vitesansökan på IFO . 

4. Placeringar kontrolleras varje månad. 

5. Ätersökning från Migrationsverket kontrolleras 1 g/år. Ej gjort till delår 

6. EKO-frågor inköpskort kvittokontroll. Av 76 fakturor bedömdes ca 65% ha en ofullständig 

kvittoredovisning och rutinerna för hanteringen av kvitton ska därför omedelbart ses över. 

7. Inköpskort avtalstrohet. Ikea och Ica var de vanligaste inköpen utan avtal. 


