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Sammanträdesdatum 

2015-10-08 
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Dnr 2015/640 

Delårsrapport 2015 för Sala kommun 

INLEDNING 
Delårsrapport för Sala kommun samt uppföljning nämndernas internkontrollplaner 
per 2015-08-31. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/180/1, delårsrapport 2015-08-31 
Bilaga KS 2015/180/2, nämndernas protokoll 
Bilaga KS 2015/180/3, internkontrollplaner 2015-08-31 
Ledningsutskottet 2015-09-29, § 201 

Redovisningsekonom Anna Cedervång föredrar ärendet. Kommunchef Jenny 
Nolhage, controller Inger Lindström, socialchef Agneta von Schoting och biträdande 
skolchef Henric Sjöblom, kontorscheferna Anders Almroth och Magnus Holmberg 
Muhr samt ekonom Daniel Ahlin deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppmana styrelse och nämnder att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 
att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2015, samt 
att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2015, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-09-14 

Dnr 2015/569 

VON § 111 Delårsrapport med helårsprognos 

INLEDNING 
Föreligger vård och omsorgs delårsrapport med helårsprognos. 

Beredning 
Rapport. Bilaga VON 2015/68/1. 

Socialchef Agneta von Schoting och ekonom Sofia Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
fil!: godkänna delårsrapporten med helårsprognos och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård· och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten med helårsprognos och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

·--------- -------~ 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFN 74 

Justerandes slgn 

Delårsrapport 

INLEDNING 
Delårsrapport 2015 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-09-03 

Roger Nilsson, kultur- och fritidschef, föredrar ärendet 

Bilaga KFN 2015/38, deHlrsrapport 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
all efter tillägg godkänna delårsrapporten enligt bilaga KFN 2015/38 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

filt efter tillägg godkänna delårsrapporten enligt bilaga KFN 2015/38 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
't;<,p I 'j(nQo/8\, 

Utdragsbestyrka nde 
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Rapport till delårsbokslut, Intern kontrollplan - Kommunstyrelsen 2015 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
< rutin/svstem) till delårsbokslut 
Kommunstyrelsen 

Kartläggning av Kartläggning av om Upphandlare/ Löpande SPEND-analys Förvaltningschef Sannolik/Kännbar Arbetet med 
inköpsmönster genomförda inköp Ekonomikontor analys, SPEND-analyser 

gjorts inom eller rapportering förväntas ligga nere 
utanför avtal kvartalsvis under 2015. 

Systemstöd för att 
följa upp avtalstrohet 
har införskaffats. 
Första analyserna 
beräknas till hösten 
2015. 

Riktlinjer för gåvor Kontroll att riktlinjerna Ekonomikontor En gång/år Stickprov Förvaltningschef Möjlig/Kännbar Stickprov kommer 
följs att genomföras i 

samband med 
bokslut. 

Riktlinjer mot korruption, Kontroll att riktlinjerna Medborgarkontor En gång/år Stickprov Förvaltningschef Mindre sannolik/ Kontroll sker vid 
mutor och jäv mot jäv följs vid Allvarlig årets slut. 

oolitiska beslut 
Riktlinjer mot korruption, Kontroll att riktlinjerna Personalkontor En gång/år Enkel enkät Förvaltningschef Mindre sannolik/ Arbetet påbörjat. 
mutor och jäv mot mutor följs vid Allvarlig Avslutas under 

unnhandlinoor hösten 2015. 
Verkställighet av politiskt Uppföljning och Medborgarkontor 2 ggr/år Granskning och Förvaltningschef Möjlig/Kännbar Uppföljning för 
fattade beslut verkställighet av Vid delårs- förfrågan våren 2015 klar. 

politiskt fattade beslut bokslut och 
årsbokslut 

Protokoll ska inlämnas Kontrollera att Registrator 2 ggr/år Sökning i ärende- Förvaltningschef Minde Kontrollen är 
från styrelsemöten i SHE, protokoll har inlämnats Vid delårs- hanteringssystemet sannolik/Kännbar genomförd för våren. 
Salabostäder, SIF AB samt från styrelsemöten i bokslut och Protokollen är 
Sala Silvergruva SHE, Salabostäder, årsbokslut inlämnade och finns i 

SIF AB samt Sala diariet. 
Silveromva 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 
Samhällsbvaanadskontor 
Kontrollera att beslut är Följa upp överklagade Berörd handläggare 2 ggr/år Analys av beslut Enhetschef Möjlig/Kännbar Bygg- o miljö: 
rättssäkert behandlade beslut från överprövande Samtliga ärenden 

instans analyserade, 83% rätt 
Kontrollera att kunder f'ar Livsmedelsinspektioner Berörd handläggare 2 ggr/år Antal faktiska Enhetschef Möjlig/Kännbar Följer plan för 
den livsmedelstillsyn som motsvarar de timmar timmar motsvarar enhetens arbete. 
de har betalat för som faktureras kund beräknat antal 160 av 310 kontroller 

utförda. 
Kontrollera att beslut om Stickprov Berörd handläggare 2 ggr/år Stickprov samt där Enhetschef Möjlig/Kännbar Riktlinjerna följs 
skolskjuts är taget i politiken tagit 
enli!!het med riktlinier ei,ia beslut 
Kontrollera att fördelning Stickprov Berörd handläggare 2 ggr/år Uppföljning av de Enhetschef Möjlig/Kännbar Reglerna följs 
av tomter i tomtkön sker i som fått tilldelning 
enli!!het med tomtköregler 
Tekniskt kontor 
A Att beslut expedieras VA-ingenjör I ggr/år från Sammantaget för Förvaltningschef Möjlig/försumbar Kontrollen kommer 
Handläggningstiden för inom fyra veckor och med alla ärenden och enhetschef att genomföras i 
inkommen ansökning/ januari 2014 samband med 
anmälan om anslutning till bokslut. 
kommunalt VA. (Från 
ansökan till lämnad 
arbetsorder till aata/oark) 
Räddnine:stiänst 
Deltidslöner Stickprovskontroll Stf. 4ggr/år Granskning Räddningschef Mindre Genomfört vid två 

Räddningschef sannolik/Lindri~ tillfällen 
Fakturahantering Samtliga inköp Mottagningsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Genomfört 

kontrolleras att de med sannolik/Lindrig 
pris och kvalitet mot-
svarar beställnin!!arna 

Betalkortsanvändning Samtliga transaktioners Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Genomfört 
kvitton sparas i akt till 
respektive kort och 

sannolik/Lindrig 

kontrolleras mot 
kontoutdragen från 
kortleverantören 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömoiog Rapport till 
(rutio/svstem) till delårsbokslut 
Automatlannkontroll Genomförda kontroller Stf Räddningschef Kvartalsvis Uppföljning av Räddningschef Mindre GenomförtförQl & 

månads och sannolik/Lindrig Q2 
kvartalsorov 

Handbrandsläckarkontroll Genomförda kontroller Stf Räddningschef Q2&Q4 Uppföljning av Räddningschef Mindre Genomfört för Q2 
årskontroll sannolik/Lindrig 

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



E~~~~ 
Barn och Utbildning 
Daniel Ahlin 0224-74 72 07 

Internkontrollplan 2015 för Barn och Utbildning 

Process/Rutin Kontrollmoment Kontrollansvar 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp Ekonom 
sker hos avtalade 
leverantörer 

Åtgärdsprograrn, Att kontrollera att beslut Handläggare 
beslut fattas och behandlas skoljuridik 

formellt korrekt om 
åtgärdsprosrram eller inte 

Rutiner vid köp med Att kontrollera att kvitton Ekonom 
betalkort. lämnas in i samband med 

att fakturan anländer. Att 
regler vid användandet av 
betalkort efterlevs. 

1-3: Samtliga punkter kommer redovisas till bokslutet. 

Frekvens Metod 

Stickprov Analys 

Stickprov Jämforelse mot 
betyg och 
nationella prov 

Stickprov Kontroll av 
faktura samt 
kvitton. 

2015-09-07 
Dnr 2015/58 
Ärende 5 

Rapportering Till 

Förvaltningschef 
samt till SKN i 
samband med 
bokslut 
Förvaltningschef 
som rapporterar till 
SKN i samband med 
bokslut 
Förvaltningschef 
samt till SKN i 
samband med 
bokslut 

Riskbedömning 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 



lnternkontrollplan 2015 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2015 omfattar fem processer /rutiner 
att kontrollers under året. 

1. lnköpsrutiner avtalstrohet 
Kontroll att inköp sker hos avtalade leverantörer. De vanligaste inköpen där vi 
inte har avtal görs hos Willys, !ca Åkrahallen och Berendsen Textil Service AB. 

2. Rutiner vid köp av betalkort. 
Arbete pågår. 

3. Kontroll av att regler för gåvor efterlevs. 
Arbete pågår. 

4. Korruption, mutor och jäv. 
Här har en enkät undersökning skicks ut och ska sammanställas under hösten. 

5. Systemsäkerhet 
Här görs stick prover i Procapita och arbete med uppbyggnad av rutiner kring 
Combine pågår. 
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INLEDNING  

Snabbfakta, 4 år i sammandrag 

 

 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 

Årets resultat, mkr 39,3 65,1 1,1 9,5 12,6 

Årets resultat som andel av 
skatteintäkter, bidrag och 
utjämning, % 

3,7 6,0 0,1 0,8 1,1 

Nettokostnader, mkr 1 012,7 1 019,8 1 113,1 1 148,1 1 150,5 

-förändring från föregående 
år, % 

0,5 0,7 9,1 3,1 3,4 

Nettokostnader justerade 
med jämförelsestörande 
poster, mkr 

1 033,7 1 049,8 1 113,1 1 148,1 1 160,0 

-förändring från föregående 
år, % 

2,6 1,6 6,0 3,1 4,2 

Skatteintäkter, bidrag, ut-
jämning, mkr 

1 057,7 1 091,5 1 119,6 1 163,7 1 160,6 

- förändring från föregående 
år, % 

2,8 3,2 2,6 3,9 3,7 

Nettokostnadsandel av skat-
teintäkter bidrag och utjäm-
ning, % 

96 93 99 99 99 

Finansnetto, mkr -5,7 -6,6 -5,3 -5,2 2,5 

Nettoinvesteringar, mkr 121,4 103,8 68,3 145,5 108,8 

I bokslut 2012 redovisas en jämförelsestörande intäkt från AFA med 21 mkr och i bokslut 2013 redovisas 
jämförelsestörande intäkt från AFA med 20,4 mkr och prestationsersättning med 9,6 mkr. Dessa poster 
påverkar jämförelserna mellan åren, så även intäkt från AFA med 9,5 mkr 2015. 
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  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Viktiga händelser 

 Byggenheten har genomfört informationsträffar för allmänheten.  

 Intresseanmälan för bredband har skickats till samtliga hushåll i Sala 

kommun. 

 Kollektivtrafiken har förbättrats avseende lördagstrafik på landsbygden. 

 Avstängning av Sörskogsleden för tung genomfartstrafik samt inrättande 

av förbud för farligt gods på Sörskogsleden är genomförd. 

 Lokalförvaltarna har under året byggt omklädningsrum och två läktare på 

Lärkans sportfält. 

 Tre nya omstarter har öppnats Mårtsbo, Åkersbo samt Gullvalla. 

 Utbildningsinsatser för brandmän och befäl samt materielkomplette-

ringar kopplat till skogsbrandsläckning. 

 En ny risk och sårbarhetsanalys är under framtagande för både Sala och 

Heby kommuner. 

 Ombyggnåtion åv Kåplånen och flytt åv ”Föreningårnås Hus”. 

 Tillbyggnad av omklädningsrum och läktare enligt Vision Lärkan. 

 Badplatser har fått nya bryggor och omklädningsbyggnader. 

 Nyinvigning av kv. Täljstenen efter installation av värme-, ventilation- och 

klimatanläggning. 

 Barn- och elevantalet ökar stadigt och utöver prognosen. Bara under 

sommaren kom cirka 60 nyanlända i förskole- och skolåldern. 

 Bristen på skollokaler och brister i lokalerna har inneburit att en rad åt-

gärder vidtagits under perioden som gått: 

- Lärkbacksskolans modul har fått förlängt bygglov fram till 2017. 

- Ängshagenskolan har fått en ny tillfällig modulbyggnad. 

- Vallaskolans låg- och mellanstadielokaler har delvis behövt utrymmas 

och mellanstadiet har därför flyttats till Sörskogen, från och med h2015 

- Kila skola har flyttat delar av verksamheten till lokaler i den närbelägna 

Lindgården. 

 Förskoleverksamheten i Bellanderska har permanentats. 

 Programutbudet i gymnasieskolan har anpassats till efterfrågan, vilket 

innebär att Ekonomiprogrammet startar och att Restaurangprogrammet 

och eventuellt Teknikprogrammet avvecklas efterhand. 
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 Under perioden har efterfrågan på vård- och omsorgsboendeplatser 

(VåBo) ökat trots att antalet platser utökats. För närvarande finns det ca 

20 personer som väntar på ett boende.  

 Under april öppnades nio VåBo platser på Parklängan 3. 

 En lyckad rekrytering under våren av flera sjuksköterskor har bidragit till 

en stabilare situation för hälso- och sjukvården.  

 Daglig verksamhet LSS samarbetar med 21 olika företag, andra kommu-

nala verksamheter samt röda korset i Sala och kan erbjuda 20 deltagare 

sysselsättning på den privata arbetsmarknaden. 

 Antal icke verkställda LSS boendebeslut första halvåret är sju gruppbo-

stadsbeslut och fem servicebostadsbeslut. Servicebostadsbesluten för-

väntas kunna verkställas i höst. 

 Två icke verkställda gruppbostadsbeslut inrapporterade till inspektionen 

för vård och omsorg, IVO. 

 Konsekvenser av införandet av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine 

för biståndshandläggarna har varit att handläggningstiden dragit ut på ti-

den. 

 Familjecentralen har startat i augusti. 

 Familjehemsplaceringarna har ökat jämfört med tidigare år. 

 Feriearbete för ungdomar i gymnasiets åk 1 och åk 2 under alla lov har in-

förts 

 Stängning av Motivationsboendet har påbörjats och planeras stänga per 

den sista september. 

 Försörjningsstödet har minskat markant under första halvåret. 

 Antalet mottagna från anläggningsboende och kvotflyktingar enligt avtal 

med migrationsverket har varit 33 stycken. 

 Totalt har 110 stycken nyanlända personer tagits emot. 
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Ekonomisk översikt 

RESULTATUTVECKLING 

Sala kommuns helårsprognos för 2015 pekar mot ett överskott på 12,6 mkr att 

jämföras med budgeterat resultat på 9,5 mkr i Strategisk plan. Budgeterat resul-

tat inklusive tilläggsanslag uppgår 10,0 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster 

med 8,3 mkr, vilket efter justering ger ett resultat mot balanskravet på 4,3 mkr.  

 

 

Nämnderna redovisar ett överskott på 5,0 mkr och samtliga nämnder beräknar 

driva sina verksamheter inom beslutade anslag. De största avvikelserna inom 

nämnderna återfinns på kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden vilka 

prognostiserar överskott på 2,8 mkr respektive 1,3 mkr. 

Prognosen visar på minskade intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning på 

3,1 mkr samt ett finansnetto 7,7 mkr bättre än budget. 

Delårsresultatet, det vill säga årets första åtta månader, visar ett överskott på 

25,7 mkr. Resultatet efter justering av realisationsvinster på 2,1 mkr uppgår till 

23,6 mkr.  

BALANSKRAV 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre 

än kostnaderna. Både delårsresultatet och helårsprognosen uppfyller balanskra-

vet. Det bör påpekas att återbetalningen av medel från AFA försäkringar är bud-

geterad. 
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Balansutredning 

 Delår Helårsprognos 

Årets resultat 25,7 12,6 

Realisationsvinst  -2,1 -8,3 

Justerat resultat 23,6 4,3 

 

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 ”hållbår ekonomisk utveckling” innebär ått kommunens resurser skå ån-

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. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2015 beslutat att årets resultat ska 

uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Målet förväntas 

inte uppfyllas då prognostiserat resultat uppgår till 1,1 %. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter, statsbi-

drag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen. Nettokostnadsök-

ningen prognostiseras till 3,4 % och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och 

utjämning till 3,7 %. Målet förväntas att uppfyllas. Det är dock viktigt att påpeka 

att målet endast uppnås på rund av återbetalningen från AFA. Kompenseras 

denna jämförelsestörande post beräknas nettokostnadsökningen till 4,2 % och 

målet skulle därför inte ha uppnåtts. 

Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska bedriva verksamheten 

inom beslutade anslag. Samtliga nämnder beräknar att driva sina verksamheter 

inom beslutade anslag. Överskottet prognostiseras till 5,0 mkr och därmed för-

väntas målet att uppfyllas. 

Två av de tre finansiella målen har uppnåtts. Kommunen har ur ett finansiellt 

perspektiv inte uppnått god ekonomisk hushållning. 
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NETTOKOSTNADER, SKATTEINTÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 

Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget samman-

taget minska med 3,1 mkr till totalt 1 160,6 mkr. Skatteintäkterna har minskat 

med 7,0 mkr och bidrag och utjämning har ökat med 3,9 mkr. 

Verksamhetens nettokostnader bedöms öka gentemot budget med 2,4 mkr till  

1 150,5 mkr. Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter, 

bidrag och utjämning ligger på 99 % vilket är samma som den budgeterade net-

tokostnadsandelen. 

Nettokostnadsökningen 2015 prognostiseras till 3,4 % och ökningen av skattein-

täkter, statsbidrag och utjämning till 3,7 %.  

Under 2012 och 2013 har nettokostnadsökningarna understigit 1 % samtidigt 

som skatter, bidrag och utjämning legat stadigt runt 3 %, detta var en positiv ut-

veckling som skapade ett handlingsutrymme. Utvecklingen under 2014 var där-

för mycket oroande då nettokostnaderna steg med 9,1 %. Det är därför glädjande 

att utvecklingen enligt prognosen ser ut att bromsas och att ökningen av skat-

teintäkter, statsbidrag och utjämning åter förväntas överstiga nettokostnadsök-

ningen. 

 

FINANSNETTO 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är positivt 2,5 

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 borgensavgifter samt ränta från SHEAB. 

Finansnettot har gentemot budget förbättrats med 7,7 mkr. Denna stora ökning 

beror till stor del på likvidationen av Sala industrifastigheter AB som beräknas ge 

6,2 mkr men också på lösen av ett lån på 32,0 mkr. Ytterligare en faktor som på-
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verkar är att de lån som satts om under året har fått en betydlig lägre ränta än 

budgeterat. 

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  

53,9 %. Kommunens ekonomiska styrka har stärkts jämfört med bokslut 2014 

bland annat beroende på att skuldsättningen minskat. 

Soliditet, % 

    2014 Prognos 2015 

Exklusive pensionsförpliktelse 48,7% 53,9% 

Inklusive pensionsförpliktelse 2,4% 3,5% 

PENSIONER 

Pensionskostnaderna bygger på prognoser från KPA.  

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr, inkl löneskatt 

 2013-08-31 2014-08-31 2015-08-31 

Avsatt till pensioner 36,0 39,0 43,0 

Ansvarsförbindelser 620,4 590,1 569,5 

Finansiella placeringar 0,0 0 0 

Summa 656,4 629,1 612,5 

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 anställda uppgår 2015-08-31 till 612,5 mkr. Un-

der avsättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och viss-

tidspensioner. Denna del som förvaltas av kommunen uppgår till 43,0 mkr. Av-

sättningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräkning. 

BUDGETAVVIKELSER OCH MÅLUPPFYLLELSE FÖR STYRELSE/NÄMNDER 

Kommunstyrelsens och nämndernas prognostiserade budgetavvikelser och 

måluppfyllelse fråmgår åv åvsnittet ”Nämndernås verksåmhetsberättelser”.  

DRIFTBUDGETENS UTFALL 

Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 5,0 mkr.  
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Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande: 

Nämnder/styrelse, mkr 2015 

Kommunstyrelse  2,8 

Kultur- och fritidsnämnd  1,3 

Revision  0,0 

Överförmyndare  0,2 

Skolnämnd  0,8 

Vård- och omsorgsnämnd  0,0 

Summa  5,0 

INVESTERINGAR  

Verksamhetens budgeterade investeringsvolym är 139,0 helårsprognosen pekar 

på ett överskott på 31,7 mkr.  

Nettoinvesteringarna per sista augusti uppgår till 45,6 mkr eller 32,8 % av 

helårsbudget 

INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO 
   

Nämnder/styrelse, mkr Budget 2015 Prognos 2015 
Avvikelse 

2015 

Kommunstyrelsens förv. 131,2 100,6 30,6 

Kultur- och fritidsnämnd 0,5 0,5 0,0 

Skolnämnd 4,3 4,3 0,0 

Vård- och omsorgsnämnd 3,0 1,8 1,2 

Summa 139,0 107,3 31,7 

FRAMTIDEN 

I prognosen räddar återbetalningen från AFA försäkringar upp så att nettokost-

nadsökningen inte är större än skatter, statsbidrag och utjämning. Det ger dock 

en mer korrekt bild av Sala kommuns framtida utmaningar att bortse från dessa 

engångsmedel från AFA. Vi kan då konstatera att den negativa trenden från bok-

slut 2014 har dämpats kraftigt men att nettokostnaderna fortfarande ökar i 

aningen högre takt än skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Detta beror inte 

enbart på att verksamheternas kostnader ökat utan också på att SKL’s prognos 

för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning har sänkts. 

Med tanke på hur konkret oron i omvärden påverkar oss i Sala kommun har det 

arbete som bedrivs för att bromsa verksamheternas nettokostnadsökningar fort-

satt högsta prioritet. 

Den största okända faktorn under de resterande månaderna på året är flykting-

strömmarna som i skrivande stund når tidigare oanade nivåer.  Det är därför 

oklart om och hur den kommunala ekonomin kan komma att påverkas. 
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Medarbetare 

Sala kommun hade, till och med 2014-12-31, tre förvaltningar. Från och med 

2015-01-01 minskades antalet förvaltningar till en, Kommunstyrelsens förvalt-

ning. Det innebär att även verksamheterna för skola samt vård- och omsorg nu 

organisatoriskt tillhör Kommunstyrelsens förvaltning liksom kontoren för sam-

hällsbyggnad, tekniska, medborgarkontor, kultur och fritid, räddningstjänst samt 

personal och ekonomi.   

PERSONALSTATISTIK 

Den statistik som här presenteras totalt och förvaltningsvis är från vårt personal- 

och lönesystem. 

Totalt antal årsarbetare inom Sala kommun (tillsvidare, vikariat och allmän visstidsanställning tre måna-
der eller längre) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015-
06-30 

Tillsvidare 1 871 1 772 1 651 1 623 1 629 1 627 1 605 1 617 

Visstidsanställda 143 115 120 134 104 110 125 105 

Totalt 2 014 1 887 1 771 1 757 1 733 1 737 1 730 1 722 

Antal anställda medarbetare i ovanstående anställningar var, 2015-06-30, 1 799 

personer varav 114 hade visstidsanställning. Våra två största verksamheter är 

utbildning och lärande samt vård och omsorg. Traditionellt är kommunsektorn 

kvinnodominerad och Sala kommun utgör inget undantag med 80 % kvinnor och 

20 % män. 

Fördelning antal kvinnor/män  

 Skola Vård och omsorg Övriga1 Summa 

Kvinnor 568 690 164 1 422 

Män 133 73 142 348 

Summa 701 763 306 1 799 

Andel heltidsanställda av ovanstående 

 Skola Vård och omsorg Övriga 

Kvinnor 85 % 59 % 74 % 

Män 88 % 78 % 95 % 

Antalet deltidsanställda är störst inom verksamheterna för vård och omsorg. Sala 
kommun strävar efter att erbjuda heltidstjänst till de medarbetare som så önskar. 
Målet är att tillvarata medborgarnas behov av service och omvårdnad och att 
samordna det med kontinuitet, ekonomi och ökad sysselsättningsgrad. Ett tillvä-

                                                             

1 Kontoren för samhällsbyggnad, tekniska, medborgarkontor, kultur och fritid, räddningstjänst 
samt personal och ekonomi. 
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gagångssätt tillämpas är årsarbetstid. Det skapar flexibilitet och ger möjligheter 
att styra resurser till behoven och att samtidigt tillgodose enskilda medarbetares 
önskemål. 

Åldersfördelning 

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda och visstidsanställda 

medarbetare är 47 år.  

Av statistikuppgifter framgår hur många och när befintliga medarbetare uppnår 

en ålder av 65 år: 

 2015 2016 2017
 

2018 

Antal/år 32 50 40 50 

Under sommaren 2015 fanns 17 timanställda medarbetare som fyllt 67 år. 

Avslut från arbetsgivarens sida 

Under första halvåret 2015 har två medarbetares anställning avslutats på grund 

av personliga skäl då utredning visat att omplaceringsmöjlighet saknats. Orsak 

har varit kvalitetsbrister och ohälsa. Åtgärder vid kvalitetsbrister eller ohälsa 

syftar till att leda till återgång, i första hand till ursprunglig tjänst. Om det inte är 

möjligt görs en omplaceringsutredning för att undersöka om lämplig vakans 

finns, I sista hand avslutas anställningen. 

Rekrytering 

Sett på flera års sikt har kommunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid 

rekryteringar till några befattningar (t ex personalansvariga chefer/skolledare, 

förskollärare, lärare med lärarlegitimation, specialister och ingenjörer/tekniker). 

Insatser för framtida kompetensförsörjning pågår (se avsnitt Kompetensutveckl-

ing). 

HÄLSA 

Friskvård 

Sala kommun uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter för personal genom att 

erbjuda anställda medarbetare (som har månadslön) friskvårdskuponger till ett 

värde motsvarande tusen kronor per år. Kupongerna kan användas som betal-

ning för friskvård som, enligt Skatteverkets regler, är fria från förmånsbeskatt-

ning. Cirka hälften (48 %) av medarbetarna har använt sina friskvårdskuponger 

under första halvåret 2015.  

Forskning visar att ledarskap har stor betydelse för medarbetares hälsa. Inom 

Sala kommun erbjuds ledarutveckling för chefer på distans genom föreläsningar 

via web samt via VKLs nybildade Ledarakademi. En intern arbetsmiljöutbildning 

fördelad på tre tillfällen under första halvåret 2015 har genomförts för målgrup-

pen chefer och skyddsombud. Se vidåre informåtion under rubriken ”Kompe-

tensutveckling”.  

Förebyggande hälsoarbete, där risker uppdagats, samt rehabiliteringsinsatser 

hanteras behovsanpassat inom aktuell verksamhet. 
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I lag om företagshälsovård skrivs om arbetsgivarens skyldighet att ordna före-

tagshälsovård och om innehållet i och genomförande av företagshälsovård. 

Previa är leverantör av företagshälsovård och system för sjuk-/friskanmälan till 

Sala kommun. Varje personalansvarig chef har tillgång till arbetsgivarstöd av 

Previa samt statistik för analys, uppföljnings- och beslutsunderlag. Genom syste-

met får medarbetare som är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller 

vård av sjukt barn stöd och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium. Systemet 

ger även chefer påminnelser om rehabiliteringsarbete.  

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron 2015-06-30 visar totalt 6,0 %. Det är en ökning med en procent 

jämfört med samma datum 2014. Det är oroande att ohälsotalen ökar trots hälso-

främjande insatser. Vårt mål är att sjukfrånvaron ska understiga fem procent. År 

2004 var den totala sjukfrånvaron 12,3%. 

Av Försäkringskassans socialförsäkringsrapport 2014 framgår att antalet sjuk-

skrivna ökar i hela riket. Ökningen av psykiska diagnoser har en allt ökande del i 

inflödet. Dessa sjukdomar orsakar generellt längre frånvarotider. 

Total sjukfrånvaro 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-06-30 

Sjukfrånvaro,  

totalt i % 
4,6 4,1 4,3 4,7 4,9 5,3 6,0 

 

Långtidssjuka 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-06-30 

Sjukfrånvaro, > 60 dgr i 
% av totalt antal sjuk-
skrivna 

52,6 44,3 42,5 41,7 42,3 43,3 39,5 

 

Sjukfrånvaro, kön 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-06-30 

Sjukfrånvaro, kvinnor 5,3 4,5 4,7 5,0 4,7 5,7 7,1 

Sjukfrånvaro, män 3,7 2,7 3,2 3,7 4,3 3,7 4,3 

 

Sjukfrånvaro, åldersgrupper 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-06-30 

29 år eller yngre 2,5 2,0 2,7 3,4 3,4 4,8 6,6 

30 – 49 år 5,0 3,7 4,2 4,4 4,4 5,5 6,2 

50 år eller äldre 5,1 4,6 4,7 5,2 4,9 5,1 6,7 
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Statistik för Sala kommun visar att den största sjukfrånvaroorsaken (56%) är 

medicinska besvär (förkylning, magsjuka, huvudvärk/yrsel, influensa, gravidi-

tetsrelaterade besvär, hjärt-/kärl, operation, ögon, hörsel, allergi, hud). Därefter 

kommer besvär i rörelseapparaten (rygg, ben, fot, nacke, axlar, arm) tillsammans 

med psykosociala besvär som visar 15 % vardera. Andelen psykosociala skäl har 

ökat med sex procentenheter på ett år. Övriga frånvaroorsaker visar liknande 

procentandelar som för ett år sedan. Cirka hälften av de som angivit psykosociala 

besvär har uppgivit stress som sjukdomsorsak. 

TILLBUDSRAPPORTERING 

Sala kommun har, från 2015-01-01, ett nytt datasystem, LISA, för rapportering, 

analys och åtgärder gällande olycksfall och tillbud. Systemet är ett hjälpmedel för 

arbetsmiljöansvariga chefer. För att uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda 

riskmoment i arbetsmiljön innan det leder till olycksfall är det viktigt att risker 

och tillbud registreras och följs upp.    

För första halvåret 2015 finns 198 registreringar gällande medarbetare i rappor-

teringssystemet. Av dessa är 55 % (109 st) anmälda skador och 45 % (89 st) är 

anmälda tillbud. Medarbetare är mest drabbade av aggressivitet från brukare 

eller elever. En del halkolyckor under transport finns också.  

LÖNER 2015 

Årets löneöversyn genomfördes i tid för utbetalning av nya löner 2015-04-01. 

Total lönekostnadsökning blev 2,9 %. Partsgemensam avstämning av hur proces-

sen för löneöversyn förlöpt och hur den kan förbättras har skett. Arbetet med 

lönebildning och prioriteringar inför 2016 års löneöversyn har inletts. 

Medicinska 
besvär 56 % 

Besvär i 
rörelseapparaten 

15 % 

Psykosociala 
besvär 15 % 

VAB 7 % 

Sekretess 4 % 
Orsak ej 

förmedlad 3 % 

Angivna orsaker till frånvaro jan-jun 2015 
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JÄMSTÄLLDHET 

Sala kommun värnar om jämställdhet och har undertecknat EUs CEMR-

deklåråtion. CEMR står för ”Council of Europeån Municipålities ånd Regions” och 

är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda 

sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och 

män bland sina invånare. Det finns många områden där det är möjligt att agera, 

anta nya förhållningssätt och genomföra förbättringar. 

Sala kommun beaktar jämställdhetsperspektivet utifrån arbetsgivarrollen i arbe-

tet med uppdaterade rutiner och processer för bl a översyn av löner, lönesystem 

och pensioner. Partsgemensamt arbete med lönekartläggning har slutförts under 

våren 2015. Inga osakliga löneskillnader upptäcktes. För att kvalitetssäkra rekry-

teringsrutiner, bl a ur diskriminerings och jämställdhetsperspektiv, har vägled-

ning för kompetensbaserad rekrytering tagits fram och ett modernt datastöd har 

införskaffats. Policy och riktlinjer för att motverka sexuella och andra trakasse-

rier finns. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Inom råmen för det länsgemensåmmå projektet ”Lyskråft” pågår ett årbete för ått 

utveckla en modell för kompetensförsörjningsplan. Sala kommun har genomfört 

en pilotomgång under våren där chefer från kommunens olika verksamheter har 

besvarat en enkät om framtida behov. Utvecklingsarbetet fortsätter. 

KOMPETENSUTVECKLING 

Ett omfattande arbete i samband med organisationsförändring, implementering 

av och intern utbildning i nya datasystem fortsätter (system för ärendehantering, 

rekrytering, rehabilitering, risk och tillbudsrapportering, lönekartläggning samt 

statistik). Nya och uppdaterade datasystem medför behov av genomgripande 

översyn av styrdokument, rutiner och arbetssätt. Chefers/medarbetares delak-

tighet möjliggör kompetenshöjning, effektivisering och kommunövergripande 

samordning. 

Interna utbildningar har även genomförts för berörda gällande självrapportering 

i lönesystemet, löneöversyn och förhandlingsmodulen (används av chefer vid 

löneöversyn). Arbetsmiljöutbildning, bestående av tre utbildningstillfällen, för 

chefer och skyddsombud har arrangerats under våren. Sådan utbildning är pla-

nerad även för hösten 2015. 

För att stärka ledarskapet i kommunen har alla chefer, från maj månad 2014, 

tillgång till distansutbildningar/föreläsningar via web. Även de kommunala bola-

gens VD:ar och sex st fackliga ledare ur kommunens Centrala samverkansgrupp 

har tillgång till detta. Föreläsningarna handlar om de områden som varje 

chef/ledare måste ha grundläggande kunskap i. Kampanjer kring speciella ut-

bildningar som är extra viktiga har genomförts. Under första halvåret 2015 har 

kampanjerna handlat om lönesättning och grundläggande arbetsrätt.  
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Sala kommun ingår i Västmanlands kommuner och landstings (VKLs) länsöver-

gripånde projekt ”Lyskråft” för kompetensförsörjning. Projektet är en såtsning på 

kompetensförsörjning, ledarutveckling och marknadsföring av länets kommuner 

som attraktiva arbetsgivare. En Ledarakademi har bildats där (chefs-)aspirant-

utbildning samt kurser och mentorprogram för chefer erbjuds. Sala kommun har 

håft deltågåre i kursernå ”Pråktiskt ledårskåp” och ”Klårt ledårskåp”. Vidåre hår 

sju chefer var sin mentor från annan kommun. Sex chefer inom Sala kommun har 

erbjudit sig att vara mentor till adept från annan kommun. Under våren 2015 har 

arbete med framtagning av en utbildning för högre chefer inletts. 

Sala kommun har antagit en lokal innovationsstrategi baserad på EU 2020 Till-

växt och sysselsättningsstrategi och Nationell innovationsstrategi. Sveriges kom-

muner och landsting (SKL) erbjuder stöd att främja innovation i linje med detta. 

Sala kommun har genomfört SKLs aktivitet Innovationsstafetten 2015-04-28 med 

syftet att inspirerå till förnyelse. Aktiviteten innehöll fördjupning i ämnet ”Med-

årbetårkråft”. Deltagare var 31 medarbetare/chefer och politiker från olika delar 

av Sala kommun. Inför aktiviteten genomfördes en självskattning (enkät) om Sala 

kommuns innovationsklimat. Enkäten besvarades av 57 st medarbetare/chefer 

och politiker. Resultatet visar god kännedom om invånare/kunders behov och 

medarbetares engagemang och driv. Det visar även att Sala kommuns största 

utvecklingspotential finns inom områdena strategi och mål för förnyelse och in-

novation, avsatt tid och resurser samt systematik för arbetet. 

En workshop om arbetsgivarvarumärke planeras till den 4 november 2015. Mål-

grupp är kommunchefer, HR, kommunikatörer samt kommunstyrelsens ordfö-

rande i länets kommuner. 

Övrig kompetensutveckling planeras och hanteras utifrån respektive verksam-

hets behov och förutsättningar. 

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare 

inom kommunen (enligt FAS dialogmodell). Som stöd finns föreläsning via web 

för chefer samt en partsgemensamt framtagen mall, inklusive utvecklingsplan, 

tillgänglig på kommunens intranät. Avstämning görs, med arbetstagarrepresen-

tanter, efter löneöversynsprocessen för att fånga upp förbättringsförslag. 

SAMVERKAN 

Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetsklimat, inte minst med de 

medarbetare som åtagit sig fackliga uppdrag. Samverkansgrupper ska knytas till 

beslutsnivåerna i verksamheterna och ansluta till linjeorganisationen. Genom-

förda och kommande ändringar i organisationen innebär behov av att se över 

struktur och arbetsätt för samverkansgrupper. Partsgemensamt utvecklingsar-

bete genom dialog i Centrala och lokala samverkansgrupper fortgår. 
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SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE 

Sala kommun arbetar ständigt med förbättringar för att uppfattas som en attrak-

tiv arbetsgivare och samarbetspartner. Alla medarbetares motivation, kompetens 

och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkur-

rensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. Ar-

betsgivar- och arbetstagarrepresentanter arbetar gemensamt mot detta mål. 

Förutom kompetensförsörjning och ledarutveckling innehåller VKLs projekt Lys-

kraft ett delprojekt som behandlar arbetsgivarvarumärket. Syftet är att stärka 

länets kommuners attraktionskraft som arbetsgivare. Arbetet som startade under 

2014 fortgår och innebär att formulera en budskapsplattform för marknadsfö-

ring, ta fram lokalt informationsmaterial samt identifiera arenor för marknadsfö-

ring.  
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Sammanställd redovisning 

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. 

I 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 % bör ingå. 

 
 

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 resultatet. 

Den sammanställda redovisningen är grundad på delårsrapporter vilka i de flesta 

fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser 

av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga delårsrap-

porterna. 

SALA-HEBY ENERGI AB 

Ekonomi  
Ur ekonomisk synpunkt har även detta år hittills präglats av en väderlek väsent-
ligt varmare än normalt och låga elpriser t.o.m. lägre priser än motsvarande pe-
riod 2014. Dessbättre har tillgängligheten varit god avseende våra anläggningar 
både för produktion och distribution vilket inneburit få leveransstörningar för 
kund och så låga produktionskostander som möjligt. 
 

Sala kommun 

Sala-Heby Energi 
AB 87,5% 

Salabostäder AB 
100% 

Sala Silvergruva AB 
81% 

Sala 
Industrifastigheter 

AB 100% 

Sala kommun 

Sala-Heby Energi 
AB 87,5% 

Salabostäder AB 
100% 

Sala Silvergruva 
81% 

Sala 
Industrifastigheter 

AB 100% 
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Utfallet under perioden har varit att omsättningen minskat något ca 1 % till 
143 421 KSEK. Resultatet är 6 247 KSEK jämfört med 1 314 KSEK för 2014.  
 
Investeringarna har uppgått till 11 947 KSEK vilket är väsentligt mera jämfört 
med motsvarande period 2014, då de uppgick till 4 928 KSEK. Investeringarna 
har varit kopplade till vädersäkring, nyanslutning, reinvestering och energieffek-
tivisering.  
 
Prognosen för helåret 2015 är 12 000 KSEK, d.v.s. det budgeterade resultatet, 
som baseras på normal väderlek. Om det blir en varm höst och vinter i kombinat-
ion med låga elpriser d.v.s. faktorer som SHE koncernen inte rår över så kommer 
sannolikt resultatet bli lägre än budgeterat. 
 
Under året har reverslånet till ägarna, på ca 62 MSEK, lösts. 

Verksamhet 

Verksamheten präglas närmast av att minska kostnader, men också att hitta nya 

produkter och tjänster. Minska kostnader har varit kopplat till bl.a. omförhand-

lingar gällande bränsle och andra insatsvaror.  En annan viktig sak har varit 

energieffektivisering, som ger positiv effekt på både miljö och ekonomi. Det tyd-

ligaste exemplet är utbyte till LED-belysning i gatubelysningsanläggningen i Sala. 

Ett projekt som kommer att slutföras under senare delen av hösten i år. Framta-

gandet av nya produkter och tjänster har resulterat i Wattväktaren och HESAB-

metoden, båda kopplade till energieffektivitet, den ena till konsumentmarknaden 

och den andra till företag. Båda produkterna är introducerade. 

Flera olika kundaktiviteter har genomförts bl.a. SHE-Dagen i Heby Folkets Park 

och träffar i våra energiklubbar bl.a. SHE-Ambassadörer och SHE-Eltian. 

Framtid 

Framtiden är fortfarande mycket inriktad på klimatanpassning och klimatsäk-

ring. Vidare att hitta nya produkter och tjänster som går i denna andas tecken.  

Den vädersituation som mera och mera framstår, d.v.s. varmare väder och mera 

extremt väder, varmt och blött, menar vi än mera kommer att bestå. Detta inne-

bär att SHE tror och verkar för att förnybar microproduktion ökar och att samar-

beten på olika håll förstärks. 

En annan dimension är den ökande globaliseringen vilket gör att vi än mera be-

höver förstärka den lokala kraften, men i starkt samarbete med omvärlden. 

Framtiden är ljus och spännande men blir sannolikt mycket annorlunda än da-

gen. 

SALABOSTÄDER AB 

Ekonomi  

Bolagets resultat för årets åtta första månader är plus 13 808 tkr vilket är 11 108 

tkr mer än budgeterat. Den stora avvikelsen beror främst på projekt som är i 

uppstart och görs under hösten.  



22 (80) 
Delårsrapport 2015-08-31 

 

22 (80) 

Verksamhet 

Under första halvåret har bottenplanet på Kaplanen byggts om och rustats för 

kommunens verksamhet. Verksamheten är igång igen och huset är återigen den 

träffpunkt för äldre som det var tidigare. 

 

Stor vikt läggs fortfarande vid att förändra och kvalitetssäkra arbetet inom bola-

get. Det är en långsam men nödvändig process där vi nu tagit flera viktiga steg 

och är på god väg. 

Framtid 

Bolåget strävån mot visionen ”vi skåll vårå regionens bästå bostådsbolåg med 

fokus på långsiktig hållbårhet” fortsätter. Vår stora utmaning är att klara av att 

renovera det stora bestånd av lägenheter som är byggda under tiden 1955 - 

1975. Husen är i stort behov av stambyten vilket är en kostsam och besvärlig 

åtgärd. Samtidigt som vi skall renovera de äldre husen finns behovet av nypro-

duktion. Nyproduktion är under planering i området Kronparken.  

SALA SILVERGRUVA AB 

Ekonomi  

Ekonomin har under perioden varit i stark fokus. Ett omsättningstapp kunde 

förutses då hissen till 155 meters nivån var avstängd under några månader. 

Kostnaden för denna reparation har varit betydande. Det ekonomiska resultatet 

blev därav kritiskt under sommaren då bolaget hamnade i en situation där det 

krävdes att en kontrollbalansräkning upprättades. Detta arbete startades upp 

men behövde inte slutföras då ägaren Sala kommun beviljat ett nytt bidrag om 

2,3 mkr där det egna kapitalet återställdes. 

Utöver hissreparationen har inte kostnaderna fullt ut kunnat anpassas till de 

lägre intäkterna. Under hösten 2015 kommer ett intensivt arbete att genomföras 

där en kostnadsanpassning till realistiska intäkter är i fokus. 

Verksamhet 

Hissreparation: 

Året inleddes med en hissreparation som innebar att hissen till 155 meters nivån 

stängdes under tre månader. Reparationen var klar den 1 april. Tilläggsarbeten 

blev nödvändiga bl.a. en ny kabel som var sliten. En av orsakerna till hissreparat-

ionen var att vatten med sand och smuts rinner ner på hisskonstruktionen. Åt-

gärder för att leda bort smutsvattnet genomfördes separat. 

Kostnaderna för hissreparationen blev högre än vad som först bedömdes främst 

p.g.a. tilläggsbeställningar. Själva hissreparationen är under augusti slutförd och 

det fungerar bra. Frågor om vattenavlednigen för att få bort det smutsiga vattnet 

återstår. 
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Verksamhetsdelarna: 

Visningen har under året påverkas av att det var stängt under vintern. Sommaren 

blev så att juni var besöksmässigt svagare än tidigare år, medan juli var en re-

kordmånad. Över 11 000 betalande besökare var månadsrekord. 

Värdshuset har genomfört ett flertal aktiviteter under våren och sommaren efter 

nyöppningen den 1 mars. Bra med besökare i helgerna men lite i veckorna.  

Konferensen har inte riktigt kommit igång men vi ser en ökad trend. Lokalerna är 

upprustade och trevliga. Kommer att öka allt efter att företagen hittar till oss. 

Butiken har inte kommit igång riktigt under våren. En klar uppgång under som-

maren. 

Logiverksamheten med bed-and-breakfast visar en uppgång och är lönsam. 

Försäljning och marknadsavdelningen jobbar intensivt med att synas och locka 

besökare till gruvan. Vi har med små medel funnits med flera gånger såväl i lo-

kalpress och rikspress och aktivitetstidningar. Vi är nu med och syns i press och 

på sociala medier löpande. Silvergruvans dagar blev en stor framgång med re-

kordbesökande. 

Under augusti gjordes en uppgörelse med bolagets VD Katarina Litzén som inne-

bar att hon lämnade bolaget. Till Tf. VD utsågs Håkan Matz som sitter i bolagets 

styrelse.  

Håkan Matz startade den 24 augusti och kommer att jobba deltid. En ny VD skall 

efter att styrelsen genomarbetat en ny strategiplan rekryteras. 

Framtid 

Sala Kommun har beslutat att tillföra ytterligare 2,3 mkr i bidrag för att återställa 

det egna kapitalet och täcka kostnaderna för hissreparationen. Genom detta har 

bolaget en ekonomisk plattform som gör att vi under hösten kan se över de lö-

pande kostnaderna och anpassa dessa till den ekonomiska realitet som gäller.  

Styrelsen har initierat ett strategiarbete där plattformen för den fortsatta driften 

av Sala Silvergruva ska fastslås. 

SALA INDUSTRIFASTIGHETER AB 

Ekonomi  

Delårsresultatet visar ett överskott på 85 tkr att jämföra med föregående år då 

ett underskott på 75 tkr redovisades för samma period.  

Verksamhet 

Bolaget förvaltar fastigheterna Måns Ols och Tränaren 11.  

Framtid 

Bolaget är under likvidation och fastigheterna kommer säljas till Sala kommun 

under hösten. 
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Korta fakta om kommunens bolag 

Belopp i tkr Sala Heby 
Energi AB 

Salabostäder 
AB 

Sala Silver-
gruva AB 

Sala Industri-
fastigheter AB 

Resultat 2015-08-31 6 247 13 818 -2 051 85 

Rörelseintäkter 143 421 120 156 9 642 647 

Kassa och bank 15 687 21 744 33 5 304 

Kommunens aktieinnehav 88 10 247 5 000 5 075 

Kommunalt borgensåtagande 84 194 568 600 8 183 0 

Antal anställda 48 36 45 0 

-varav män 36 23 5  

-varav kvinnor 12 13 7  

Total lönesumma 13 845 10 761 4 410 0 
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Målavstämning - God ekonomisk hushållning 

SAMMANFATTANDE SLUTSATS 

Bedömningen om kommunen uppnår god ekonomisk hushållning ska göras ge-

nom en helhetsbedömning av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv. 

Den sammantagna bedömningen av de indikatorer som kunnat mätas är att må-

len delvis kommer uppfyllas för perspektiven ’Hållbart samhälle’, ’Medborgare’ 

och ’Ekonomi’. Såmtligå indikåtorer i delmålet ’Växånde Sålå’ i perspektivet ’Håll-

bårt såmhälle’ prognostiseras ha en positiv utveckling med undantaget att place-

ringen i Svenskt näringslivs mätning inte förbättras så mycket som målet anger. 

För perspektivet ’Medarbetare’ är prognosen att målen inte kommer att uppfyl-

las.  

Flera indikatorer för måluppfyllelsen bygger på medborgar- och medarbetarun-

dersökningar som inte genomförs varje år. För dessa mått görs kommentaren 

utifrån senast gjorda mätning och trenden för mätresultatet. En arbetsgrupp har 

bildats för att hitta metoder för analys av mätresultaten för att kunna uppnå för-

bättringar i verksamheterna. En rapport är presenterad för ledningsgruppen.  

INLEDNING 

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 2015-2017. 

I åvsnittet ”Nämndernås verksåmhetsberättelser” finns respektive nämnds resul-

tatvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå nedanstå-

ende mål. 
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PERSPEKTIVEN 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda  
Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda  

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar  

 

 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

Sala kommuns folkmängd har ökat med 85 personer under första halvåret och prognosen 
är att den ökar ytterligare.   

Placeringen i Svensk Näringslivs ranking har förbättrats, 8 % (22 platser, nu plats 244), når 
dock inte målet 20 %. 

Prognosen för övriga indikatorer inom målet är positiv. 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år, ingen mätning 2015. Mät-
ningen 2014 visade på en liten förbättring. 

Salas placering på ”Fokus” ranking av kommuner som en bra plats att bo på har förbätt-
rats från 142 till 107 (+35).  



MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Antalet resor med kollektivtrafik ökar. 

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen ökar. 

Andelen ekologiska livsmedel ökar. 

 

 

Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet Hållbart 
samhälle 

Ett växande 
Sala 

En långsiktig 
socialt hållbar 

utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt 

hållbar utveckling 

Kommunstyrelsen Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden Ingen indikator Ingen indikator Ingen indikator 

Skolnämnden Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

_ _ 

Vård- och omsorgsnämnden _ Ingen indikator Ingen indikator 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år, ingen mätning 2015. 
Mätningen 2014 nådde inte målet och visade även på en liten försämring jmf 2012.   
MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ 

Läkemedelsavvikelser och fallskador inom vård och omsorg har ökat kraftigt jäm-
fört med samma period förra året. 

Externa institutionsplaceringar för Individ- och familjeomsorg beräknas minska. 

Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola 
ökar något. 



MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år, ingen mätning 2015. 
Mätningen 2014 nådde inte målet och visade även på en liten försämring jmf 2012.   

 

 

Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet Medborgare 

Nöjda med-
borgare och 

brukare 
God service av 

hög kvalité 

Påverkan och 
inflytande för 

kommunens 
medborgare 

Kommunstyrelsen Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms inte 
uppfyllas 

Bedöms bli upp-
fyllt 

Skolnämnden Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

_ 

Vård- och omsorgsnämnden Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt Ingen indikator 

 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Sjukfrånvaron uppgår till 6 % vid halvårsskiftet.  

Andelen skador/olycksfall/brott uppgår till 55 % av totalt antal registreringar. 


MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Ingen medarbetarenkät planeras under året. Resultatet (4,03) i 2013 års mätning över-
steg det satta målet (3,5) för frågor kring mening, lärande och motivation. 4,03 motsvarar 
76 i SKL:s delindex ”Motivation”.  



MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Ingen medarbetarenkät planeras under året. Resultatet (3,96) i 2013 års mätning över-
steg det satta målet (3,7) för frågor kring uppskattning, förtroende och ansvar. 3,96 
motsvarar 74 i SKL:s delindex ”Ledarskap”. Snittresultatet för frågor kring mål, utvärde-
ring och förväntan var 4,03 vilket motsvarar 76 i SKL:s delindex ”Styrning”.  
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Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet Medarbetare 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Delaktighet och 
inflytande 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Kommunstyrelsen Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden Bedöms bli upp-
fyllt 

Bedöms bli 
uppfyllt 

Ingen mätning 

Skolnämnden _ _ _ 

Vård- och omsorgsnämnden Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli 
uppfyllt 

Bedöms bli 
uppfyllt 

 

PERSPEKTIVET EKONOMI 

MÅL: ÅRETS RESULTAT UPPGÅR TILL TVÅ PROCENT AV SKATTEINTÄKTER, 

GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 

Helårsprognosen pekar på 1,1 %.  


MÅL: ÖKNINGEN AV SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG, UTJÄMNING ÄR STÖRRE 

ÄN NETTOKOSTNADSÖKNINGEN 

Bedöms att uppfyllas då ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras 
till 3,7 % medan nettokostnadsökningen beräknas bli 3,4 %.  

Det bör dock särskilt påpekas att återbetalningen av medel från AFA sänker nettokost-
nadsökningen. När denna jämförelsestörande post tas bort är nettokostnadsökningen 4,2 
% vilket innebär att målet inte skulle uppnåtts utan AFA återbetalningen. 



MÅL: NÄMNDERNA BEDRIVER VERKSAMHETEN INOM BESLUTADE ANSLAG 

Nämndernas helårsprognos uppgår till +5 Mkr  
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NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  

Kommunstyrelsens förvaltning 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda  

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda  
Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar  

 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckl-
ing, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet, 
öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter, arbeta för att Sala förbätt-
rar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 % samt genom att minst 1 gång 
per år bedriva riktad information kring vatten och avlopp till företag och entreprenörer. 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala 
som en bra plats att leva och bo på. Sala ska förbättra sin placering på ”Fokus”, ranking 
av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner). 
Tekniskt kontor: Att medborgarna 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, att minst en lekplats per år för-
nyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen 
samt att besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år. 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 
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PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antal resor med kollektivtra-
fik ökar, att den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar, att kommunor-
ganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar, att andelen inköpta ekolo-
giska livsmedel ökar, att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till måltids-
enheten tillsammans uppgår till minst 28 % 2015, 30 % 2016 och 33 % 2017, att mål-
tidsenheten skall ha max 7 % matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr), att Medborgarna 
ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- 
och cykelvägar, att all berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara utbildad i eco 
drive, att inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vatten-
verk, att mängden producerad biogas ska öka från år till år, att ovidkommande vatten 
(tillskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år, att källaröversvämningar, till 
följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, inte sker, att Tekniska kontoret i 
samarbete med SHE byter till LED-lampor på gatubelysningen samt att utsläpp från 
Räddningstjänstens fordon minskar. 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle: 

Medborgarkontor 

Påbörjad etablering av mikrovägvisning som ska omfatta tre platser i centrala Sala samt påbörjad etable-
ring av turistbyråombud, InfoPoints, vid ett urval av platser inom Sala kommun. 

Samhällsbyggnadskontor 

Arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen berör ett flertal hållbarhets-aspekter ur korta och 
långa tidsperspektiv, exempelvis bostäder för olika målgrupper i attraktiva lägen och med god gestalt-
ning genom kulturmiljö-program, planering för infrastruktur och planering av verksamhetsområden för 
näringslivet. Utbyggnad av bredband till samtliga i Sala kommun förbereds genom en ny strategi kring 
stödet för landsbygdsutveckling. 

Tekniskt kontor 

Under året har lekparken i Mamre färdigställts. Under 2015 arbetar gata/park med att göra prioriterade 
stråk och gångpassager ännu mera tillgängliga.  

Projektet med att byta ut gammal belysning till LED fortsätter tillsammans med Sala-Heby Energi AB. Ett 
projekt som även fått genomslag i media där Sala har presenterats som ett bra exempel på en kommun 
som jobbar aktivt med belysningsfrågan i samhället. I projektet ingår att se över möjligheten att byta i 
stort sett samtliga armaturer och lampor på cykel-och gatunätet till ledlampor. 

Tillsammans med HESAB drivs arbetet med att energieffektivisera lokalerna för att uppnå miljömässigt 
hållbar utveckling. En kartläggning av kommunens fastigheter pågår för att se vilka tak som är lämpliga 
för solpaneler. 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda 
med kvalitet och service ex. vis. sophämtning, vatten och avlopp, gator och vägar och 
miljöarbetet inom sophanteringen. Målet är att måltidsenheten får 90 % nöjda kunder 
och gäster, att tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade är lägre än 30 %, att tydlig information ska leda till att totala antalet 
parkeringsböter ska minska från föregående år (med bibehållen servicenivå och sche-
malagd tid för parkeringsövervakningen), att andelen som aldrig, eller mycket sällan är 
orolig för brand i hemmet minskar samt att andelen som aldrig, eller mycket sällan är 
orolig för brand i offentlig miljö minskar. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva 
att Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten ex. vis när livsmedelskontroll 
genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall), när en första kontakt 
har tagits inom en vecka i minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller 
företagare, när minst 80 % av utskottens beslut visat sig vara riktiga vid överprövning i 
samband med överklaganden, när Tekniska kontoret förser snöröjningsentreprenörer 
med GPS-utrustning för att säkerställa en god kvalitet på vinterväghållningen, när de 
planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda, när minst 10 % (3500 personer) av 
kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård, när 
den enskilde har agerat innan räddningstjänstens ankomst samt att det finns ett lokalt 
fungerande Krishanteringsråd.. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande 
och påverkan, ex. vis när alla Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök på Sala avloppsre-
ningsverk samt när det arrangeras minst tio studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på 
Sala avloppsreningsverk. 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet medborgare: 

Medborgarkontor 

Påbörjat samarbete med Västerås stad kring budget- och skuldrådgivning vilket förbättrar servicen mot 
medborgarna. 

Tillgänglighetsinventering med fokus på att kartlägga och dokumentera tillgängligheten vid offentliga 
platser, butiker, lokaler och turistmål. Informationen samlas och exponeras via den nationella databasen 
www.t-d.se. Kartläggningen omfattar ca 110 objekt inom Sala kommun. 

Inom Grannsamverkan har tio nya områden startats upp och samordnats. Syftet är att öka tryggheten 
och säkerheten i olika bostadsområden. 

Samhällsbyggnadskontor 

Byggenheten har ändrat i sina arbetsprocesser vilket ger ett snabbare flöde. Bemanningen av bygg-
rådgivningstelefonen har förstärkts. Informationsmöten för allmänheten om bygglov och nya regler om 
bygglovfria åtgärder har genomförts under våren. 

Medborgarna ska ha inflytande över underlag till ny kommuntäckande översiktsplan. Under året skickas 
en enkät om hembygden till samtliga hushåll i Sala. Samtliga barn och ungdomar från förskoleklass till 
gymnasium har inbjudits genom rektor och lärare att lämna synpunkter kring sin hembygd i form av 
texter eller teckningar m.m. som underlag för översiktsplanen.  

Möjligheten att påverka utbyggnadstakten för bredband ska finnas. En intresse-anmälan om bredband 
har skickats till samtliga hushåll i Sala kommun.  
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt 
antal registreringar samt att sjukfrånvaron understiger 5 %, att räddningsarbetet utförs 
utan att personalen skadas samt att sjukfrånvaron understiger 4 % på räddningstjäns-
ten. 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målet genom att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst 
ett medarbetarsamtal med sin chef. Medarbetare inom Räddningstjänsten ska känna sig 
sedda, hörda, bekräftade och delaktiga i det som sker. 

 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal tillsvidareanställningar som avslutats från 
arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre. Nämnden bidrar till målsätt-
ningen ett tydligt och bra ledarskap genom nedan angivna aktiviteter. 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet medarbetare: 

Kommunövergripande 

Sjukfrånvaron i Sala kommun följer den nationella ökande trenden och var vid delårsskiftet 6 %, en 
procent högre än målnivå.  

Samhällsbyggnadskontor 

Kontoret genomförde en omfattande kontorsflytt samt anpassningsåtgärder i början av året.  

Tekniskt kontor 

Under hösten kommer kontoret att vara med i en pilotstudie tillsammans med Previa, som är det före-
tag kommunen använder för företagshälsovård. Projektet syftar till att på ett bättre och snabbare sätt 
följa upp och få medarbetare som har kortare eller länge sjukfrånvaro att komma tillbaka till jobbet. 
Jämfört med första kvartalet, hade sjukfrånvaron ökat något under andra kvartalet. Något som förhopp-
ningsvis förändras under hösten när detta projekt inleds. 
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PERIODEN SOM GÅTT 

Medborgarkontor 

 Gustaf Adolfssalen och Centrumbiografen har upprustats med nya ljudan-

läggningar. 

Samhällsbyggnadskontor 

 Byggenheten har genomfört informationsträffar för allmänheten.  

 Samtliga hushåll i Sala har fått en inbjudan att delta i en enkät om hem-

bygden som underlag för översiktsplan. 

 Barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium har fått inbju-

dan via lärarna att lämna underlag om hembygden som underlag för 

översiktsplanen. 

 Förutsättningar och frågeställningar inför översiktsplan för Sala kommun 

presenterades på Salamässan.  

 Kulturmiljöprogram för Sala kommun har startats med en inventering av 

samtliga byggnader på landsbygden. 

 En idétävling för inbjudna arkitektkontor har genomförts för Östra kvar-

teren och Silvervallen. Resultatet har presenterats på möte med allmän-

heten. 

 Intresseanmälan för bredband har skickats till samtliga hushåll i Sala 

kommun. 

 En förstudie kring landsbygdsstöd för bredband som leds av Länsstyrel-

sen i Västmanland och där flera kommuner ingår har startats. 

 Kollektivtrafiken har förbättrats avseende lördagstrafik på landsbygden. 

Tekniskt kontor 

 Avstängning av Sörskogsleden för tung genomfartstrafik samt inrättande 

av förbud för farligt gods på Sörskogsleden är genomförd. 

 Lokalförvaltarna har under året byggt omklädningsrum och två läktare på 

Lärkans sportfält. 

 Tre nya omstarter har öppnats Mårtsbo, Åkersbo samt Gullvalla. 

Räddningstjänst 

 Utbildningsinsatser för brandmän och befäl samt materielkomplette-

ringar kopplat till skogsbrandsläckning. 

Civilt försvar 

 En ny risk och sårbarhetsanalys är under framtagande för både Sala och 

Heby kommuner. 

 Styrel-projektet för båda kommunerna överlämnat till Länsstyrelsen. 
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Ekonomikontor 

 Under året har det skett en förstärkning av upphandlingsfunktionen. 
Detta leder till bättre kvalité på upphandlingarna och därmed bättre affä-
rer för Sala kommun. 

 

EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2015 Årsprognos 2015 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 

Kostnader 401 326 387 118 14 208 602 387 599 987 2 400 

Intäkter 279 121 270 887 -8 234 414 754 415 154 400 

Nettokostnad 122 205 116 231 5 974 187 633 184 833 2 800 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 5 441 4 563 878 8 146 6 846 1 300 

Medborgarkontor 25 162 25 735 -573 36 348 36 348 0 

Samhällsbyggnadskontor 40 249 33 666 6 583 60 478 58 378 2 100 

Tekniskt kontor 27 604 29 658 -2 054 40 892 40 892 0 

VA-kollektiv -4 901 -2 936 -1 965 0 1 000 -1 000 

Renhållningskollektiv 621 -3 227 3 848 0 0 0 

Räddningstjänst 14 135 16 210 -2 075 21 202 21 602 -400 

Civilförsvar -139 -38 -101 100 200 -100 

Ekonomikontor 6 393 5 546 847 9 603 9 203 400 

Personalkontor 7 640 7 054 586 10 864 10 364 500 

Summa 122 205 116 231 5 974 187 633 184 833 2 800 
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Tkr Perioden jan-aug 2015 Årsprognos 2015 

Investeringar Budget Utfall Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 

Medborgarkontor 1 282 1 062 220 1 923 1 968 -45 

Ärendehantering 365 0 365 548 548 0 

Konferenslokal bio 87 84 3 130 130 0 

IT-investeringar 517 820 -303 775 820 -45 

Flytt serverrum 313 158 155 470 470 0 

Samhällsbyggnadskontor 3 794 -1 395 5 189 5 691 9 491 -3 800 

Inköp av mark 5 000 80 4 920 7 500 7 500 0 

Fsg övrig mark -3 467 -1 627 -1 840 -5 200 -1 400 -3 800 

Bredband 2 261 152 2 109 3 391 3 391 0 

Tekniskt kontor 81 177 43 579 37 598 121 760 88 027 33 733 

Gatuprogram 10 826 7 432 3 394 16 239 13 597 2 642 

VA-program 14 499 4 484 10 015 21 747 12 910 8 837 

Parkprogram 3 676 2 239 1 437 5 514 2 755 2 759 

Teknisk serv. program 2 592 1 300 1 292 3 888 2 974 914 

Kart/mät program 317 0 317 475 250 225 

Gruv vattsyst program 1 953 42 1 911 2 930 2 930 0 

Lokalprogram 47 314 28 082 19 232 70 967 52 611 18 356 

Räddningstjänst  1 225 473 752 1 837 1 137 700 

Räddningstjänst 604 450 154 906 606 300 

Civilförsvar 621 23 598 931 531 400 

Nettoutgifter 87 478 43 719 43 759 131 211 100 623 30 588 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens Resultat 

Periodens nettokostnad avviker från periodbudget med 5 974 tkr. 

Samtliga kontor redovisar överskott i personalbudget, totalt 7 187 tkr, främst 

p.g.a. vakanser. I överskottet ingår förändring av semesterlöneskuld 2 290 tkr. 

Budget för kapitalkostnader redovisar överskott, 4 207 tkr, varav merparten 

återfinns inom Tekniska kontoret där den största investeringsvolymen finns. 

Många kontor har periodiseringsavvikelser jämfört med budget. Tekniska kon-

toret har en stor periodiseringsavvikelse för intäkter, -8 026 tkr. 

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett större överskott för perioden, 6 583 tkr. 

Kostnader för samhällsfinansierade transporter är lägre, ex. vis får inte kostnader 

för färdtjänst helårseffekt. Saneringskostnaderna för kv. Lodjuret är lägre än be-

räknat. 90 % av årsbudget för bostadsanpassning har förbrukats.  
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Under perioden har kontorens ram sammanlagt förändrats med -474 tkr i form 

av justeringar och tilläggsanslag, varav Tekniska kontorets ram med -3 157 tkr, 

p.g.a. för hög kompensation för kapitalkostnader och lönekostnadsuppräkning. 

Årsprognos 

För Kommunstyrelsens verksamheter beräknas en helårsavvikelse, 2 800 tkr.  

Kommunchef beräknar överskott 1 300 tkr. De vakanta tjänsterna kvalificerad 

utredare och projektledare beslutsstödsystem kommer inte att tillsättas 2015. 

Samhällsbyggnadskontoret beräknar överskott, 2 100 tkr. 1 300 tkr avser sam-

hällsfinansierade transporter. Anledningen är bl.a. att beslut om reviderade rikt-

linjer för färdtjänst ännu inte tagits samt att lägre kostnader för skolskjuts 

grundskola beräknas. Ex. vis blev indexuppräkningen för skolskjutsentreprenad 

lägre än budget. Saneringskostnaderna för kv. Lodjuret blir ca 1 000 tkr lägre än 

budget. Kostnader för bostadsanpassning blir högre ca 700 tkr.  

Tekniskt kontor exklusive VA och renhållning beräknar ingen helårsavvikelse. 

Inom taxekollektivens verksamheter beräknas underskott för VA-kollektivet, 

1 000 tkr. Behovet av insatser är påtagligt för att kunna säkerställa driften för 

både vatten- och reningsverk.  

Räddningstjänsten beräknar underskott, 400 tkr. Nytt kollektivavtal för deltids-

personal medför ökade kostnader. Intäkterna tros bli lägre än beräknat. 

För Civilt försvar beräknas underskott, 100 tkr för Risk & sårbarhetsanalys. 

Ekonomikontoret beräknar överskott 400 tkr p.g.a. vakanser. 

Personalkontoret beräknar överskott, 500 tkr p.g.a. vakant tjänst HR-konsult. 

Investeringar 

Periodens Resultat 

Under perioden har 33 % av kontorens helårsbudget förbrukats.  

På Medborgarkontoret har Sala kommuns stomnät förändrats för att förbättra 

säkerheten. Arbetet med flytt av serverrum är påbörjat. 

På Samhällsbyggnadskontoret uppgår nettoförsäljningen av övrig mark till 1 627 

tkr. Investeringsbudgeten för bredband är ännu så länge så gott som oförbrukad. 

Inom Tekniska kontoret, där 93 % av investeringsbudgeten finns, har många om-

prioriteringar av investeringsbudgeten skett under våren. Detta har varit en nöd-

vändighet då behoven förändrats, investeringar fördröjts till följd av t.ex. planför-

farande och överklagade eller att upphandlingar har försenats. 

Större projekt som pågått under perioden är Resecentrum/busscentral, ARV Sala 

byte övervakningssystem, Lärkans sportfält etapp 2 och Klimatanläggning 

Täljstenen. Projektering av gång- och cykelbanor pågår. Projektet Ängshagen 

Lodjuret park/lekplats är klart. Stadsparkens projekt som helhet är försenat och 

påverkar flera investeringsprogram. Medel kommer att behöva äskas till 2016. 

På Räddningstjänsten har FiP-bil (befälsbil) till Heby brandstation inköpts. 



37 (80) 
Delårsrapport 2015-08-31 

 

37 (80) 

Årsprognos 

För Kommunstyrelsens verksamheter beräknas ett överskott, 30 588 tkr. 

Samhällsbyggnadskontoret beräknar underskott, -3 800 tkr, för försäljning av 

övrig mark. Stora delar av redovisningen kommer att bokföras på driften p.g.a. 

övergång till exploateringsredovisning. Projekt som redan ligger på driften är kv. 

Lodjuret. Förberedelser för försäljning av Bellanderska gården pågår. 

Tekniska kontoret beräknar överskott, ca 33 700 tkr. Den största avvikelsen åter-

finns inom Lokalprogrammet, 18 356 tkr, varav 10 000 tkr avser nytt LSS-

boende. För VA-programmet beräknas överskott, 8 837 tkr varav 5 500 tkr avser 

Knipkällan etapp 3-4 och 3 500 tkr avser ARV Sala byte övervakningssystem. 

Dessa avvikelser för Lokalprogram samt VA-program kommer att begäras över-

förda till 2016 i bokslutet. 

För Räddningstjänst beräknas överskott, 300 tkr samt för Civilförsvar 400 tkr. 

FRAMTIDEN 

Kommunchef 

 Under hösten vidtar arbetet med att, utifrån genomförda utvärderingar av 

skogsbranden, revidera planer och andra styrdokument för kommunens kris-

hantering. 

Medborgarkontor 

 Medverkan vid regional Bygga Bomässa i Västerås för att exponera Salas ut-

bud av tomter, mark, byggande och boenden samt att visa den framtida pla-

neringen och utvecklingen av Sala.  

 Utökat samarbete med Västerås stad kring budget- och skuldrådgivning. 

Samhällsbyggnadskontor 

 Den kommuntäckande översiktsplanen ska skickas på samråd före årsskiftet. 

 Översiktsplanens samrådshandling ska visa hur resultatet av hur medborgar-

nas synpunkter har tagits tillvara i förslaget. 

 Nya villatomter i tätorten ska tas fram i nya detaljplaner för Ängshagen, Dis-

ponenten och Östra kvarteren. 

 Intresseanmälan för bredband ska ha sammanställts och vara underlag för 

projekt i byarna för bredband till landsbygden. 

 Förstudie kring landsbygdsstöd för bredband som leds av Länsstyrelsen i 

Västmanland och där flera kommuner ska pågå 2015-2016. 

Tekniskt kontor 

 Under sommaren har ett nytt avtal undertecknats med en livsmedels-grossist 

och under hösten kommer måltidsenheten att påbörja ett flexibelt samarbete 

med upphandlad grossist som kommer att leverera frukt och grönt, mejeri-
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produkter samt färska ägg. Grossisten ska arbeta för att underlätta för produ-

center i närområdet att leverera sina produkter till Måltidsenhetens verk-

samheter. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda  

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda  
Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar  

 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter. 

Erbjuda invånarna i Sala kommun ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter. 

Utveckla ungdomsverksamhet i Täljstenen 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att all berörd personal inom kultur och fritid 

skall vara utbildad i eco drive. 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle:  

Uppstart av fritid för äldre på Kaplanen. 

Fler läger och lägeralternativ i sommarlägerverksamheten. 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när antalet bibliotekslån per invå-

nare överstiger rikssnittet samt när antalet besökande i simhallen överstiger 115 000. 

Aktiviteter 

Stadsbiblioteket kommer att hålla öppet 50,5 tim/vecka, förutom veckorna 25-32 
då biblioteket håller öppet 35 tim/vecka.  
Bokbussen kommer att besöka 64 hållplatser samt skolor och förskolor på lands-
bygden. 
Kriminalvårdsanstalten Salberga kommer att erhålla biblioteks-service 30 timmar 
per vecka enligt tvåårsavtal. 

Lärkan kommer att hålla öppet 92,5 tim/vecka/43 veckor per år 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ 

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när 85 % av eleverna i åk 2 har lärt sig 

simma. 

Aktiviteter 

Kultur- och fritidsenheten kommer att bedriva simundervisning för alla elever i års-
kurs 2 i samarbete med skolan 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när antalet inköpsförslag via 

webben utgör 10 % av alla medieinköp samt när antalet genomförda förslag från ungdo-

marna är minst 90 %. 

Aktiviteter 

Fortsätta utveckla bibliotekets webbplats till en interaktiv mötesplats där Salaborna 
kan vara delaktiga och påverka verksamheten. 
Genomföra de förslag i verksamheter som kommer fram från ungdomarna via för-
slagslåda eller i dialog med personal. 
När tillfälle ges driva planprojekt i dialog med medborgarna genom t.ex. öppna mö-
ten och andra dialogformer. 

 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare:  

Arbetet på ungdomslokalen sker i nära samarbete med ungdomarna. Ingen mätning har gjorts av ge-
nomförda förslag från ungdomarna. 

Ingen mätning av inköpsförslagen inlämnade via webben är gjord 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när korttidsfrånvaron inte överstiger 

3,0 dagar per person och år. 

Aktiviteter 

Personalen beviljas möjligheter till 1000 kr i friskvårdpeng per år. 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när resultatet i medarbetarundersökningen 

kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre. Alla medarbetare, anställda 

mer än ett år, ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef. 

Aktiviteter 

Kommunövergripande 
Bidra till utvecklad lönebildning enligt politisk viljeinriktning. 
Utveckla samverkan enligt FAS och anpassa till ny organisation. 
Utveckla och utbilda i användning av lönesystemet och införa självrapportering för 
kommunens alla verksamheter. 
 
Kultur- och fritid 
Tio ledningsgruppsammanträden genomförs per år. 
Tio protokollförda arbetsplatsträffar per avdelning genomförs per år. 

Minst ett medarbetarsamtal med varje anställd genomförs varje år. 



MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när resultatet i medarbetar-undersökningen kring 

uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre, när resultatet i medarbetarun-

dersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre samt när antal 

tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 

eller mindre. 

Aktiviteter 

Kommunövergripande 
Ledarutvecklingsinsatser för personalansvariga chefer (via t.ex. webutbildning, le-
darakademi, mentorprogram). 
Bidra till ökad kunskap och förmåga att tillämpa delegations-ordning och andra 
styrdokument genom att arrangera dialogmöten för chefer. 
Dialogmöten för chefer arrangeras minst två gånger per år.  
I dessa möten ska avsnitt som behandlar Sala kommuns gemensamma värdegrund, 
uttryckta i policys och övriga styrdokument samt arbetsrätt ingå. 
Resultat av medarbetarundersökning ska ingå i beslutsunderlag för kommunge-
mensamma utvecklingsinsatser inom områden som t ex ledarskap, jämställdhet och 
diskriminering. 
Kultur-och fritid 

Delta i de kommuncentralt anordnade utbildningarna. 



Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare:  

Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000 kr i friskvårdspeng per år. 

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år. 

Två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling 
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PERIODEN SOM GÅTT 

 Ombyggnåtion åv Kåplånen och flytt åv ”Föreningårnås Hus”. 

 Tillbyggnad av omklädningsrum och läktare enligt Vision Lärkan. 

 Ny disk i stadsbiblioteket samt nytt möblemang i foajén. 

 Badplatser har fått nya bryggor och omklädningsbyggnader. 

 Utökning av sommarlägerverksamheten. 

 Nyinvigning av kv. Täljstenen efter installation av värme-, ventilation- och 

klimatanläggning. 

 AC installerad i biblioteksrummet. 

 ”Torsdågår på Täljstenen” en föreläsningsserie för ållmänheten. 

EKONOMI 

 Perioden Jan-Aug 2015 Årsprognos 2015 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 

Kostnader 34 660 32 376 2 284 48 650 47 352 1 298 

Intäkter 4 045 4 175 130 6 068 6 068 0  

Nettokostnad 30 615 28 201 2 414 42 582 41 284 1 298 

 

 Perioden Jan-Aug 2015 Årsprognos 2015 

Investeringar Budget Utfall Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 

Upprustn Hällsjöbad 133 0 133 200 200 0 

Informationsdisk Bibl 67 207 -140 100 119 -19 

Förändr Bibl.rum 133 0 133 200 181 19 

Nettoutgifter 333 207 126 500 500 0 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 

Perioden resultat visar att kontoret kommer att redovisa ett överskott vid årets 

slut.  

Årsprognos 

Prognostiserat överskott avser lokalhyror som inte debiteras p.g.a. att investe-

ringar inte är klara för Kaplanen, Lärkan och Täljstenen. 

Investeringar 

Periodens resultat 

Medlen beräknas att användas. 
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Årsprognos 
En mindre avvikelse beräknas för informationsdisk 

FRAMTIDEN 

 Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på nytt badhus 

samt idrottshall. 

 Kv Täljstenens framtid som kulturcenter. 

 Antagande av Idrott- och fritidsplanen. 
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Skolnämnden 

MÅLAVSTÄMNING 

 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda  

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda  

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar  

 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

 Förskolan står väl rustad för att möta förändrad efterfrågan med verksamhet av 

god kvalitet och valmöjlighet. 

 Tillsynsbehov under kvällar, helger och nätter skall tillgodoses.  

 Skolan i Sala skall vara av god kvalitet och ha ett gott anseende. 

 Skolverksamheten skall organiseras så att alla geografiska områden i kommu-

nen med ett elevunderlag som räcker för skolverksamhet av god kvalitet har 

tillgång till skola i sitt närområde. 

 Sala skall ha en gymnasieskola som erbjuder de mest efterfrågade program-

men. 

 Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckling i förskola och skola, samt ge 

barn och ungdomar god livskvalitet.  

 - Vuxenutbildningen fungerar som ett komplement till övrig utbildning som 

hjälper innevånare att finna egen försörjning. 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet hållbart samhälle: 


- Barnomsorgsverksamhet under kvällar, nätter och helger skall införas. 

Uppföljning: detta finns kvällar och nätter vardagar i både enskild och kommunal verksamhet. Däremot 

är inte helgomsorg under helger tillgängligt. 

- Fritidshemmens organisation och arbete skall kartläggas under våren 2015 för att ge nämnden en god 
översikt över resurser och kompetens och eventuellt beslutsunderlag för att stärka verksamheten. 
Skolinspektionen har granskat fritidshemmen – ett underlag som är mycket gediget för att arbeta med 
utvecklingsfrågor inom fritidshemmen och med tidsatta åtgärdskrav. 



45 (80) 
Delårsrapport 2015-08-31 

 

45 (80) 

 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

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



MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ 

 Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i s 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 pedagogiska metoderna. IT i skolan skall 
också ses som ett stöd att ge de elever som behöver starkare individualisering av 
undervisningen, större möjligheter att finns skolan tillräckligt stimulerande. 

 Särskilt fokus ska sättas på elever i behöv av särskilt stöd, och/eller elever som är 
mindre mottagliga för traditionella inlärningsmetoder.  



MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare: 


Aktivitet 

Varje skolenhet i Sala skall ha elevråd och föräldrasamråd, eller motsvarande. 
Formerna för redovisning av detta fastställs i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Aktivitet 

Ett förslag om att införa läxhjälp/studiehjälp i skolarbetet som kommer alla elever till del, skall presente-
ras under våren 2015, så att det kan införas senast höstterminen 2015. 
Läxhjälp finns i anslutning till fritidshemmen, men det berör inte alla elevgrupper och har inte den sys-
tematik som efterfrågas i den beslutade aktiviteten. Arbetet med att införa detta, utgör en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Aktivitet  

Förvaltningen skall delta i Sveriges kommuners och landstings redovisning i ”Öppna jämförelser” med 
enkätfrågor om elevernas syn på skolan och undervisningen. 
Detta görs varje år och redovisas i SKL:s resultatsammanställning i det som kallas KOLADA. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

 


MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 


Samtliga enheter skall årligen kunna redovisa att systematiskt uppföljningsarbete görs angående ar-
betsmiljön. 

PERIODEN SOM GÅTT 

 Skolinspektionen genomförde under våren en omfattande tillsyn av för-

skola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola och vuxenutbild-

ning. Det utmynnade i en rapport med förelägganden om åtgärder som 

måste redovisas – varav de flesta senast i februari 2016. 

 Barn- och elevantalet ökar stadigt och utöver prognosen. Bara under 

sommaren kom cirka 60 nyanlända i förskole- och skolåldern. 

 Bristen på skollokaler och brister i lokalerna har inneburit att en rad åt-

gärder vidtagits under perioden som gått: 

- Lärkbacksskolans modul har fått förlängt bygglov fram till 2017. 

- Ängshagenskolan har fått en ny tillfällig modulbyggnad. 

- Vallaskolans låg- och mellanstadielokaler har delvis behövt utrymmas 

och mellanstadiet har därför flyttats till Sörskogen, från och med h2015 

- Kila skola har flyttat delar av verksamheten till lokaler i den närbelägna 

Lindgården. 

 Förskoleverksamheten i Bellanderska har permanentats. 

 Programutbudet i gymnasieskolan har anpassats till efterfrågan, vilket 

innebär att Ekonomiprogrammet startar och att Restaurangprogrammet 

och eventuellt Teknikprogrammet avvecklas efterhand. 
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EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2015 Årsprognos 2015 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 

Kostnader 398 764 394 082 4 682 605 351 609 451 -4 100 

Intäkter 82 880 85 781 2 901 133 816 138 716 4 900 

Nettokostnad 315 884 308 301 7 583 471 535 470 735 800 

Verksamheternas nettokostnader 

Nämnd- och styrelsevht 443 617 -174 664 864 -200 

Kulturskola 4 782 4 007 775 7 191 6 991 200 

Central förvaltning 9 424 7 701 1 723 14 158 12 958 1 200 

Förskola 80 222 80 153 69 120 000 121 000 -1 000 

Gymnasiesärskola 7 652 7 642 10 11 295 11 495 -200 

Särskola 6 861 5 820 1 041 10 393 9 393 1 000 

Grundskola 141 658 140 551 1 107 216 235 214 235 2 000 

Gymnasieskola 59 984 58 168 1 816 84 607 86 707 -2 100 

Vuxenutbildning 3 725  2 496 1 229 5 275 5 275 0 

SFI 1 133 1 146 -13 1 717 1 817 -100 

Summa 315 884 308 301 7 583 471 535 470 735 800 

 

Tkr Perioden jan-aug 2015 Årsprognos 2015 

Investeringar Budget Utfall Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 

Nettoutgifter       

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 

Semesterlöneskulden ökar resultatet med 3 957tkr. Intäkten är fördelad över 

verksamheterna. Gymnasiet 867 tkr, förskolan 1 380 tkr, grundskolan 1 078 tkr, 

centralt 251 tkr, vuxenutbildningen 236 tkr samt gymnasiesärskolan 144 tkr. 

På kostnadssidan överstiger lönerna budgeterade anslag. Intäkterna har ökat 

mycket till följd av ökade statliga satsningar. 

Årsprognos 

Nämnden får ett underskott då förra mandatperiodens ordförandes semesterlön 

föll ut i januari. Netpublicators licenskostnader har tillkommit. Vårens politiker-

utbildning har bidragit till underskottet. 

Central förvaltning har vakanser och lägre IT-kostnader än budgeterat till följd av 

att lärplattorna till högstadiet leasas. I fjol köptes de vilket genererade en en-

gångspost då istället för en kostnad över tid. Rehabiliteringskostnaderna har va-

rit av den karaktären i år att de inte belastat centralt konto i lika stor utsträck-

ning som tidigare. 
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Förskolans verksamheter går bra överlag men de externa kostnaderna har ökat 

då våra kooperativ samt lilla Academia har tagit in fler barn än budgeterat.  

Gymnasiesärskolans verksamhet kommer att hålla budget, men externa kostna-

derna är något högre än budgeterat.  

Särskolan har färre elever än vad som redovisats i prognos och det har lett till att 

lönekostnader har kunnat hållas nere. Till hösten kommer personal att anställas 

och därmed bromsas det överskott som genererats under våren.  

Grundskolans verksamheter går med underskott men det gått bättre centralt 

med externa elever. Vi har fler externa hos oss och färre hos annan huvudman. 

Ett statsbidrag väntas under hösten ge det överskott som finns i prognos då hela 

inte kommer hinna användas. 

Gymnasiet centralt går något sämre än budget. Kungsängsgymnasiet väntas nå 

balans medan Ösby beräknas få ett underskott närmare 1 500tkr men det bedrivs 

ett intensivt arbete med att få ordning på underskottet.  

Vuxenutbildningen bedöms inte lämna något över/underskott.  

SFI kommer lämna ett underskott då ökningar av nyanlända har ökat. 

Investeringar 

Periodens resultat 

Stora poster ligger fortfarande på upphandling och har därmed inte heller blivit 

kostnadsbokförda än. 

Årsprognos 

Barn och utbildning kommer att använda hela investeringsanslaget under förut-

sättning att alla upphandlingar hinner klart och verkställas innan årets slut.  

FRAMTIDEN 

 Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förstärkas med en tydligare 

styrkedja för att nå större måluppfyllelse. 

 Antalet elever väntas öka kraftigt de närmaste åren, vilket ställer krav på 

mer utrymmen i främst grundskolan. 

 Åtgärder planeras för att förbättra skollokaler och göra utbyggnader. En 

ny skola och förskola planeras i Ransta, ombyggnad planeras i Möklinta 

och Kila, utbyggnad av Lärkbacksskolan och åtgärder för att nyttja skollo-

kaler effektivare planeras i Sala tätort. På längre sikt står även Varmsätra 

skola på tur för åtgärder. 

 Ösby naturbruksgymnasium kan utvecklas med flera yrkesprogram och 

en satsning på ett grönt kompetenscentrum av riksintresse. 

 Framtida flyktingströmmar påverkar förskole- och skolverksamheten i 

Sala, vilket ställer stora krav på snabba omställningar och anpassningar. 
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 Bristen på utbildade lärare och förskollärare ställer stora krav på kom-

munen att framhålla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare. 

 Samverkan mellan elevhälsoorganisationen och kulturskolan kring elever 

i behov av särskilt stöd eller alternativa lärstilar är ett lovande utveckl-

ingsområde. 

 En mer flexibel syn på förskoleverksamhetens organisation kan behövas 

för att förstärka kvaliteten och samtidigt begränsa kostnadsökningarna. 

 Fritidshemmens verksamhet är ett viktigt utvecklingsområde. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

MÅLAVSTÄMNING 

 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda  

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda  

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar  

 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

 

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 ekono-
miska resurser ska användas effektivt och bästa möjliga lösning ska prövas och väljas. 

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

AKTIVITETER 

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

 Nämnden ska verka för att trygghetsboenden tillskapas i boendekedjan 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 miljöbelastningen.  

AKTIVITETER 

 Alla verksamheter inom förvaltningen ska källsortera. 

 Effektivare tjänsteresor genom nyttjande av bilpool. 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle:  

Fr. om år 2014 har ett antal processmått börjat följas upp. 

Verksamheterna inom funktionsnedsättningsområdet källsorterar och daglig verksamhet har detta som 
sysselsättning för några deltagare att köra bort det källsorterade, bidrar därmed till återvinning och 
hållbarhet. Bilpoolen används av alla verksamheter. Flera verksamheter använder sig av cykel. 

Vård- och omsorgsboendet har flyttat från Kaplanen. Fastigheten har istället övertagits av Salabostäder 
som nu hyr ut ”bra bostäder för de äldre” i Sala.  
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa kvalitetsnivå och omfattning 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 bemö-
tande och insatserna ska utföras av personal med utbildning och kompetens för uppdra-
get. 

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en god vård och omsorg. 

AKTIVITETER 

 Kontaktmannaskap och genomförandeplaner för alla. 

 I ökad utsträckning analysera och publicera resultat av kvalitetsundersökningar 
som genomförs på nationell och lokal nivå samt utforma handlingsplaner för 
kvalitetsförbättring utifrån resultaten.  

 Genomföra egna brukarundersökningar. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ 

Målet är nöjda kunder/brukare med framgångsfaktorerna rätt bemötande, kompetens, 
tillräcklig bemanning, leverera med kvalitet, avlastning för anhöriga, planering tid/resurs 
samt tillgänglighet. 

Arbetet ska utgå från värdeskapande processer enligt evidensbaserad praktik och kvali-
tetssäkrade insatser. En av grunderna för kvalitetsarbetet är hantering av syn-
punkter/klagomål. Brukarnas synpunkter och klagomål redovisas kontinuerligt till nämn-
den samt större avvikelser. 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 personal. 

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

AKTIVITETER 

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

 Både på förvaltningsövergripande nivå och också på arbetsplatsnivå systema-
tiskt 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 ansvarsom-
råde genom att regelbundet ha öppna sammanträden samt utveckla kontaktpolitiker-
uppdraget ur ett brukarperspektiv.  

AKTIVITETER 

 Utveckling av förvaltningens information på www.sala.se. 

 Utveckla formerna för medborgardialog och brukarinflytande. 

 Anhörigträffar och brukarråd. 

 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet:  
I arbetet med Leda för Resultat utformas ett arbetssätt som dokumenteras i kvalitetsledningssystemet. 
Kvaliteten på verksamheten och hur arbetet ska utföras samt hur brukarinflytande kan säkerställas 
kommer årligen att utvärderas och följas upp. 

http://www.sala.se/
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Äldreomsorgen 
Arbetet med att utveckla kontaktmannaskap och genomförandeplaner som arbetsmetod fortgår. I ge-
nomförandeplanen ska den enskilde kunna påverka i så stor utsträckning som möjligt hur och när insat-
ser ges. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster arbetar med vårdplaner och rehab planer. 
Andelen äldre i ordinärt boende har ökat. Inom vård- och omsorgsboendena (VåBo) har brukar- och 
anhörigträffar genomförts i de flesta verksamheter. Arbetet med att skapa sammanhållna vårdkedjor 
inom hemsjukvården pågår i teamarbetet och tillsammans med landstingsvården i Sala. Metoden för 
teamarbete med Senior Alert används på alla VåBo, Vård- och Omsorgsboende. Värdighetsgarantierna 
kommer att följas upp.   

Individ, familj och arbete (IFA) 
Institutionsplaceringarna både vad gäller vuxna och barn- och ungdomar är fortsatt höga. Försörjnings-
stödet fortsätter att minska under första halvåret 2015 och jobbcenter fortsätter att utvecklas.  

Funktionshinderområdet (FO) 
Organisation för AKK ombud i syfte att utveckla kunskaper och kompetens runt alternativ kommunikat-
ion, AKK forsätter sitt arbete. Alla brukare har genomförandeplaner och alla brukare har utsedda kon-
taktmän i verksamheten. I LSS grupp och serviceboendena används en systematisk metod (hur-pärmar) 
för att ta reda på hur de olika insatserna ska utföras utifrån brukarens behov/önskemål. Vid ny rekryte-
ring anställs enbart personal med adekvat utbildning med lägsta utbildningsnivå gymnasieskola.   

Hemsidan har delvis reviderats men fortsatt arbete kvarstår med att anpassa sidan för målgruppen 
funktionsnedsatta med t ex talsyntes och bilder. Regelbundna boenderåd på alla gruppbostäderna samt 
referensgrupp med brukare från dagligverksamhet. Alla verksamheter arbetar för att öka brukarmed-
verkan i alla beslut som på något sätt berör brukaren. Resultat och analyser behöver utvecklas för att 
kunna bli ett bra arbetsunderlag med förbättringar för målgruppen. Dagligverksamhet har genomfört en 
picto-stat enkät under våren som skall analyseras och tas fram förbättringsåtgärder ifrån, under hösten.  
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har kvalitetsfrågorna 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 utveckl-
ing.  

Fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling har mycket stor betydelse för alla med-
arbetares välmående på arbetsplatsen. Kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet är 
ledorden för detta arbete. 
Vård- och omsorgsnämnden bidrar genom att medarbetarna i verksamheten trivs och 
känner sig trygga i arbetet.  

AKTIVITETER 

 Fördjupat arbete kring arbetsmiljöfrågor i enskilda hem. 

 Utvecklingsaktivitet för arbetsplatsombud och chefer i syfte att förbättra sam-
verkansarbetet. 



MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Medarbetarna ska arbeta utifrån angivna mål i verksamhetsplanen och åtaganden i en-
lighet med lagstiftningen. Medarbetarna ska tillsammans 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 en sätt för kvalitetsutveckling.  

 Inom ramen för samverkan utveckla formerna i arbetet där medarbetarna till-
sammans med chefer utvecklar verksamheten i syfte att skapa bästa möjliga 
nytta för den enskilde brukaren. 

 Kartlägga verksamhetens processer. 



MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål i verksamhetsplanen 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 
enskilde, samt skapa förutsättningar för delaktighet och en god arbetsmiljö. 

AKTIVITETER 

 Analysera, utvärdera och vidareutveckla åtgärdsplan utifrån medarbetarenkä-
ten.  

 Minska sjuktalet. 

 Arbeta aktivt med bemanningen och rätten till heltid. 

 Skapa och utveckla yrkesstolthet hos medarbetare genom värdegrund, ökat 
brukarfokus och arbete med ständiga förbättringar. 



Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare:  
I Leda för resultat arbetet har samtliga chefer deltagit i föreläsningar som syftar till att få kunskap om 
hur man kan mäta, skapa nyckeltal och se över sina processer för att få ett jämnare flöde och säkerställa 
leveransen.  
Arbetet med att höja sysselsättningsgraden fortsätter inom äldreomsorgen. Personal anställs på högre 
tjänstgöringsgrader och den utökade tjänstgöringstiden jobbas igen vid behov i verksamheten. Under 
våren har arbete med flexibel schemaläggning och årsarbetstid vidarutvecklats. En arbetsgrupp med 
representanter från verksamhet, fackförening och HR har samverkat. Utveckling av samverkansarbetet 
inom ramen för Fas-05 i VERKSAM pågår. Inventering av verksamheternas processer pågår. 
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En inventering av ärendebelastningen för socialsekreterare främst inom Barn – och ungdomsgruppens 
samt vuxenenhetens myndighetsutövande socialsekreterare kommer att genomföras under hösten.  
Strategier och åtgärder för att rekrytera nya socialsekreterare med socionombehörighet och behålla de 
som redan arbetar hos oss kommer att ses över. 

Funktionshinderområdet (FO) 

Chefer och arbetsplatsombud deltar i de interna SAM, arbetsmiljöutbildningar som erbjuds. Dagligverk-
samhet har regelbundna etikträffar för att kunna fördjupa sig i olika svåra etiska situationer på arbetet. 
På de övriga verksamheterna inom FO jobbas det med att föra in etik träffar regelbundet i verksamhet-
erna. Arbete med att kartlägga verksamheternas processer pågår. För att sänka sjukfrånvaron arbetar 
verksamheterna med tidiga rehabiliteringssamtal samt vid behov förstadagsintyg. Årsarbetstid som 
schemamodell används i alla schemalagda verksamheter och modellen ger förutsättningar att erbjuda 
medarbetare att öka på sin arbetstid vid t.ex. vakanta tjänster eller längre vikariat. 

PERIODEN SOM GÅTT 

 Under perioden har efterfrågan på Vård- och omsorgsboendeplatser ökat 

trots att antalet platser utökats. För närvarande finns det ca 20 personer 

som väntår på ett boende. Flerå plåtser på VåBo ånvänds åv ”kvårboende” 

utan egna beslut. Det sammantaget har lett till svårigheter att verkställa 

boendebeslut i rimlig tid och korttidsplatser har behövt användas till per-

soner som väntar på boendeplats. Antalet utskrivningsklara från sluten-

vården har återigen ökat med stora kostnader som följd.  

 Under april öppnades nio VåBo platser på Parklängan 3. 

 Det finns fortfarande sju tomställda platser på Ekebygårdens gruppbo-

ende. 

 Under perioden har många nya medarbetare rekryterats till område 

äldreomsorg i samband med öppnandet av de nya platserna, samt för att 

ersätta personal som slutat. Många erfarna vikarier har kunnat erbjudas 

tillsvidareanställning. Det innebär att tillgången till erfarna vikarier inför 

sommaren har varit mindre än tidigare år.  

 En lyckad rekrytering under våren av flera sjuksköterskor har bidragit till 

en stabilare situation för hälso- och sjukvården.  

 Under våren har en satsning på demensvården inletts. En grupp medar-

betare från Vård och omsorg har deltagit i utvecklingsdagar i Karlstad. 

 Ökningen av hemtjänsttimmar har under våren avstannat. 

 Under perioden har verksamhetssystemet Pulsen Combine införts. Vidare 

har flera andra system som Adato (Rehabiliteringsverktyg), ReachMee 

(Statistikverktyg) och QlikView (Rekryteringsverktyg) införts. 

 För att säkerställa att arbetet med avvikelser är systematiskt har syste-

met LISA införts under våren. 

 Dagligverksamhet verkställer i dag 96 beslut om sysselsättning där de 

flesta brukare väljer att delta i verksamheterna på heltid. 
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 Dagligverksamhet LSS samarbetar med 21 olika företag, andra kommu-

nala verksamheter samt röda korset i Sala och kan erbjuda 20 deltagare 

sysselsättning på den privata arbetsmarknaden. 

 Dagligverksamhete har utökats med ytterligare en lokal för att möjliggöra 

plats åt nya brukare. 

 Antal icke verkställda LSS boendebeslut första halvåret är sju gruppbo-

stadsbeslut och fem servicebostadsbeslut. Servicebostadsbesluten för-

väntas kunna verkställas i höst. 

 En servicebostad har haft extra kostnader för vård i livets slutskede. 

 En servicelägenhet har demolerats där VOO står för kostnaderna som ej 

finns budgeterade. 

 Två icke verkställda gruppbostadsbeslut inrapporterade till inspektionen 

för vård och omsorg, IVO. 

 För att klara av att verkställa korttidsboendebeslut har två extra tjänster 

satts in på Skräddargränds kortidsboende. 

 Två elevhemsboenden LSS avslutas from 1/7 samt ytterligare ett från 

1/9. 

 I och med införandet av nytt verksamhetssystemet Pulsen Combine har 

en organisation med dokumentationsombud startats upp på område FO. 

Syfte är att säkerhetsställa och utveckla dokumentationen på verksam-

heterna. 

 Två verkställigheter hos den personliga assistansen som VOO verkställer har 

avslutas det första halvåret. 

 De 20 första timmarna för personlig assistans har ökat med två brukare. 

 Konsekvenser av införandet av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine 

för biståndshandläggarna har varit att handläggningstiden dragit ut på ti-

den. 

 En ny chef har rekryterats till biståndsenheten samt en ny biståndshand-

läggare. 

 Familjecentralen har startat i augusti. 

 Familjehemsplaceringarna har ökat jämfört med tidigare år. 

 Under första halvåret har det förekommit ett flertal mor/barn-

placeringar på institution. Placeringarna har föregåtts av familjebehand-

ling på hemmaplan.  

 Feriearbete för ungdomar i gymnasiets åk 1 och åk 2 under alla lov har in-

förts 

 Stängning av Motivationsboendet har påbörjats och planeras stänga per 

den sista september. 
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 Flytt av försörjningsstöd, myndighetskontor vuxen samt integrationssen-

heten (ensamkommande barn gruppen) från Lillåstrand till Bergmäs-

taren genomfört i augusti. 

 Försörjningsstödet har minskat markant under första halvåret. 

 Under första halvåret har verksamheten tagit emot totalt 17 barn och 

ungdomar. En ökning av antalet barn och ungdomar som anvisats till oss 

har skett under juli och augusti, trots full beläggning på våra boenden. 

 Antalet mottagna från anläggningsboende och kvotflyktingar enligt avtal 

med migrationsverket har varit 33 stycken. 

 Totalt har 110 stycken nyanlända personer tagits emot. 

EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2015 Årsprognos 2015 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Kostnader 395 751 394 085 1 667 599 733 602 315 -2 582 

Intäkter 92 486 97 608 5 122 146 123 148 705 2 582 

Nettokostnad 303 266 296 477 6 789 453 610 453 610 0 

Verksamheternas nettokostnader 

Förvaltningsövergr vht 9 080 3 304 5 775 13 710 12 410 1 300 

Individ, familj, arbete 57 239 57 321 -82 85 871 85 871 0 

Omsorg om funktions-
hindrade 59 303 57 541 1 762 88 785 89 085 -300 

Omsorg om äldre 177 644 178 311 -667 265 244 268 101  -1 000 

Summa 303 266 296 477 6 789 453 610 453 610 0 

 

Tkr Perioden jan-aug 2015 Årsprognos 2015 

Investeringar Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Nettoutgifter 3 001 271 2 730 3 001 1 841 1 160 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 

Nettoresultatet avviker från periodbudgeten med + 6,8 mkr. Detta hänförs främst 

till semesterlöneskulden som under perioden hamnade på +4,9 mkr enligt försy-

stem. Utan semesterlöneskulden hamnar resultatet på + 1,9 mkr. 

Intäkterna är högre än budgeterat, främst orsak är volymökningar på äldre-

omsorgen samt intäkter internt för timvikarier på resurs enheten. Extra fördel-

ning för företagshälsovård har tillkommit med +644 tkr.  
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Kostnaderna ligger under budget vid delåret med +1,7 mkr. IFA´s HVB boende på 

Gärdesta och FO´s Serviceboende har budget fördelade över helåret men startar 

under sen hösten.  

Omsorgen om äldre har höga kostnader bl.a. för 43 stycken medicinskt färdigbe-

handlade personer vilket till stor del beror på bristen på Vård och omsorgsbo-

ende platser. Under januari tom augusti saknades i genomsnitt 15 VåBo platser i 

månanden. Personalkostnader p.g.a. volymökningar inom hemtjänsten har ökat, 

under juni tom augusti ökade hemtjänsten med ca 400 timmar. 

Inom Individ Familj och Arbete, IFA har placeringskostnaderna ökat dels på 

grund av att två personer med LSS beslut på gruppbostad och en person med 

beslut inom kommunpsykatrin inte har kunnat verkställas i Sala kommun utan 

väntar på plats på externa boenden. Familjehemsvården har också ökat sin verk-

samhet med fler familjehem och överskridit budgeten. Försörjningsstödet visar 

ett positivt resultat med 3,4 mkr. 

Årsprognos 

Totala årsprognosen pekar mot ett resultat på 0 mkr. 

Prognosen för äldreomsorgen visar ett negativt resultat på -2,8 mkr där man pla-
nerar att täcka del av underskottet med projektpengar. Inom IFA vägs institut-
ionsvårdens och familjehemsvårdens underskott upp med positiva prognoser för 
försörjningsstöd och integration och lämnar därmed en årsprognos på noll. Ex-
tern och intern personlig assistans inom FO prognos är negativ men vägs upp till 
stor del av skolplaceringar som beräknas vara lägre en budget och serviceboende 
som inte öppnat. Utvecklingen av semesterlöneskulden är svårbedömd. Förvalt-
ningsövergripande överskott om 1,3 mkr beror på stimulansmedel och minskade 
kostnader för att täcka en del av underskottet på äldreomsorgen. 

Investeringar 

Periodens resultat 

Periodresultat +2,7 mkr. 

Årsprognos 

Visar på ett positivt resultat på 1,1 mkr. Inköp av sängar, lyftar och ombyteskåp 

och övriga möbler planerar man att göra i år. 

FRAMTIDEN 

 Fortsätta arbetet med att beskriva processer och ta fram nyckeltal för 

verksamheten. 

 Utvecklingsarbetet med Previa fortsätter för att sänka sjuktalet. 

 Arbetet med att utveckla dokumentation, registrering och planering via 

mobila system fortsätter inom hemtjänsten. 
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 Arbetet med att utveckla kvaliteten i dokumentationen och införande av 

elektroniskt dokumentationssystem inom särskilt boende kommer att in-

tensifieras under hösten. 

 Start av Anhörigcenter på Kaplanen. 

 Antalet äldre i Sala kommun fortsätter att öka, behovet av VåBo platser 

förväntas därför öka. 

 Behovet av hemtjänst kan komma att öka igen under hösten. 

 Behovet av hemtjänstinsatser och särskilt boende ökar även för gruppen 

under 65 år. 

 Regeringen möjliggör utökåd bemånning genom såtsningen ”Ökåd be-

månning inom äldreomsorgen”. Sålå kommun hår under hösten möjlighet 

att rekvirera 2500tkr för kostnader för ökad bemanning som genererats 

under perioden 1/7-31/12. 

 Utveckling av teamarbetet inom hemsjukvården för att införa kvalitetsre-

gistret Senior Alert kommer att startas under hösten. 

 Övergången till digitala trygghetslarm beräknas komma igång under hös-

ten. 

 Arbetet med att bygga nytt LSS gruppbostad kommer att påbörjas under 

hösten. 

 Ny servicebostad kommer att öppnas i september. 

 Kostnad för retroaktiv personlig assistans är under utredning vilket kom-

mer att leda till kostnader över budget. 

 En ny kostnad för LSS elevhemsboende from augusti. 

 Flera icke verkställda gruppbostadsbeslut kommer att behöva rapporteras 

in till inspektionen för vård och omsorg, IVO under hösten. 

 Ny arbetsmetod för att möjliggöra brukarmedverkan kommer under hös-

ten att testas på dagligverksamhet, kallad delaktighetsmodellen. 

  Stor brist på hyresbostäder medför svårigheter för alla verksamheter 

inom förvaltningen. Bostadsbristen behöver åtgärdas i Sala. 

 Översyn och planering av flyktingmottagandet och avtal pågår. 

 Fortsätta utvärdera hemmaplanslösningar för barn/ungdomar och vuxna 

för att möta upp behov och minska placeringar. 

 Psykiatrisk öppenvård för barn/ungdomar och vuxna behöver utvecklas 

för att kunna möta upp ett bredare fält av problemområden. 

 Samarbetet med arbetsförmedlingen och skola pågår för att snabbare 

kunnå fångå upp s.k.”drop outs”och skåpå förutsättningår för ungdomår 

att snabbare komma in i aktivitetsstöd och sysselsättning. Handlingsplan 

och lokal överenskommelse för unga ska utformas under hösten. Samt an-
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sökan om medel 200tkr för projektet DUA(delegationen för unga till ar-

bete). 

  Fortsatt utveckling av en fristående familjehems/familjerättsgrupp. 

 Start av nytt boende för ensamkommande barn och ungdomar på Gärdesta 

under hösten och boendet i Kila på Lindgården avvecklas. 

 Stängning av Motivationsboendet och planering av nytt/ny form av bo-

ende för målgruppen klar under hösten/Vintern 2015. 

 Från och med hösten 2015 kommer Heby kommun att köpa familjerådgiv-

ning av VoO i Sala. 
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Överförmyndaren 

MÅLAVSTÄMNING 

 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda  

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda  

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar  

 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE   

  
MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ    

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna 
både vad det gäller redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt 
underlätta granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför 
de uppdrag de är ålagda till enligt lag. Från och med den 1 januari 2015 ansvarar över-
förmyndarverksamheten för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som 
behövs. För att uppnå detta ska överförmyndar-verksamheten årligen inbjuda till inform-
ationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen.  

Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på ett enkelt sätt ska hitta 
kontaktinformation och baskunskaper om vad överförmyndarens och ställföreträdarnas 
uppdrag är.  

Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina upp-
drag och även löpande, ska ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegations-
ordningen årligen upp-dateras i enlighet med gällande lagstiftning. 



Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare:  

Utbildning för ställföreträdarna genomfördes under hösten 2014 på grund av byte av överförmyndare 

efter allmänna valet. 

Utbildningen av gode män sker löpande 

PERIODEN SOM GÅTT 

 Ny överförmyndare har tillträtt. 

 Delegationsordningen har uppdaterats med nytt regelverk. 

 Samtliga årsräkningar var färdiggranskade före den 1 juli. 

 Antalet ensamkommande barn har ökat.  
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EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2015 Årsprognos 2015 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 

Kostnader 2 681 2 842 -161 3 483 3 883 -400 

Intäkter 166 669 503 250 800 550 

Nettokostnad 2 515 2 173 342 3 233 3 083 150 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 

Periodens resultat redovisar överskott. Under perioden har 96 % av årsbudget 

för gode män förbrukats. Årsräkningarna är färdiggranskade och kostnaderna för 

gode män planar därmed ut under resten av året. 

Kostnaderna för ensamkommande barn har ökat och under perioden har årsbud-

geten överskridits med 88 tkr. Kostnaderna återsöks från Migrations-verket och 

bokförs numera direkt som en intäkt. Detta tillsammans med utbetalningar från 

Migrationsverket som avser tidigare perioder gör att intäkts-budget redovisar 

överskott. 

Personalbudget redovisar överskott för perioden p.g.a. vakanser. 

Årsprognos 

Helårsprognosen är att kostnaderna för ensamkommande barn kommer att öka 

ytterligare. Återsökningarna från Migrationsverket tillsammans med att över-

skott beräknas i personalbudget p.g.a. vakanser, gör att överskott beräknas med 

150 tkr på helåret. 

FRAMTIDEN 

 Handläggare samt överförmyndare ska utbildas. 
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Revisionen 

MÅLAVSTÄMNING 

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 verksam-

het kan av ekonomiska och effektiva skäl inte granskas varje år. Vad som kommer 

att granskas under ett revisionsår framgår av en revisionsplan som beslutas i 

början av året. Följande granskningar har eller kommer att genomföras under 

2015. 

 Lärande av olycksundersökningar. 

 Vatten- och avloppsnätets utbyggnad och underhåll. 

 Uppföljning av granskning av konkurrensutsatt kommunal verksamhet. 

 Systematisk uppföljning av tillbud och olyckor.  

 Delårsrapport 2015. 

 Årsredovisning 2015. 

PERIODEN SOM GÅTT 

 Revisorerna har genomfört sex sammanträden under perioden januari till 

augusti 2015. 

 Revisorerna har arbetat fram ett reviderat reglemente och en reviderad 

revisionsstrategi. Framtagande av arbetsordning pågår. 

 Revisorerna har deltagit vid en utbildningsdag avseende God revisions-

sed i kommunal verksamhet 2014 som anordnades av Sveriges Kommu-

ner och Landsting i samarbete med PwC. 

 Upphandling av sakkunnigt biträde för perioden 2016-2017 har genom-

förts med möjlighet till förlängning till år 2023. 

 Revisorerna har genomfört en träff med bygg- och miljönämndens presi-

dium och förvaltningsledning och har träffar med övriga nämnder och 

kommunstyrelsen inplanerade under hösten 2015. 
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EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2015 Årsprognos 2015 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse Budget  Prognos Avvikelse 

Kostnader 563 266 297 845 845 0 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 563 266 297 845 845 0 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat  
De beslutade granskningarna genomförs under hösten 2015, vilket innebär att 
den största kostnadsbelastningen sker under den andra hälften av året i början 
av 2016 då kommunens årsredovisning granskas. 

Årsprognos 

Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras och revisorerna plane-

rar att delta vid ett flertal utbildningar, givet att majoriteten är nyvalda denna 

mandatperiod. Budgeten kommer troligtvis att förbrukas i sin helhet. 

FRAMTIDEN 

 Revisorerna har planerat in träffar med kommunstyrelsens och nämn-

dernas presidier med förvaltningsledningar till träffar under hösten. 

 Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras i enlighet med 

revisionsplanen. 

 Revisionsmöten genomförs enligt beslutad årsplan, vanligtvis månadsvis. 

 En arbetsordning kommer att tas fram.  
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR  

Kommunens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

TKR Not 
Bokslut 

2014 
Redovisat 
20140831 

Redovisat 
20150831 

Budget 
2015 

Prognos 
31-dec 

Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 1 274 040 168 768 181 690  331 390  

Jämförelsestörande intäkt 1   9 528  9 528  

Verksamhetens kostnader 2 - 1 336 727 -839 983 -903 405  -1 441 342  

Avskrivningar 3 -50 364 -31 506 -31 956  -50 082  

Verksamhetens netto-
kostnader  

-1 113 052 -702 721 -744 144 -1 148 551 -1 150 506 -1 955 

Skatteintäkter 4 854 484 572 596 595 387 900 530 893 515 -7 015 

Generella statsbidrag 
 

      

och utjämning 5 265 040 176 639 177 293 263 189 267 078 3 889 

Finansiella intäkter 6 4 826 2 811 2 560 4 013 10 620 6 607 

Finansiella kostnader 7 -10 865 -7 444 -5 374 -9 213 -8 104 1 109 

Resultat före extraordi-
nära poster  

1 135 41 882 25 722 9 969 12 603 2 635 

Extraordinära intäkter   
 

0 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 
 

0 0 0 0 0 0 

Årets resultat 
 

1 135 41 882 25 722 9 969 12 603 2 635 
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KASSAFLÖDESANALYS 

TKR Not 
Bokslut  

2014 
Redovisat 
20140831 

Redovisat 
20150831 

Budget 
2015 

Prognos 
31-dec 

Avvikelse 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
  

 
    

Årets resultat 
 

1 135 41 882 25 722 9 969 12 603 -2 634 

Justering för av- och nedskrivningar 
 

50 387 31 506 31 956 56 547 50 082 6 465 

Justering för gjorda avsättningar 
 

-3 815 1 154 3 403 594 3 727 -3 133 

Justering för upplösning av bidrag till 
statlig infrastruktur 

 772 515 515 772 772 0 

Justering av övriga ej rörelsekapital-
påverkande poster 

8 -470 -459 -1 787 0 -2 029 2 029 

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  

58 410 74 598 59 808 67 882 65 155 2 727 

Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga 
fordringar  

5 709 15 526 7 835    

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga 
skulder  

39 497 -44 897 -77 806    

Ökning(+)/minskning(-) förråd och 
varulager, exploateringsfastigheter  

346 0 38    

Kassaflöde från den löpande verk-
samheten  

103 962 45 227 -10 125 67 882 65 155 2 727 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
  

     

Investering i materiella tillgångar 
 

-80 908 -49 411 -49 227 -151 543 -109 364 -42 179 

Försäljning av materiella tillgångar 
 

2 317 11 863 2 134  6 000 2 100 3 900 

Investering i finansiella tillgångar 
 

-103 -67 0  0 0 

Försäljning av finansiella tillgångar 
 

356 356 4 826  4 826 -4 826 

Investeringsbidrag  10 400  1 500  1 500 -1 500 

Kassaflöde från investeringsverk-
samheten 

9 -67 937 -37 258 -40 767 -145 543 -100 938 -44 605 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
 

      

Nyupptagna lån 
 

0 0 0  0  

Amortering av långfristiga skulder 
 

-18 250 -13 216 -42 817 -18 596 -49 743 31 147 

Ökning av långfristiga fordringar    -4 683  -4 683 4 683 

Minskning av långfristiga fordringar 
 

4 298 2 759 54 492 56 000 54 492 1 508 

Kassaflöde från finansieringsverk-
samheten  

-13 952 -10 456 6 992 37 404 66 37 338 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL 
STATLIG INFRASTRUKTUR  

      

Utbetalning av bidrag till statlig 
infrastruktur  

-3 464 -3 464 -5 845 -5 693 -5 845 152 

Kassaflöde från bidrag till statlig 
infrastruktur  

-3 464 -3 464 -5 845 -5 693 -5 845 152 

Årets kassaflöde 
 

8 208 -5 952 -49 745 -45 950 -41 562 -4 388 

Likvida medel vid årets början 
 

133 772 133 772 141 980 90 482 141 980 -51 498 

Likvida medel vid årets slut 
 

141 980 127 821 92 235 44 532 100 418 -55 886 
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BALANSRÄKNING 

TKR Not 
Bokslut 

2014 
Redovisat 
20140831 

Redovisat 
20150831 

TILLGÅNGAR 
   

 

    
 

Anläggningstillgångar 
   

 

Materiella anläggningstillgångar 
   

 

Mark, byggnader 
   

 

och tekniska anläggningar 10 851 701 830 175 846 980 

Maskiner och inventarier 11 72 248 72 151 68 206 

Finansiella anläggningstillgångar 12 102 715 104 474 47 807 

Summa anläggningstillgångar 
 

1 026 663 1 006 801 962 993 

  
 

 
 

Omsättningstillgångar 
 

 
 

 

Förråd, lager, exploateringsfastigheter 13 3 009 3 355 2 971 

Kortfristiga fordringar 14 78 038 68 221 70 203 

Kassa och bank 15 141 980  127 820 92 235 

Summa omsättningstillgångar 
 

223 027 199 395 165 408 

  
 

 
 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

1 249 690 1 206 196 1 128 401 

  
 

 
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  
 

 

  
 

 
 

Eget kapital 16 608 617 649 364 608 604 

- därav resultatutjämningsreserv  15 100 15 100 15 100 

- därav årets resultat 
 

1 135 41 882 25 722 

- därav övrigt eget kapital 
 

592 382 592 382 567 782 

Avsättningar för pensioner 17 39 669 38 955 42 977 

  
 

 
 

Skulder 
 

 
 

 

Långfristiga skulder 18 346 964 347 831 306 033 

Kortfristiga skulder 19 254 439 170 045 170 788 

Summa skulder 
 

601 404 517 876 476 821 

  
 

 
 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
 

 
 

 

OCH SKULDER 
 

1 249 690 1 206 196 1 128 401 

  
 

 
 

Panter och ansvarsförbindelser 
 

 
 

 

Pensionsförpliktelser 20 578 529 590 067 569 480 

Borgensåtaganden 21 621 659 596 083 681 535 

Operationella leasingavtal 22 4 179 2 922 4 179 

Hyresavtal verksamhetsfastigheter 23 40 336 55 888 40 336 
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Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala-Heby Energi AB och Västmanlands Av-

falls AB. 

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samt-

liga 280 kommuner som per 2015-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått 

likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 

regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 

vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 

regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 

respektive medlemskommun lånat av i Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål-

lande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommunin-

vest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan 

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest 

i Sverige AB:s totala förpliktelser till 335 266 287 789 kronor och totala tillgångar 

till 324 392 727 836 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 

till 971 016 864 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 938 192 984 kro-

nor. 

Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförande 

och finansieringsavtal med Banverket avseende åtaganden på Dalabana etapp 1 och 

2. Avtalet innebär att Sala kommun vid ett eventuellt uppkommet underskott maxi-

malt garanterar 17,5 Mnkr. 

Sala kommun har (2014-12-31) ett skogsinnehav på 4 912 ha med ett grovt beräk-

nat marknadsvärde på ca 270 Mnkr som till betydande del ligger utanför balansräk-

ningen. 
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NOTER 

  

Bokslut 
2014 

Redovisat 
20140831  

Redovisat 
20150831 

Budget 
2015 

Prognos 
31-dec 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
 

 
   

 
Försäljningsmedel 28 820 18 838 16 148 

  

 
Taxor, avgifter, ersättningar 75 718 54 075 54 556 

  

 
Hyror och arrenden 16 819 10 631 11 781 

  

 
Bidrag 89 040 51 566 72 024 

  
 Varav jämförelsestörande intäkter:      

  återbetalning AFA  0 9 528   

 
Försäljning vht o entreprenader 61 378 32 231 34 397 

  

 
Försäljning anläggningstillgångar 1 206 1 426 1 865 

  
 Försäljn exploateringsfastigheter 1 061  447   

 
 274 040 168 768 191 218 330 121 340 918 

  
     

Not 2 Verksamhetens kostnader    
  

 
Löner och sociala avgifter 774 196 501 958 536 896 

  

 
Pensionskostnader inkl särskild 
löneskatt 

65 257 42 334 49 324   

 

Inköp anläggningstillgångar och 
underhållsmaterial 

27 933 13 944 14 564 
  

 Bränsle, energi och vatten 30 110 18 458 17 912   

 Köp av huvudverksamhet 134 787 85 163 91 207   

 Övriga tjänster 139 768 75 210 89 292   

 
Lokal- och markhyror 19 722 13 714 12 389 

  

 
Lämnade bidrag 56 370 39 386 39 134 

  

 
Övriga kostnader 88 584 49 817 52 687 

  

  
1 336 727 839 983 903 405 1 422 125 1 441 342 

Not 3 Avskrivningar      

 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

31 328 19 904 21 330 
  

 
Maskiner och inventarier 18 948 11 570 10 626 

  

 
Nedskrivningar 88 31  

  

  
50 364 31 506 31 956 56 547 50 082 

Not 4 Skatteintäkter      

 
Kommunalskatt, preliminär  856 690 571 127 595 673 900 530 893 510 

 
Slutavräkning 2013 -2 358 -821    

 Slutavräkning 2014, prognos 152 2 291 -870  -870 

 Slutavräkning 2015, prognos   583  875 

  
854 484 572 596 595 387 900 530 893 515 

Not 5 
Kommunalekonomisk utjämning 
och LSS 

   
  

 
Inkomstutjämningsbidrag/avgift 217 634 145 089 150 413  225 619 

 
Kostnadsutjämning 7 502 5 001 2 450  3 675 
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Bokslut 
2014 

Redovisat 
20140831  

Redovisat 
20150831 

Budget 
2015 

Prognos 
31-dec 

 
Regleringsbidrag/avgift 5 045 3 364 -565  -847 

 Strukturbidrag 2 262 1 508 1 517  2 275 

 
LSS utjämningsavgift/bidrag -3 563 -2 376 -1 979  -2 975 

 
Fastighetsavgift 36 160 24 053 25 128  37 691 

 Generella bidrag från staten   330  1 641 

  
265 040 176 639 177 293 263 189 267 078 

Not 6 Finansiella intäkter      

 
Bankränta 343 11 0   

 
Ränta SHE AB 952 741 196 514 196 

 
Avkastning kommunala bolag 401   422 244 

 
Övriga ränteintäkter 137 54 39  513 

 
Ränteintäkter kundfordringar 150 108 116   

 
Borgensavgifter 2 843 1 896 1 968 3 077 3 218 

 Försäljn finansiella anl tillgångar   241  241 

 Likvidation SIFAB     6 208 

  
4 826 2 811 2 560 4 013 10 620 

Not 7 Finansiella kostnader      

 
Låneräntor 9 216 6 819 4 899 8 587  

 
Finansiell kostnad pension 425 208 324 461  

 
Indexuppräkning Citybanan 524 361 95 165  

 Övriga finansiella kostnader  55 55   

  
10 165 7 444 5 374 9 213 10 378 

Not 8 
Justering av övriga ej rörelsekapitalpåver-
kande poster  

   

 

Realisationsvinst vid fastighets-
försäljningar 

-878 -1 417 -1 836  -1 836 

 

Realisationsvinst vid försäljning 
av aktier 

0 0 -241  -241 

 
Utdelning Sala kulturfond 0     

 
Förändring ack skuld anlägg-
nings/anslutningsavgifter 

755 958 770  770 

 
Upplösning investeringsbidrag 
äldreboende 

-347  -462  -693 

 
Upplösning investeringsbidrag 
resecentrum 

  -18  -28 

  
-470 -459 -1 787 0 -2 029 

Not 9 Investeringsnetto      

 

Investeringsutgifter enligt inve-
steringsredovisningen 

-81 011 -49 478 -49 227  -109 364 

 

Investeringsinkomster enligt 
investeringsredovisningen 

13 073 11 863 8 460  8 426 

 
   varav fastighetsförsäljningar 2 317 1 463 2 134  2 100 
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Bokslut 
2014 

Redovisat 
20140831  

Redovisat 
20150831 

Budget 
2015 

Prognos 
31-dec 

 
   varav försäljning finansiella 
anläggningstillgångar 

356 356 4 826  4 826 

    varav investeringsbidrag 10 400 10 400 1 500  1 500 

  
-67 937 -37 258 - 40 767 -145 543 -100 938 

       

Not 
10 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

     

 
Markreserv 19 520 19 838 19 854   

 
Verksamhetsfastigheter 612 996 597 887 598 808   

   varav pågående projekt 4 828 17 848 26 656   

 
Fastigheter för affärsverksamhet 137 242 133 167 146 964   

 
Publika fastigheter 63 334 62 694 70 523   

 

Fastigheter för annan verksam-
het 

18 608 16 589 10 831   

  
851 701 830 175 846 980   

 
Ack. Investeringar 1 257 305 1 224 354 1 298 815   

 
Ack. Avskrivningar -406 604 -394 179 -426 100   

 
Justering mot EK i o m övergång 
till komponentavskrivning 

  -25 735   

 
Utgående bokfört värde 851 701 830 175 846 980   

Not 
11 

Maskiner och inventarier      

 
Maskiner 24 796  25 990 23 100   

 
Inventarier 38 004 36 838 36 616   

 
Bilar 9 447 9 323 8 490   

  
72 248 72 151 68 206   

 
Ack. Investeringar 254 950 247 434 261 550   

 
Ack. Avskrivningar -182 702 -175 283 -193 344   

 
Utgående bokfört värde 72 248 72 151 68 206   

Not 
12 

Finansiella anläggningstillgångar      

 

Aktier i Sala Industrifastigheter 
AB 

5 075 5 075 5 075   

 
Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2 2   

 
Aktier i Sala-Heby Energi AB 88 88 88   

 
Aktier i Vafab 4 442 4 442 0   

 
Aktier i Sala Silvergruva AB 5 000 5 000 5 000   

 
Aktier i Salabostäder AB 10 247 10 247 10 247   

 
Andelar i Kommuninvest 1 020 1 020 1 020   

 
Andelar 756 719 613   

 
Bostadsrätter 40 40 40   

 
Förlagsbevis Kommuninvest 3 800 3 800 3 800   

 
Citybanan 17 754 18 011 17 240   
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Bokslut 
2014 

Redovisat 
20140831  

Redovisat 
20150831 

Budget 
2015 

Prognos 
31-dec 

 

Utlämnat lån Sala-Heby Energi 
AB 

54 492 56 030 0   

 
Utlämnat reverslån VafabMiljö 
Kommunalförbund 

  4 683   

  
102 715 104 474 47 807 

  
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter 
beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 5 831 tkr för Sala kommun. Totalt andelskapital i Kommuninvest 
uppgick 2015-06-30 till 6 851 tkr. 

       

Not 
13 

Förråd    
  

 
Lager Ösby Naturbruksgymn. 1 997 1 912 1 997 

  

 
Centralförråd 531 907 531 

  

 
Lager gåvor, tavlor o d 277 371 252  

  

 
Lager Kungsängsgymn. kiosk 12 12 12 

  

 
Lager Turistbyrån 56 60 56 

  

 
Lager Simhallen 77 93 77 

  
 Exploateringsfastigheter 58  45   

  
3 009 3 355 2 971   

Not 
14 

Kortfristiga fordringar    
  

 
Kundfordringar 17 271 19 652 18 979 

  

 
Fordringar hos anställda 133 199 193 

  

 
Spannmålsleveranser 757 678 885 

  

 
Statsbidragsfordringar 4 075 1 509 427 

  

 
Skattekonto 26 0 702 

  
 Kommunal fastighetsavgift 14 929 15 339 15 456   

 

Kortfristiga fordringar kommu-
nala bolag 

0 -1 574 -1 264 
  

 
Fordran mervärdesskatt 11 883 5 513 3 817 

  

 
Upplupna skatteintäkter  2 291 583 

  

 
Kommunalskattefordran 2 752 11 180 10 675 

  

 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

26 223 13 433 19 747 
  

  
78 038 68 221 70 203   

Not 
15 

Kassa och bank    
  

 
Avräkningskonton 0 651 555 

  

 
Plusgiro 44 416 33 027 32 260 

  

 
Bank 97 477 94 094 59 332 

  

 
Sparkonto lantmännen 87 48 87 

  

  
141 980 127 820 92 235   

(Checkkrediten uppgår till 52 325 tkr) 



72 (80) 
Delårsrapport 2015-08-31 

 

72 (80) 

  

Bokslut 
2014 

Redovisat 
20140831  

Redovisat 
20150831 

Budget 
2015 

Prognos 
31-dec 

       

Not 
16 

Eget kapital    
  

 
Anläggningskapital 640 030 620 014 613 984  

 

 
Rörelsekapital -31 413 29 350 -5 380  

 

  
608 617 649 364 608 604 

  

 

Specifikation av det egna kapi-
talets förändring 

   
  

 
Ingående Eget kapital 592 382 592 382 593 517  

 
 Resultatutjämningsreserv 15 100 15 100 15 100   

 
Justering EK i o m övergång till 
komponentavskrivning 

  -25 735   

 
Ingående Eget kapital justerat 
enligt ny princip 

607 482 607 482 582 882   

 Utdelning Sala kulturfond 0 0 0   

 
Årets resultat 1 135 41 882 25 722  

 

 
Utgående Eget kapital 608 617 649 364 608 604  

 

 
 

 
  

 

 
Balansutredning    

  

 
Årets resultat 1 135 41 882 25 722 

  

 
Realisationsvinst -878 -1 417 -2 078 

  

 
Årets resultat efter balans-
kravsutredning 

257 40 465 23 645   

 
Medel till/från resultatutjäm-
ningsreserv 

0 0 0   

 Årets balanskravsresultat 257 40 465 23 645   

       

Not 
17 

Avsättningar för pensioner     
 

 
Ingående avsättning, inkl lö-
neskatt 

31 351 31 354 32 009   

 Pensionsutbetalning -1 528 -1 044 -1 002   

 Nyintjänad pension 1 780 1 470 3 369   

 
Ränte- och basbeloppsuppräk-
ning 

334 207 323   

 Övrigt -57 -52 9   

 Förändring löneskatt 128 141 655   

  
32 008 32 075 35 363 

  

 
Avsättning garanti- och visstids-
pension 

     

 
Ingående avsättning, inkl lö-
neskatt 

6 810 6 809 7 661   

 Pensionsutbetalning -40 -43 -36   

 Nyintjänad pension 565  0   
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Bokslut 
2014 

Redovisat 
20140831  

Redovisat 
20150831 

Budget 
2015 

Prognos 
31-dec 

 Arbetstagare om pensionerats 101 106 0   

 
Ränte- och basbeloppsuppräk-
ning 

91 1 1   

 Övrigt -32 -7 -3   

 Förändring löneskatt 166 14 -9   

  7 661 6 880 7 614   

 Summa not 17 39 669 38 955 42 977   

Not 
18 

Långfristiga skulder    
  

 
Kommuninvest 310 345 315 379 267 528 

  

 

Skuld för anläggnings-
/anslutningsavgifter, VA 

14 686 14 889 15 456 
  

 Investeringsbidrag 10 053  11 074   

 Citybanan 11 881 17 563 11 976   

  
346 964 347 832 306 033 

  
Not 
19 

Kortfristiga skulder    
  

 
Kortfristig del av långfristig skuld 24 441 18 596 17 719 

  

 
Leverantörsskulder 75 140 32 879 27 736 

  

 
Upplupen källskatt 12 089 12 801 13 690 

  

 
Upplupna arbetsgivaravgifter 14 693 15 272 16 933 

  

 
Fastighetsskatt 875 875 1 429 

  

 

Statsbidragsförskott Gruvans 
vattensystem 

1 090 1 090 1 090 
  

 

Utdelning från Jöns och Alvida 
Åkermans fond 

451 1 597 
  

 

Statsbidragsförskott flyktingverk-
samhet 

2 421 438 -1 189 
  

 

Semesterlöneskuld o okompad 
övertid 

39 765 24 924 28 530 
  

 
Ferielöneskuld lärare 11 410 9 413 11 410 

  

 
Uppehållslöneskuld 786 945 786 

  

 

Upplupen särskild löneskatt 
pensioner 

6 381 14 167 15 221 
  

 
Upplupna räntekostnader 993 1 024 752 

  

 

Upplupna pensionskostnader, 
individuell del 

26 301 17 400 19 546 
  

 
Övriga förutbetalda intäkter 766 47 47 

  

 
Förutbetalda skatteintäkter 8 836 6 096 718 

  

 

Övriga utgiftsrester och övriga 
interimsskulder 

27 999 14 076 15 772 
  

  
254 439 170 045 170 788 

  
Not 
20 

Ansvarsförbindelser    
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Bokslut 
2014 

Redovisat 
20140831  

Redovisat 
20150831 

Budget 
2015 

Prognos 
31-dec 

 

Pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland skulder eller 
avsättningar 

465 580 474 865 458 297 
  

 

Särskild löneskatt pensioner, 
ansvarsförbindelser 

112 949 115 202 111 183 
  

  
578 529 590 067 569 480 

  
Not 
21 

Borgensåtaganden    
  

 

Förlustansvar för egnahem och 
småhus  

493 664 493 
  

 
Kommunala bolag 621 166 596 083 681 042 

  

  
621 659 596 747 681 535 

  
Not 
22 

Operationella leasingavtal, 
framtida leasingkostnader 

   
  

 
Med förfall inom 1 år 2 036  2 036 

  

 
Med förfall inom 2-5 år 2 143  2 143 

  
Not 
23 

Hyresavtal verksamhetsfastig-
heter, framtida hyreskostnader 

   
  

 Med förfall inom 1 år 12 948  12 948   

 Med förfall inom 2-5 år 19 647  19 647   

 Med förfall senare än 5 år 7 741  7 741   

 

Drift- och investeringsredovisning 

DRIFT, netto 
tkr 

Redovisat 
20140831 

Redovisat 
20150831 

Budget 
2015 

Prognos 
31-dec 

Budget 
avvikelse  

KS - Kommunchef 3 039 4 563 8 146 6 846 1 300 

KS - Medborgarkontor 25 686 25 735 36 348 36 348 0 

KS - Personalkontor 6 774 7 054 10 864 10 364 500  

KS - Ekonomikontor 5 440 5 546 9 603 9 203 400 

KS - Tekniskt kontor 8 907 23 495 40 892 41 892 -1 000 

KS - Samhällsbyggnadskontor 29 169 33 666 60 478 58 378 2 100 

KS - Räddningstjänst 17 988 16 172 21 302 21 802 -500 

Summa Kommunstyrelse (KS) 123 744 116 231 187 633 184 833 2 800 

Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 26 741 28 201 42 582 41 284 1 298 

Revision 281 266 845 845 0 

Överförmyndare 2 169 2 173 3 233 3 083 150 

Skolnämnden (SKN) 295 907 308 301 471 535 470 735 800 

Vård- och omsorgsnämnd 
(VON) 

278 037 296 477 453 610 453 610 0 

Summa 700 137 751 649 1 159 438 1 154 390 5 048 
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INVESTERING, netto 
tkr 

Redovisat 
20140831 

Redovisat 
20150831 

Budget 
2015 

Prognos 
 31-dec 

Budget 
avvikelse  

KS - Medborgarkontor 971 1 062 1 923 1 968 -45 

KS - Tekniskt kontor 32 729 43 579 121 760 88 027 33 733 

KS - Samhällsbyggnadskontor -710 -1 395 5 691 9 491 -3 800 

KS - Räddningstjänst 508 473 1 837 1 137 700 

Sa Kommunstyrelse (KS) 33 498 43 719 131 211 100 623 30 588 

Kultur- och fritidsnämnd (KFN)  207 500 500 0 

Skolnämnd (SKN) 915 1 398 4 300 4 300 0 

Vård- och omsorgsnämnd 
(VON) 

3 204 271 3 001 1 841 1 160 

Summa 37 615 45 593 139 012 107 264 31 748 

 

Koncernens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

Tkr         2014-08-31 2015-08-31 

     
   

Verksamhetens intäkter 
  

376 640 392 882 

Jämförelsestörande intäkter 
   

9 528 

Verksamhetens kostnader 
  

-995 253 -1 056 126 

Avskrivningar  
   

-54 619 -56 568 

      

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   -673 232 -710 284 

   
 

 

     
   

Skatteintäkter 
   

572 596 595 387 

Generella statsbidrag och utjämning 
  

176 639 177 293 

Finansiella intäkter 
   

599 609 

Finansiella kostnader 
  

-21 843 -19 707 

            

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER   54 759 43 298 

   
 

 
   

Extraordinära intäkter 
  

0 0 

Extraordinära kostnader 
  

 0 0 

     

ÅRETS RESULTAT 
   

54 759 43 298 

  



76 (80) 
Delårsrapport 2015-08-31 

 

76 (80) 

BALANSRÄKNING 

Tkr         2014-08-31 2015-08-31 

TILLGÅNGAR 
    

  

Anläggningstillgångar 
   

  

Immateriella anläggningstillgångar 
   

  

Goodwill 
  

10 131 1 599 

Summa immateriella anläggningstillgångar 10 131 1 599 

Materiella anläggningstillgångar 
   

 

Mark, byggnader, tekniska anläggningstillgångar 
  

1 671 013 1 808 932 

Maskiner och inventarier 
  

73 624 70 837 

Pågående arbete 
  

59 908 16 981 

Summa materiella anläggningstillgångar 
  

1 804 545 1 896 749 

Finansiella anläggningstillgångar 
   

 

Värdepapper, andelar, m.m. 
  

100 359 95 810 

Långfristiga fordringar 
  

26 629 22 527 

Uppskjutna skattefordringar 
  

0 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar 
  

126 988 118 336 

Summa anläggningstillgångar 
  

1 941 663 2 016 684 

Omsättningstillgångar 
   

 

Förråd, lager, exploateringsfastigheter 
  

13 257 13 280 

Fordringar 
  

133 513 107 334 

Kortfristiga placeringar   0 0 

Kassa och bank 
  

152 307 133 036 

Summa omsättningstillgångar 
  

299 077 253 650 

SUMMA TILLGÅNGAR 
  

2 240 740 2 270 334 

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
   

 

Eget kapital 
   

 

Ingående eget kapital 
  

676 443 671 060 

Resultatutjämningsreserv 
  

15 100 15 100 

Direktbokning mot eget kapital    - 25 735 

Årets resultat 
  

54 759 43 298 

Nyemission   0 0 

Summa eget kapital 
  

746 303 703 724 

Avsättningar 
   

 

Pensioner och liknande förpliktelser 
  

40 256 44 134 

Avsättning skatter 
  

3 031 3 820 

Övriga avsättningar 
  

140 245 144 255 

Summa avsättningar 
  

183 532 192 209 

Skulder 
   

 

Långfristiga skulder 
  

1 053 197 1 141 328 

Summa långfristiga skulder 
  

1 053 197 1 141 328 

Kortfristiga skulder 
   

 

Leverantörsskulder 
  

51 605 39 255 

Övriga kortfristiga skulder 
  

206 102 193 819 

Summa kortfristiga skulder 
  

257 707 233 074 

Summa skulder 
  

1 310 904 1 374 402 

SUMMA EGET KAPITAL  
   

 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

2 240 740 2 270 336 
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Redovisningsprinciper 

Redovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning 

och god redovisningssed och enligt gällande rekommendationer från Rådet för 

kommunal redovisning. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen. För att 

post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt 

belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regel-

bundet. 

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. Arbetsgivaravgifter för augusti har perio-

diserats. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Enligt Sålå kommuns ’Riktlinjer för håntering åv kåpitålkostnåder’ skå inventa-

rier som klassas som 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, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50 och 100 år 

och för maskiner och inventarier: 3, 5, 7, 10 och 15 år. Pågående projekt samt 

markreserv avskrivs inte alls. 

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning på objekt där komponenter 

tydligt kan urskiljas. Objekt med bokfört värde överstigande 25 mnkr vid bokslut 

2013 har uppdelats i komponenter utifrån en grundschablon. Grundinvestering-

arna har sedan procentuellt fördelats ut på respektive komponent och framtida 

avskrivningar anpassas till komponentens avskrivningstid. 

Internränta 

Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde, vilken är den av Sveriges 

kommuner och Landstings rekommenderade i cirkulär 13:72, för 2015 3,2 %.  

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna har bokförts enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste 

prognos, cirkulär 15:23. 
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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.  

Leasing 

De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella. 

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.  

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. 

I anslutning till posten ”eget kåpitål” är årets resultåt specificeråt. Skälet är ått 

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 

resultåträkningens råd, ”årets resultåt”. 

Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Med kortfristiga avses 

sådana som förfaller inom ett år från balansdagen. 

Finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperiods investeringar och lö-

pande verksamhet har finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens lik-

vida ställning. 

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsre-

dovisning. 
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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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