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Yrkanden
Carola Gunnarsson (C)yrkar
bifall till ledningsutskottets föreslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
ag godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
ag godkänna de av styrelsen/ nämnderna redovisade budgetavvikelserna,
;n fastställa tilläggsbudget för 2017ärs driftanslag med 89.000kronor i enlighet
med Bilaga KS 2017/70/3, samt
at_tfastställa tilläggsbudget för 2017 års investeringsbudget med 36890000 kronor
i enlighet med Bilaga KS2017/70/4,
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att godkänna de av nämnderna/ kontoren upprättade internkontrollplanerna 2016,
samt
g_t_tha enuppföljning av investeringsbudgeten för 2017på kommunstyrelsens sam-
manträde i juni.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

au godkänna dei bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,
nu godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna,
gt; fastställa tilläggsbudget för 2017 års driftanslag med 89.000kronor i enlighet
med Bilaga KS2017/70/3, samt
g1_t_1_:fastställa tilläggsbudget för 2017 års investeringsbudget med 36890000 kronor
i enlighet med Bilaga KS 2017/70/4,

Utdragsbestyrkande
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dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar
a_ttgodkännadeavnämnderna/kontoren upprättadeinternkontrollplanerna2016,
samt
a_I:thaenuppföljning av investeringsbudgetenför 2017på kommunstyrelsenssam-
manträde i juni.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Juste*andassign Utdragsbestyrkande
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SALA KOMMUN l KORTHET

Befolkning
Salakommunsfolkmängdökademed244personerLinder
2016, och var vid årsskiftet 22 353 personer.

Underåret föddes224personersomkanjämföras
med215personerunderåret före.255personeravled
2016jämfört med221personerunder2015.
Antal personer som flyttade in till kommunen under förra
året var 1232vilket är 25 personerfler än underår 2015.
Antalet utflyttande från kommunen var 959 personer un-

der forra året,i jämförelsemed1 019personerår 2015.

Salasbefolkning] åldersklasser

Invånare 2915

0-15är l 4475

J9-54år 12455

55_ w 5412

Sysselsättning
Antal förvärvsarbetande kommuninvånare är 10 322

personer, varav 5 439 män och 4 883 kvinnor.
[Salakommunfinns det8 106arbetstillfällen.Utpendling
till annan kommun 3 952 personer, 2 2721nän och 1 680
kvinnor. lnpendling till Salakommun1 736personer,970
män och 766 kvinnor.

Sáanvändesskattepengorna 2016

Såhärfördelades1,00kr i kommunalskattpåolika verk-
samheter:

Skola och förskola
Grundskola och särskola 19,87 kr

Förskola 11,01kr
Gymnasieskola 7,91 kr

Vård och omsorg
Äldreomsorg 26,17kr
Omsorgomfunktionshindrade 9,08kr
Individ- och familjeomsorg 5,08 kr
Försörjningsstöd 1,62 kr

Kultur och fritid
Kultur och fritid samt kulturskola 3.98 kr

Övrigt
Arbetsmarknadsåtgärderochvuxenutbildning 1,28kr
Gator, parker och lokaler 2,55 kr

Räddningstjänst 1,86 kr
Färddänst, skolskjuts, kollektivtrafik 3,39 kr
Kommunens övriga verksamheter 6,21 kr
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Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
Såhär ligger Salatill i jämförelse med andra kommuner i
ett urval avområden:

Hur stor andel'av medborgarna får svar på en enkel e-postfrciga inom

Salas

Medel resultat0 Bästa $ Sämsta

tvåarbetsdagar?

E t- rVpos sva n 87

em----«--»m»e»r-e_«--%w
0 50 100

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med en handläggare

via telefon får ett direkt svarpå en enkelfråga?

Telefonkontakt %
46

Q~—.
100

. e 3./\
S0

Hur lång är väntetiden isnlttfär att få plats på ett äldreboendefrån

ansökan till erbjudande om plats?

Väntetid särskilt boende, dagar

72

o—-—-6% - e
0 70 140 210

Har lång är väntetidenför dem som inte fått plats för sitt bam inom

féirskofeverksamhetenpå önskat placeringsdotum?

Väntetid förskola, dejtar

22

o E“ i « e
0 5D 100 150

Hur stor andel av eleverna i årskurs9 ör behöriga till något nationellt

program på gymnasiet?

El b h"l 'll ' "/ever e or ga ll gymnasiet o 85,9

lå_ ,__
F f .

0,0 50,0 100,0

4na)



5 (74)
ÅRSREDOVISNING2015

Salakommun

FÖRORDAV KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

2016 - ett år med utmaningar och möjligheter!

Under 2016 sattes Sala kommuns förmåga att hantera
utmaningaråter igen påprov.

Flera delar av kommunens verksamheter, framför allt
vård- ochomsorg,barn-ochungdom,kultur- och fritid
samtfastighetsenheten,påverkadesavdet ökandemotta-
gandetav flyktingar, asylsökandeochensamkommande
barn.Menalla cheferochmedarbetarehar föredömligt
bidragit, tillsammansmedövriga myndigheterochcivil-
samhäilet,till att hanterasituationenpå ett bra sätt.

Verksamheteniövrigti kommunenhar utvecklatsposi-
tivt. Enrad stora investeringarbl a i ny-,om- ochtillbygg-
nadavskolor och förskolor har påbörjatsoch i vissafall
genomförts. Nytt LSS-boende är under byggnation och en
servicebyggnad i Stadsparken har öppnat. Ett omfattande
planarbetehar bedrivits för att få fram nyadetaljplaner
för bl a Östra kvarteren och Ängshagen. Nya platser har
öppnats inom vrd- och omsorgsboenden och gymnasie-
skolanhar vänt en mångårignedåtgåendetrend. Ensats-
ning harävengjorts påfritid för äldre.

Åretsresultatuppgårtill 52,4mkrvilketår35,0mkr
högreänbudgeterat.l verksamheternasnettokostnader
redovisas ett totalt överskott för nämnderna på 32,1 mkr.
Dettastämmerväl överensmeddelårsprognosen.Ba-
lanskravsresultatetuppgår till 51,2mkr dåårets realisat-
ionsvinster på 1,2 mkr räknats av.

Destörstaavvikelsernai driftsredovisningensvararVård-
och omsorgsnämnden för med ett överskott på 19,0 mkr
samtSkolnämndenmedett överskottpå 12,5mkr.För
bådanämndernaär denstörstaanledningenatt statsbidrag
har erhållitsför flyktingar ochasylsökande.Dettavar ett
tillfälligt ickebudgeteratstatsbidrag.Kostnadernahar inte
uppkommiti sammatakt utankommeratt belastaverk-
samheternaunder innevarandeochkommandeår.
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Investeringarnavar budgeteradetill 178,9mkr menett
överskott lämnaspå 69,3mkr.Anledningenär att fler
investeringarinte kunnatgenomförasi sin helhetunder
året,blandannatinvesteringari bredbandochrenove-
ring/ombyggnad/ nybyggnationav skollokaler.Även
investeringar i gator/parker och VA har därmed skjutits
fram.

Under de närmaste åren fortsätter vi att göra stora inve-
steringar i ny-, om- och tillbyggnad av skolor och försko-
lor. Detär viktigt för att kunnaerbjudaeleverochperso-
nal en bra ochstimulerandemiljö. Föratt dessastora
skolinvesteringar och andra investeringar ska vara möj-
liga behövervi haenlångsiktigtstabil ekonomi ikommu-
nen medbra resultatvarjeår. Detär därför glädjandeatt
vi nu kansetvååri rad medstarkt förbättrade resultat.

Vi vet ocksåatt vi står inför stora demografiskautma-
ningar under de kommande åren, med ökande antal barn
ochäldre vilket kommeratt ställa krav pådenkommu-
nala servicen.

Vi har också en glädjande positiv befolkningsutveckling i
vår kommun. Antalet invånare ökar vilket bl a ställer krav
på nyabostäderochservice.Dettafår konsekvenserbåde
för vår investeringsvolymmenocksåför dendagliga
driften avvår kommun.

Ordning och reda i ekonomin är förutsättningen för att
kunna hantera detta.

CarolaGunnarsson(C)
Kommunstyrelsensordförande



INLEDNING

Politik och organisation
Den politiska organisationen i Salakommun består av
kommunfullmäktige [KF],kommunstyrelse (KS),fyra fack-
nämnder samt demokratiberedning. valnäm nd, överför-
myndare och kommunrevision. Till KSfinns två utskott och
till Vård- och omsorgsnämnden ett utskott.

Kommunen har en gemensam förvaltning som sköter det
dagliga arbetet. Förvaltningen är uppdelad i tio kontor.

KOMMUN
äSALA

ORGANESATIONSSCHEMA- SALAKOMMUNKONCERN
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Snabbfakta 4 år i sammandrag
Nyckeltal/mätt

Åretsresultat

Åretsresultatsomandelavskattein-
täkter, bidrag och utlämning, %

Nettokostnader, mkr

-förändring från föregående är, %

Jämförelsestörandeintäkter,mkr

-förändring fr föregående år.

justerat rnjärnföreisestörande, %

skatteintäkter, bidrag, utjämning,

mkr

-förändring frän föregående år, %

Nettokostnadsandel av skatteintäk-

ter, bidrag och utjämning, %

Finansnetto, mkr

Rörelsekapital, mkr

Balanslikviditet, %

Soliditet, 95

Nettoinvesteringar, mkr

Lángfristig skuld, rnkr

Tillgångar per invånare, kr

Skulder per invånare, kr

Utdebitering

Folkmängd

Löner och sociala avgifter, mkr

—förändring från föregående år, %

Känsiighetsanalys:

10 öre i förändrad skattesats

1 %ränteförändring, Iåneskulden

1 % medarbetarkostnad

2013 2014

65,1 1,1

6,0 0,1

1019.8 1113,1

0,7 9,1

29,9 0

1,6 6,0

1091,5 1 119,5

3,2 2,5

93 99

45,5 -5,3

2,5 -31,4

101 8B

5D 49

103,3 68,2

359,7 347,0

55217 5a999

25558 27430

22,31 22,31

21 769 21 925

733,1 773,7

2,5 5,5

ca 4,0 mkr

ca 2,8 mkr

ca 9,1 mkr

2015

38,9

3,4

1 124,8

1,1

9,8

2,5

1 151,3

3,7

97

-3,3

-25,3

39

79,3

305,0

54849

24927

22,31

22109

829,2

6,5

2016

52,4

4,2

1 185,9

5,4

D

5,5

1237,9

6,6

96

G

-55,1

79

109,5

274,8

24257

22,31

22353

908,5

9,5



Presentation av kommunens styr-
modell

KOMMUNFULLMÄKTIGESVISIONav hur kommunen
skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsproces-
sen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om budget och
plan för den treåriga planperioden.

BUDGETDOKUMENTET innehåller de ekonomiska ramar-

na för nämnderna och de mål som fullmäktigevill att
kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet
med att ta fram budgeten påbörjas med att ett budgetdirek-
tiv beslutas. Kommunstyrelsens budgetberedning har
sedan planeringsmöten med nämnderna. Dä görs genom-
gångar av de planeringsunderlag som nämnderna tagit
fram. Fullmäktige fattar därefter budgetbeslut under hös-
ten.

IVERKSAMHETSPLANERNAbeskriver sedan nämnderna
hur ramarna fördelas och hur den egna verksamheten ska
bidra till att uppfylla fullmäktiges uppsatta mål.

DE POLITISKA MÅLEN är formulerade och grupperade

utifrån FYRAPERSPEKTIV:

- Hållbart samhälle

- Medborgare

- Medarbetare

o Ekonomi

7 (va)
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MÄTBARAMÃLär ett viktigt krav för att målen ska kunna
följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade
indikatorer.

INDIKATORNvisar hur väl målet är uppnått. lndikatorerna
kan vara kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta
ldävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kom-
munen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska
målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska
den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan
då ge nämnderna direkta uppdrag.

ANSVARSOMRÅDE,ÅTGÄRDEROCHINDIKATORERär
angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner.
Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat
talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra
för att uppnå målsättningarna.

BOKSLUTETREDOVISARÅRLIGENen samlad redogörelse
för God ekonomisk hushållning. Därgörs en samman-
vägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen
har uppfyllts.



FÖRVALTNlNGSBERÄTTELSE

Året somgått
Inledningenav 2016prägladesavdeilyktingströmmar
somnåddeSverigeochSalaunder2015.Samverkanoch
Samordninginternt ochexterntvar i fokusför att möta
behovenpåett effektivtsätt.Påkommunövergripandenivå
samordnadesinsatsernaför att förebyggasocialoro och
konflikter.Detframgångsrikaarbetesomgjorts i Salaav
frivilliga, kommunen, föreningar och näringsliv har väckt
uppmärksamhetbådaregionaltochnationellt.

Flera delar av kommunens verksamheter har påverkats av
ökningen av flyktingmottagandet, framförallt vård- och
omsorgsverksamheten, barn- och utbildningsverksamhet-
en, fastighetsenheten och kultur- och fritidsverksamheten.

l Salakommunhar förmåganatt hanterakriser förstärkts
genom utbildningsinsatser och andra kvalitetshöjande
insatser samt genom inrättande av Tjänsteman i Beredskap
[TEE].

Underhöstenfattadesbeslutomatt bilda ett kommunalt
näringslivskontorochatt somenkonsekvensavdettaej
förlänga avtalet med Företagarcentrum. Syftet är att stärka
det kommunala näringslivsarbetet och effektivisera sam-
arbetetmellanföretag,kommunensolikaverksamheter
ochmyndigheter.

Under senare delen av året beslöts att kommunen ska
startaett bredbandsbolagi syfteatt stärkaochsnabbapå
utbyggnadenavbredbandi kommunen.

Utbyggnad av det publika Wifi-nätet till att omfatta Sala
stadspark

Myckettid underårethar lagtspåstorainvesteringsprojelct
såsom Ransta nya skola och förskola, Vallaskolan förskole-
klasstill årskurs6 byggsomochtill samttvå nyaLSS-
boenden. Det saknas boendeplatser inom LSSoch verk-
samhetenhar nutolv sådanabeslutsominte kanverkstäl-
las

Råddningstjänstens utryckningsve rksamhet har en ök-
ning avantalet larm i Salakommun.Ökningenär i huvud-
sak relaterad till automatiska brandlarm, men glädjande
noghar antalet 'brand i byggnad'minskat.Antalet trafiko-
lyckor har minskat i Sala.

Genom användande av konsulttjänster, har den brand-
förebyggandeverksamhetenblivit mycketväl genomförd.

Anslutningen till Storstockholms räddningscentral [SSRC]
har utfallit till mycketstor belåtenhet,och
visadesigvaradirekt avgörandevid brandenpåsågeni
Heby.

s (741
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Verksamhetenfritid för äldreharstartatett efterlängtat
cafévid TräffpunktKaplanen.Detär enplatsatt möta
andramänniskorochfåett rikt socialtliv,samtidigtsom
detökar livskvaliténochbevararhälsanhosvåraseniorer.

Inomäldreomsorgensynsenökningavbehovenavsåväl
hemsjukvårdochrehabiliteringsominomvård-ochom-
sorgsboende [VåBo]. [snitt saknas det 23 VåBo plat-
ser/månad.Ca8 300fleratimmar hemtjänstutfördesär
2016i jämförelsemedår 2015.

Gymnasieskolanharvänt enmångårigtrend,vilket innebär
att andeleneleverfrånSalasomväljerkommunalgymna-
sieskola i Salaökar. Stora insatser görs för att vidmakthålla
denutvecklingen.

Omvärldsanalys
Densvenskaekonominfortsätteratt utvecklasstarktockså
nästaär. l år beräknasBNP,kalenderkorrigerat,ökamed
3,2 % och nästaär med 2.8 %. Drivande bakom tillväxten
är kraftigt ökadeinvesteringarochensnabbtväxande
offentligkonsumtioni kölvattnetavfjolåretsstoraantal
asylsökande.Exportenochhushållenskonsumtionsutgifter
ökar i år relativtmåttligt,menförväntasökai snabbaretakt
nästaår.Åren2015- 2017kanbeskrivassomhögkonjunk-
turår för svenskekonomisdel.

En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion inne-
bäratt lägetpåarbetsmarknadenförbättrasytterligare.
Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin beräknas
2017 öka med 1,3 % vilket kan jämföras med en ökning
med 1,8 % 2016. Den positiva utvecklingen innebär att
arbetslöshetengradvisminskarner mot 6 %.Trotsdet
förbättradelägetpåarbetsmarknadenberäknaslöneut-
vecklingen bli fortsatt dämpad med en ökning av genom-
snittlig timlön med 2,8 %.

Ett ökat resursutnyttjande, bättre fart på privat konsumt-
ion,högreråvarupriserochenförsvagadkronainnebäratt
prisökningstakten gradvis stiger under året. Efterhand när
ökningen av konsumentpriserna mätta som KPIF,dvs. KPI
exklusive hushållens räntekostnader, över 2 %. Bedöm-
ningen är att Riksbanken i början av 2018 höjer styrräntan.
Denstramarepenningpolitikenfârtill följd att kronan
stärksochdåframföralltmoteuron.

Utvecklingenåren2018-2020är ingenprognosutani
ställetenframskrivninggjord päbasisavnågrapåförhand
uppställda antaganden. Styrande i detta upplägg är att
svenskekonomipåsikt återgårtill konjunkturellbalans.
Detinnebärenmernormalmenväsentligtlngsammare
utvecklingavproduktionochsysselsättningäntidigaredå
densvenskaekonomingått frånlåg-till högkonjunktur.



Åren 2018-2020 understiger BNP-tillväxten 2 % Samtidigt

som ökningen i sysselsättningen är starkt begränsad.

Ãterhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark
utveckling av sysselsättningen, har inneburit en gynnsam

utvecklingav kommunernas och landstingens skatteun-
derlag. l reala termer beräknas skatteunderlaget öka med i
genomsnitt 2 %åren 2015-2017vilket är ungefär det
dubbla mot normalt. l och med att den svenska ekonomin

efter 2017förutsätts återgå till konjunkturell balans och
därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir skatteunderla-

gets utvecklingåren 2018-2020betydligt svagare. Det blir
då betydligt svårare för kommunsektorn att få intäkter och
kostnader att gå ihop. Reala ökningar i skatteunderlaget på
0,5-1 % ska klara demografiska krav som årligen växer
med 1,5 %.

Framtiden

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

SCB:sbefolkningsprognos daterad 2017-01-17bygger på
kända förändringar tidigare år och en uppskattning av

nuvarande utveckling. Prognosen visar en ökad folkmängd
varje år under perioden 2017-2020. Från dagens befolk-
ningsniv

å på 22 353 förväntas befolkningen öka till 23 000 perso-

ner 2020. En ökning av antalet medborgare med 100 per-

soner beräknas påverka kommunens intäkter i form av
skatter, bidrag och utjämning med ca 5,2 mkr. Samtidigt
ökar också kostnaderna med antalet personer som ska ta
del av kommunens tjänster.

UTMANINGAR

l den utredning som gjorts angående ny kommunal redo-

visningslag föreslås att den blandade redovisningsmo-
dellen för pensionskostnader ska ersättas av fullfondsre-
dovisning. Det innebär att framtida utbetalningar som
avser ansvarsförbindelser] inte kommer att kostnadsföras
men det är viktigt att komma ihåg att åtaganden och utbe-

talningar inte förändras. Ett högre finansiellt resultat

kommer att behövas för att täcka utbetalningarna. Införan-
det av den nya lagen kommer ske tidigast fr o m 2019.

Kostnaderna för de pensioner som tjänas in nu fortsätter
att stiga då fler yrkesgrupper kommer över brytgränsen

där arbetsgivaren står för en större del av pensionen.

lnvesteringsvolymen beräknas att öka kraftigt då kommu-
nen står inför omfattande renoveringsbehov av lokalerna
samtidigt som utökad verksamhet leder till behov av fler
lokaler.
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Kommunen behöver ha en högre resultatnivå än normalt

för att klara investeringarna och egenfinansiera så stor del
som möjligt,men lånebehovet beräknas ändå öka kraftigt.

Den höga planerade investeringsvolymen innebär att de
kapitaltjånstkostnadei' som ska bäras av verksamheterna

också ökar kraftigt och måste iymmas inom verksamhet-
ens ram. Enåtergång till mer normala räntenivåer kommer
att bidra till att ytterligare öka dessa kostnader.

Ekonomisk översikt

ÅRETSRESULTAT

Årets resultat uppgår till 52,4 mkr vilket är 35,0 mkr
högre än budgeterat. Resultatet stämmer väl överens med

prognosen i delårsbokslutet som var 50,1 mkr.

l verksamheternas nettokostnader redovisas ett totalt
överskott för nämnderna på 32,1mkr och finansförvalt-
ningen redovisar ett sammantaget underskott på 23,2
mkr. Under året har tilläggsanslag på 1,0 mkr delats ut.

Destörsta avvikelserna i driftsredovisningen svarar Vård-
och omsorgsnämnden för med ett överskott pä 19,0 mkr

samt skolnåmnden med ett överskott på 12,5 mkr. En
rättning av tidigare överuttag har gjorts för VA-kollektivet
vilket påverkat Kommunstyrelsens resultat negativt med

10,0mkr.

Intäkterna från skatteintäkter, bidrag och utjämning år
21,7 mkr högre än budgeterat och ñnansnettot visar ett

överskott på 4,4 mkr jämfört med budget.

Resultatutveckling 2012-2016, mkr

  11mm' mlåwi7m ?i

2012 2013 2014 2015 2016

BALANSKRAV

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt,

intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Vidbedömning-
en av om balanskravet uppfyllts har årets resultat 52,4mkr
tkr justeras med realisatlonsvinsterna som uppstått vid

försäljning av fastigheter samt maskiner och fordon. Årets
resultat enligt balanskravet uppgår till 51,3mkr vilket
innebär att kommunen uppfylltbaianskravet.



Balanskrausutredning

Mk, 2015

7§;;.:.;.:.;;;;;;”..;;;i;,';,;' *DWWDDÃÄW
Reduceringavsamtligareaiisationsvinster 1:2

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 51»?

Medeltili/frånresultatutjämningsreserv 0

51,2Åretsbalanskravsresuftat

GODEKONOMISKHUSHÃLLNING-MÅLUPP-
FYLLELSE
Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som
främjar god ekonomisk hushållning.

Balanskravet ska sessom ett krav på en lägsta godtagbar
nivå på resultatet. För att leva upp till kravet om god eko-
nomiskhushållningmåsteresultatetöver tidenöverstiga
denna miniminivå. Resultatet bör då ligga på en nivå som
är långsiktigt hållbart.

Engodekonomiskhushållninginnebärinte enbartatt
räkenskaperna gär ihop, utan innefattar även ett krav på
att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på
ett effektivt sätt.

För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning. Där-
för fastställer Kommunfullmäktige årligen kommungemen-
sammavisionerochmål.

Föratt säkerställagodekonomiskhushållningskaäven
finansiella mäl och Verksamhetsmål definieras och följas
upp.Godmåluppfyllelsei delårsrapportenochårsbokslutet
är en förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushåll-
ning.

Det krävs också att kommunen har en beredskap att möta
framtida utmaningar genom att igod tid inför förväntade
förändringarvidta nödvändigaåtgärderochinsatseri
stället för insatser i efterskott. Ett positivt resultat behövs
för att kunna egenfinansiera investeringar som överstiger
årets avskrivningar. Om kommunen lånar även tili dessa
investeringarfinns risk att räntaochamorteringkommer
att tränga undan övriga kostnader för drift av kommunens
verksamhet i resultaträkningen.

Föratt haenlångsiktigthållbarekonomiskutvecklingska
därför resultat i relation till skatteintäkter, statsbidrag och
utjämning uttryckas som ett procentuellt överskott [resul-
tatmål).

Finansiella mål
Kommunfullmäktigehar i budgetenför 2016beslutatatt
årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter,
statsbidrag och Litjämning. Målet uppfylls 2016 då resulta-
tet uppgåi' till 4,2 %.
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Kommunfullmäktige har ocksåsatt målet att ökningen av
skatteintäkter, statsbidrag och Litjämning ska vara större
än nettokostnadsökningen. Nettokostnadsökningen är 5,4
% och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och Litjäm-
ningär 6,6%. Måletär uppnått.

Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska
bedriva verksamheten inom beslutade anslag.Nämnderna
har sammantaget bedrivit verksamheterna inom beslutade
anslagenligtdriftredovisningen.Överskottetblev32,1mkr
ochdärmedär måletLippfyllt.Kommunstyrelsenvisarett
underskottpå -0,8mkr menmåluppfyllelsenfår ändåanses
vara relativt stark. Deexterna intäkterna har ökat i förhål-
landetill deexternakostnaderna.

Samtligafinansiellamålharuppnåtts.Kommunenhar ur
ett finansiellt perspektiv uppnått god ekonomisk hushåll-
ning.

VERKSAMHETENSKOSTNADEROCHIN-
TÄKTER

Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet
för den löpande verksamheten. Nettokostnadsantlelen
visar hur stor del av skatter, bidrag och utjämning som
används till att finansiera verksamheternas nettokostna-
der, hur stor del som finns kvar till att betala finansnettot,
få balans i resultaträkningen och eventuell konsolidering_
Nettokostnadsandelenär 96 %.

De externa bruttokostnaderna har mellan 2015 och 2016
ökat med 10,0 %. Löner och sociala avgifter uppgår till
908,5 mkr, det är den största kostnaden i kommunens
verksamhet och utgör 59,2 % av de externa kostnaderna.
Kostnader för löner och sociala avgifter har ökat med 10,2
% mellan 2015 och 2016 vilket är en kraftig ökning i jämfö-
relsemellan2014och2015ochtill stor delår kopplattiil
verksanihetsutökningar på grund av ilyktingsituationen.

1,3% 7,0% Externakostnader2016

Uldnemch sociala avgifter, 59,2

‘Z6
E Pensiunsknslnaderinkl särskiid

iüneskalt, 4,8%
üinkop anllillg u underhåilsmtrl,

1,5%
E!Bränsle, energi och vatlen, 2,1

96
1 1.7% ;din av huvadverksamhet, 11,7

Elöwigatjänster.9,056
2,1%

ElLokal-ochmar1chyror,1,3%

inlämnade bidrag, 3,4% 
Gvrigakostnader,‘LB96

De externa intäkterna har i jämförelse med föregående år
ökatmed25,4%.Denstörstaökningenbeståravbidrag
som har ökat med 63,3 %, från 123,8 mkr till 202,2 mkr. De
ökade bidragen kommer främst från Migrationsverket.



En råttning av tidigare överuttag för Vil-kollektivet har

gjorts vilket minskat intäkten från taxor med 10 mkr.
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Pensionskostnader, mkr (inkl Iöneskatt)

2013 2014 2015 2016

Individuell del 31,1 33,1 37,8 40,3

Externa intäkter 2016
Förändring avsatt till pensioner 7,? 1,5 0 2,2

0,3% i
_\ 1'5‘ 53% --

17-14% ' ClFfirs'aiJningsinta'ktur,6,896 ' Var“ R'P5'r3”t3 2-4
17,9%

UTEtonavsiirenersänninzar.17.9 Pensionsutbetalhingar 29,9 31,5 31,9 32,1
56

ü Hyror och arrenden, 5,5 "A. Sum ma 6317 66,1 69.7 74.5

55% IIIBidrag. 50,5%

clFu'Isziljn\ngverksamheWEMUDenindividuelladelensomutbetalastill medarbetarnaatt
“'4 95 .. ,.. . . .

arma..anläggningstillgångar, forvalta sjalva uppgår tlll 40,3 mkr. I pensionsutbetalnlng-
II . . o . . .. .

5°-5”‘ “d” arnapå32.1mkringarLitbetalnlngai'enligtansvarsforbm-
Fdrsäljn exploaterir-gsfast, 1,5% H _, _ _

delsen och forsakrmgspremre avseende kompletterande
ålderspension.Frånochmed2006försäkrasdenkomplet-
terandeålderspensionen.Avendenintjänadepensionen
från och med 1998 försäkras.

AVSKRlVNINGAR

SKATTER,BIDRAGOCHUTJÄMNING

skatteintäkter, bidrag och utjämning är den största in-
komstkällan för kommunen och svarar för 75 % av samt-
liga intäkter. Sammantaget har skatter, bidrag och utjäm-

ning ökat med 21,7 mkr jämfört med budget varav det
extra statsbidraget avseende ilyktingmottagandet står för
20,4 mkr.

Nettokostnadsökningen 2016 uppgår till 5,4 % och ökning-
enavskatteintäkter,statsbidragochutjämningtill 6,6%.

Avskrivningarnaär 6,5mkr lägreånbudgeteratdå många
investeringar inte har genomförts enligt budget utan blivit
försenade. Den del av avskrivningarna som år beräknade
på de budgeterade investeringarna ger därför ett överskott.
Ennedskrivningpå 0,9mkr hargjorts för enutredningsom
inte föranlett någoninvestering.

PENSIONER

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr (inkl Iöneskatt)

2013 2012 2015 2015 Skatter, bidrag och utjämning har från 2012 ökat medi

s* --- --- r t' genomsnitt3,8% perår.Verksamhetensnettokostnader
A"5§“"i"g”°""“’“‘” 3&2 39” 39'? 413 harundersammaperiodökatmed3,4%.Under2012och

2013 har nettokostiladsökningarna understigit 1 % samti-
digt somskatter,bidragochutjämninglegatstadigtrunt 3
%.Denkraftiga:rettokostnadsökningen2014på9,1% var
mycket oroande, men sjönk sedan 2015 till 1,1 % 2016 är

nettokostnadsökningenåterhög,5,4%,menenförklaring
år denökadevolymeni sambandmeddetstoraflykting-
mottagandet.

Ansvarsförhindeiser 611,? 573,5 561,9 543,3

Finansiellaplaceringar 0 0 0 0

Summa 649,9 618,2 501,6 582,3

Kommunen har förutom den del som redovisas i balans-
räkningenett stort åtagandeför pensionervilket redovisas
somansvarsförbindelse.Detotalapensionsförpiiktelserna
för kommunens anställda uppgår 2016 till 582,3 mkr.
Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspens- g1

ion samt garanti- och visstidspensioner, 41,9 mkr. Avsått- g _amma_ 66 __

ningarochansvarsförbindelsenvårdesåkrasgenomindex- '
uppräkning.Dåkommuneninte har någraförvaltadepens-

Netlokostnader, skatteintäkter, bidrag, utjämning, förändring

10 ,,1. N11.., ,____.__ T________, ,,.\#i,,,‘________ _____

6 ——m"-“ 37 5431,/ . /o .
ionsmedelsååterlånasdentotalapensionsförplilttelsen 4 i :i 2ö e. m. / . \
582,3mkr. 2 ______________g____W___ _______

,1
g _-.._t:%T __._“'_7V,_fi_§__T____,____4,__.___r._____..__._.1

2012 2013 2014 2015 2015

--9-~ Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter, bidrag, utlämning



FINANSNETTO

Skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, fi-
nansnettot, är positivt och uppgår til! 0,4 mkr vilket är 4,4
mkr bättre än budgeterar. Överskottet beror till största
delen på att räntan är fortsatt historiskt låg och att lån har
satts om till en betydligt lägre ränta än budgeterat, dess-
utom har kommunen fått en överskottsutdelning frän
Kommuninvest på 1,5 mkr som inte var budgeterad.

l de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor och
finansiell kostnad för pension också indexuppräkning för
åtagandet att bidra till Citybanan.

I de finansiella intäkterna ingår förutom ränta och bor-
gensavgifter även avkastning från de kommunala bolagen.

TILLGÅNGAROCH SKULDER

Kommunens totala tillgångar är 1 264 mkr varav 1 052
mkr är anläggningstillgångar och 212 omsättningstill-
gångar. Det egna kapitalet uppgår till 674 mkr, avsättningar
till 48 mkr och skulder till 542 mkr.

De långfristiga skulderna uppgår till 275 mkr och kortfris-
tiga skulder till 267 mkr. l de långfristiga skulderna ingår
de långfristiga lånen 236 mkr, kommunens engagemangi
byggandet av Citybanan med 6 mkr, skuld for anslutninga-
och anläggningsavgifter för VA med 17 mkr samt investe-
ringsbiclragpå 15 mkr.
Längivare till samtliga kommunens långfristiga lån är
Kommuninvest.

Lâneskuid

2013 2014 2015 2015

ssaaasnçanar M w Lä Im
Lånsom förfallerinom 2-3år, mkr 173 175 155 135

tån 50mförfallerinom4-5 år, mkr no 50 43 12

Gemmsnittfig ränta 2,74 % 2,79 % 2,32 % 1,49 %

3,5 3,6 1,? 1,5Genomsnitt räntehindningstid, är

SOLIDITET

Soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt.
Solidltetsmåttet visar hur stor del av tillgångarna som
finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar solidi-
teten år resultatutveckiingen och tillgångarnas förändring.
Soliditeten är 53 % exklusive pensionsförpliktelsen som
ligger iansvarsförbindelsen, med den inräknad uppgår
soliditeten till 11 %.
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Soliditet, %

2013 2014 2015 2016

Exklusive pensionsförpliktelse 50 49 51 53

inklusive pensionsförpliktelse 0 2 5 11
  

LIKVIDITET

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort
sikt är relationen omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balanslikvidite-
ten 2016 är 79 % vilket innebär att de kortfristiga skulder-
na är högre än omsättningstillgångarna.

BORGENSÅTAGANDE

Kommunens borgensätagande uppgår totalt till 678,4 mkr
en minskning med 8,8 mkr i fämförelse med föregående år.

Under året har beslut fattats om utökning av borgensramen
för Sala-HebyEnergiABmed 101,5mkr, Salabostäder AB
med 210 mkr och Sala Silvergruva AB med 4 mkr, dock har
inga lån ännu tagits upp inom denna utökade borgensram.
Den totala beviljade borgensramen uppgår til! 1 034,4 mkr.

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
Kommunfullmälctige fonderade 15,1 mkr av 2013 års resul-
tat till en resuitatutjämningsfond. Fonden är oförändrad
under 2016.

DRIFTSREDOVISNING, NETTO

Nämndlstyrelse, mkr W535" B°k5'“t V'

W, 1 11111, 1 1, 129115... __3935_ ..
Kommunstyrelsen 135:9 135:7 '03

Revision 0:3 Q3 0

Överförmyndare 3:3 zvg 0:5

Kultur- och fritidsnämnd 43:4 42-5 0:9

Skmnämnd 477,1 454,5 12,5

432,3 463,3 15,0Vârd- och omsorgsnämnd

Nämnderna redovisar ett sammantaget budgetöverskott på
32,1 mkr.

Kommunstyrelsen redovisar sammantaget ett litet under-
skott men en råttning har gjorts inom VA-kollektivet som
har försämrat resultatet med 10 mkr. Samhällsbyggnads-
kontoret visar ett större överskott främst p g a markför-
säljning, lägre kostnader för samhällsfinansierade trans-
porter samt försening av bredbandsutbyggnaden.



Överförmyndarens överskott beror på erhållna bidrag från
Migrationsverket.

Kultur- och fritidsnämndens överskott beror bland annat
påattbidrag har erhållitsför soinmarlägersomtidigare
anslagsfinansierats och att fritidsaktiviteter för
LSS/omsorg och insatserna i Rörelse-ldrott-Kultur skolan
har minskat.

Skolnämndenredovisardetstörstaöverskottetför gymna-
sieskolan som fått ökade statsbidrag för nyanlända samti-
digt som fler ungdomar har valt att gå i Salasgymnasie-
skola.Grund-ochgymnasiesärvisarbådaöverskottdå
eleverna är färre än tidigare. Även förskolan och grundsko-
lan visar överskott, främst p g a ökade statsbidrag. Vuxen-
utbildningensöverskottberor påbeviljadeLitbildningar
somintepåbörjats.

Vård-ochOmsorgsnämndensöverskottär huvudsakligen
hänförligt till verksamhetsområdet IFA (individ, familj,
arbeteochintegration]ochdenstörstaorsakenär att
statsbidragenför integrationenhar varit större än kostna-
derna. Förvaltningsövergripande verksamhet och Omsorg
om funktionshindrade visar ett mindre överskott då ett
budgeteratLSSboendeinte har hunnit öppnaunderåret,
endelav överskottethardockavsattstill viteskostnader.
Området Omsorg om äldre har ett mindre underskott,
främst p g a höga kostnader för medicinskt utskrivnings-
klara dåkorttidsplatsersaknas.

Exploatering
I exploateringsområdetLodjuretpåÄngshagenhar entomt
såltsunderåret.Kvarfinnsnu 3 osåldatomter.

Tomtentill Bovierandeladesavfrån det framtida exploate-
ringsområdet Östra kvarteren/Silvervallen och såldes
under2016.
För den delen av området fanns inget bokfört värde. Årets
utgift beståravkostnaderför i ordningsställandeav tomt-
marken enl avtal.

Lodjuret Bovieran Summa

Bokfört värde 1/1 2015 36 0 3G

Åretsutgift 20 1232 1 252

Justering/försäljning -27 -1232 -1259

Bokfört värde 31/12 2016 29 O 29

Årets försäljningsintäkt 250 5 619 5 869

4387 4 B10Årets nettovinst/-förlust 223
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lNVESTERINGSREDOVISNING,NETTO

Nämnd/styrelse, mkr

Kommunstyrelsen

Kuitur- och fritidsnämnd

Skolnämnd

Vârd- och omsorgnämnd

Summa

Budget
___h_2016

170,9

0,3

4,9

2,8

178,9

Bokslut
2016

104,3

0.3

4,1

0,4

109,6

+/-

66,1

0

0,8

2,4

59,3

Nettolnvesteringarna var ursprungligen budgeterade till
121,4 mkr. Budgeten har sedan kompletterats med tilläggs-
anslag från bokslut 2015 på 57,4 mkr. Av den totala budge-
tenpå 178,9mkr lämnasett överskottpå69,3mkr vilket
motsvarar en budgetavvikelse på 39 %. 2015 var bud-
getavvikelsen43 %och201460%.Självfinansieringsgra-
den för kommunens investeringar uppgår till 94 %.

Den största avvikelsen, är hänförlig till Samhällsbyggnads-
kontoret +64,3 mkr. Flera projekt har blivit försenade
bland annat bredband och investeringar i skollokaler. Även
gatu- och VA-programmet lämnar ett större överskott.

Större investeringar, netto och totalt netto 2014-2016, mkr

2014

n ;lybyggnation LSSboerfde

lT-investeringar 3,3

Fastighetsinköp/försäljning 43,3

Skolgärdar 2,5

Lärkanssportfält etapp 2 3,8

Servicebyggnad Stadsparken

Nv- och ombyggnation skolor

Resecentrum/busscentral 1,8

Investeringgator,vägaro 5.7
parker

vA-investering 12,9

Byte ventilation skolor 1,6

UPPFÖLJNINGARUNDERÅRET

Dnftsredovisningen

2015

1,0

2,5

3,2

13,5

5,1

6,9

9,1

2,1

2016

12,9

0,8

25,0

1,2

6,3

9,3

2,0

10,9

12,5

3,6

Tota lt
2014-2016

12,9

5,1

22,2

6,9

34,5

7,3

Under året har fem månadsuppföljningai' och en delårs-
rapport tagits fram. Månadsuppföljningarna har under hela
åretvisatettprognostiseratöverskott,lägrei börjanpå
åretochstigandemenfrån ochmeddelårsrapportenhar
det prognostiserade överskottet varit stabilt runt 34 mkr. l



bokslutetredovisadenämndernasammantagetett positivt
resultatpå32,2mkr.

In vesteringsredo visningen
Investeringarna har fölits upp vid samma tillfällen som
driftsredovisningenochhar underhelaåret pekatpåett
växandeöverskott.Iden prognossomgjordesi samband
meddelårsrapportenuppgickdetberäknadeöverskottet
till 45,1mkr ochi bokslutetredovisasett överskottpå 69,3
mkr.
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Medarbetare Ålder
Antal medarbetare som uppnår ES års ålder (pensionsålder), per är

Denstatistik soln här presenteras har hämtats från koln- ' '
_ .. 2017 2013 2019

munens pel Sonal- och lonesystem. __ ____ _ _m_

Antal 34 44 43
Antal medarbetare

Totahama'årsarbetare Genomsnittsälder bland Sala kommuns tillsvidareanställda

3°13 2°14 2°15 3°15 är 48 är och visstidsanställda medarbetare är 39,5 år.

Tillsvidare 1527 1505 2573 1744 _
Rekrytering

Vñstldsmmäikla 11° 125 123 145 Settpå fleraårssikthar kommunenupplevtvissbrist på
.man 1m 1730 1806 1590 lämpliga kandidater vid reklytering (tex personalansva-

riga chefer/skolledare, förskollärare, lärare med lärar-

legitimation,sjuksköterskor, specialister och ingenjö-
Antal anställda medarbetare per 31 december (tillvidare- rer/tekniker), Insatser för framtida kompetensförsörjning

anställningar, vikariat och allmän visstidsanställning som pågår (se avsnitt "Kompeten3utvecLd§ng”],
varati tre månader eller längre] var 1 958 st.

Medarbetarantalet är större än för ett år sedan. Huvudor- HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ
saken är att kommunens tjänster kopplade till integration

har utökats. Friskvård
Sala kommun uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter för

Fördelning per verksamhet, anial personer _ _ a _

personal genom att erbjuda frlskvardskuponger tlll medar-
utBl:'"'§n"_R°1;'V::::;°r: Övriga summa betare somär anställdatre månaderellerlängre.Kupong-

erna motsvarar ett värde av tusen kronor per helt kalen-

Kvinnor 519 743 193 1555 derår i anställning och kan användas som betalning för
hälsofrämjande friskvård som, enligt Skatteverkets regler.

Mä" 15° 92 157 403 är fria från förmånsbeskattning. Av de 2 381 :medarbetare

summa 7,3 335 35a 1955 som tilldelats friskvårdskuponger är andelen använda

kuponger under 2016 hela 66,4 %.

Forskning visar att ledarskap har stor betydelse för lnedar-

betares hälsa.För Salakommuns chefer har det under året
erbjudits ledarutvecl-tlingi form av kurser via Västman-
lands läns gemensamma Ledaraltademi samt utbildning på
distans genom föreläsningar via web. En intern arbets mil-

De två största verksamheterna är Barn och utbildning samt

Vård och omsorg. Traditionellt är kommunsektorn kvinno-
dolninerad. Sala kommun utgör inget undantag med 79 %
kvinnor och 21 % man.

Ande'“e'=‘=‘*'"“**"'°'aW "e'*5a"*“°*-% jöutbildning,fördeladpåtretillfällenunderförstahalvåret
Barnoch vårdoch Övriga 2016, har genomförts för målgruppen chefer och skydds-

utbildning omsorg ombud. Särskildautbildningstillfällen har arrangerats oln

Kvinnor 35?ü 62% 74% innehållet l den nya arbetsmlljoforesltrlften Organisato-
risk och socialarbetsmiljö".Vidare har sex interna terna-

Män 35% 75a 94% träffar för chefer genomförts med syfte att stödja ett gott

ledarskap. Se ytterligare information under rubriken

_ __ __ __ _ "Kompetensutveckiing".
Andelen deltldsanstallda ar storst inom verksamheterna
för vård och onlsorg. l den medarbetarenkät som genom-
fördes i slutet av året var 96 % av de svarande soln arbetar
heltid [total svarsfrekvens var 81 %] nöjda med sin syssel-
sättningsgrad och för de svarande som arbetar deltid var
antalet nöjda 80 %. Avde nledarbetare som svarade på
enkäten arbetade 72 %heltid och resterande 28 % deltid.

Företagshälsovård
l lag om företagshälsovård framgår arbetsgivarens skyldig-
het att ordna företagshälsovård och om innehållet i och

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

Sala kommun. Avtalet med Previa löper ut vid årsskiftet
2016-2017,ny upphandling pågår. Varje personalansvarig

1KOl1:g1;{:Sit[¥Fl‘Senifia1a‘l1)k(:rI:IlI(uln312:;Ziitigaflgfilrfigrtln chefhar tillgångtillarbetsgivarstöd av Previa samt statistik
21317 mas OC E" e e Om I för analys, llppföljnings- och beslutsunderlag. Genom sy-

' stemet får medarbetare som är frånvarande från arbetet på
grund av sjukdom eller värd av sjukt barn stöd och råd för



tillfrisknande pä ett tidigtstadiuin. Systemet ger även che-
for påminnelserom rehabiliteringsarbete.

.Sjukfrånvaro
Tabellerna visar preliminära siffror uttagna i december
månad, innan 13:e lönekörningen.

2013 2014 2015 2.016

Sjukfrånvaro totalt l % 4,9 5,3 5,6 7,9

20213 2014 2015 2015

Sjukfrånvaro, > 60 dgr i % av 42.3 43'] 43,2 46.7
totalt antal sjukskrivna

Sjukfrånvaro, kön 2013 2014 2015 2016

Sjukfrânvaro, kvinnor 4,7 5,7 5,4 8,7

Sjukfrånvaro, mån 4,3 3,7 3,7 5,2

Sjukfrånvaro, åldersgrupper 2013 2014 2015 2016

29 är elleryngre 3,4 4,8 5,8 7,9

30-49 är 4,4 5,5 5,3 7,4

50 är eller äldre 4,9 5,1 5,8 3,5

sjukfrånvaroninomSalakommun2016-12-31visartotalt
7,9%,enökningfrån föregåendeär medhela2,3%.Ök-
ningen startade redan fjärde kvartalet 2015 som slutade på
8,4%,vilket påverkadedetslutgiltigamätresultatetoch
efter den 13:e och sista iönekörningen, där eftersläpande
sjukrapportering kommer med, visade den totala sjukfrån-
varon för 2015 ett värde på 7,0 %.

Måletför sjukfrånvaroni Salakommunär satt till fempro-
cent eller lägre, vilket passerades redan vid 2014 års mät-
ning.

Försäkringskassanrapporteraratt antaletsjukskrivnaökar
i hela Sverige. l början av 00-talet var ohälsotalen stora i
Sverige.Mellan1998-2002 nästanfördubbladessjukda-
garna.Idagliggerantaletsjukskrivnai landetpåLinder
200 000 personer, men trenden är stigande.

Att antalet sjukskrivna varierar markant över åren beror
delspåkonjunkturlägetochförändringari regelverken,
men även demografiska förändringar som t. ex. att andelen
äldreökar.

Orsak till sjukfrånvaro
Statistikvisaratt denstörstaangivnasjukfrånvaroorsaken
är medicinska besvär, S2 %. Av dessautgör förkylning,
magsjuka,huvudvärk/yrsel, influensa, samt allmänna
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sjukdomsbesvär, 46 %. Resterande,6 %, utgörs av gravidi-
tetsrelaterade besvär, hjärt/kärl, operation, ögon, hörsel,
allergi och hudproblem.

Den näst största sjukdomsorsaken, 21 9/0,är besvär med
rörlighet i iygg, ben. fot, nacke, axlar, arm. På tredje plats
kommerpsykosocialabesvärmed15%.

3% 5% lMedicinska besvär, 52 %

3%
Besväri roreiseapparaten,
21%

I! Psvkosoclaia besvär, 15 %

15%
I Sekretess, 3 %

.Orsak ej förmedlad, 3 %

uvAB,a%
21% 52%

Registrering av risker, tillbud och olycksfall
Salakommun har ett system för rapportering, analys och
åtgärder gällande risker, olycksfall och tillbud. För att
uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment
innan det leder till olycksfall är det viktigt att risker och
tillbud registreras och följs upp.

För 2016 finns 472 registreringar gjorda och av dessaär 56
% anmälda skador och 44 % anmälda tillbud.

LÖNER2016

[slutet av 2015gjorderegeringenprognosenatt tiinlöne-
utvecklingen för hela ekonomin 2016 kommer att ligga på
3 %.Dettotalaresultatetför Salakommunblev2,5%.

Avtal med KPAom pensionsadministration löper ut vid
årsskiftet. Arbete med Lipphandling är påbörjat tillsam-
mans med lleby kommun.

KOMPENTENSFÖRSÖRINING

Kempetensförsörjningsplan
Salakommun ingår i lansgemensamt samarbete för kompe-
tensförsörjning som Västmanlands kommuner och lands-
ting [VKL]startati formavett projektkallat"Lyskraft".l
den nya regionbildningen ladesVKL ned men planen är att
samarbeteni länetskabeståochutvecklas.

[arbetet med rekrytering av nya medarbetare använder
Salakommun ett kommungemensamt rekryteringspro-
gram. Där kan Litläsasatt Ca5300 personer söktjobb och ca
400 anställts inom Salakommun under 2016.



Interna utbildningar
Arbetsmiljöutbildnlng,beståendeavsexutbildningstill-
fällen.för cheferochskyddsombud,har arrangeratsunder
2016. Specifik internutbildning gällande arbetsmiljöverkets
nyaföreskrift "Organisatoriskochsocialarbetsmiljö- OSA"
för allacheferochskyddsombudhar arrangerats.

Under året har intern kompetensutveckling i form av tema-
träffar erbjuditstill kommunenschefer.Temanharvarit
Lagenomanställningsskydd(LAS),anställningsvillkor,
företrädesrätt, omplacering, samt ledigheter och HR-
introduktion för nyachefer.

Föratt ytterligarestärkaledarskapeti kommunenharalla
cheferfortsatt tillgångtill distansutbildning-
ar/föreläsningar via web. Även de kommunala bolagens
VD:ar och sex fackliga ledare ur kommunens Centrala sam-
verkansgrupphartillgångtill detta.Föreläsningarnahand-
lar omdeområdensomvarjechef/ledarebehöverha
grundläggande kunskap i. Kampanjer/program kring aktu-
ellaämnenhar genomförtsochunder2016handladebl.a.
ett programomkollektivavtalet"AllmännaBestämmelser
[AB)". Vidare har ett utbildningsprogram omfattande sex
avsnitt med rubriken "Kränkningar och skitsnack på job-
bet" [baseradpåArbetsmiljöverketsnya föreskrift) visats.

Tidigarekampanjer/ programharhandlatomlönesättning.
grundläggande arbetsrätt, salutogent [hälsofrämjande]
ledarskap, sjukskrivningar och rehabilitering.

EnLedarakademiför chefer/ledarei Västmanlandskom-
muner finns, där chefsaspirantutbildning samt kurser och
mentorprogramför chefererbjuds.Enny utbildning för
högre chefer startar under 2017. Salakommun har en
anmäld deltagare. Möjligheter att bilda en Medarbetar-
akademi i framtiden undersöks nu.

Övrigkompetensutvecklingplanerasochhanterasbehov-
sanpassatinom respektiveverksamhetutifrån behovoch
förutsättningar.

Innovation -Medarbetarkraft
Sala kommun har en lokai innovationsstrategi baserad på
EU 2020 Tillväxt och sysselsättningsstrategi och Nationell
innovationsstrategi.Salasinnovationsstrategiär inled-
ningsvisinriktad pâmedarbetarkraft.Efterensjälvskatt-
ning [enkät] genomförd2015omSalakommunsinnova-
tionsklimat framkom att Salakommuns största utveckl-
ingspotentialfinns inomområdenastrategiochmål för
förnyelseochinnovation,avsatttid ochresursersamt
systematik för arbetet. Under våren 2016 har kommunled-
ningen [politiker och tjänstemän i ledningsgruppen) inlett
ett gemensamtarbetemedmålformulering.
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MEDARB ETARSAMTAL

Medarbetarsamtalmedlöneinslaggenomförsårligenmed
samtliga medarbetare inom kommunen [enligt FAS1dia-
logmodell). Somstöd för genomförande finns föreläsning
viawebbför chefersamtenpartsgemensamtframtagen
mall,inklusiveutvecklingsplan,tillgängligpåkommunens
intranät. Avstämnlng görs, med arbetstagarrepresentanter,
efter löneöversynsprocessen för att följa upp att samtalen
genomförs samt för att fånga upp förbättringsförslag.

MEDARBETARENKÄT2016

Enkätengenomfördesför förstagången2013ochför andra
gångenmeddennaenkät2016.Enkätenbestårav34 frågor
somär indeladei sexfrågeområden,övergripande,arbets-
situation,ledarskap,arbetsmiljö,hälsaochstrategi.Svars-
frekvenseni Salakommunvar för 2016goda81 %,att
jämföramed83% för 2013,enliten försämringmed2%.

2016årsenkätsvargavettnågot(marginellt)sämreresul-
tat änresultatetför 2013årsenkät.Dådetgällerresultatet
för områdenastrategi,övergripandeocharbetssituation
liggerSalakommunsresultatgenerelltpåsammanivåsom
övriga kommuner, av dem som genomfört samma enkät. Vi
ligger bättre till än övriga kommuner inom områdena
arbetsmiljöochhälsameninomområdetledarskapligger
kommunen något lägre än övriga.

[undersökningen ingick även nio frågor som Sveriges
KommunerochLandsting(SKL)ställt till 109av landets
kommuner.Resultatetinnehållerett huvudindexochtre
delindex(motivation,ledarskapochstyrning).Resultatet
var även här något sämre [tiondelar] än vid förra mätning-
en2013.Dädetgällertotalindexijåmförelsemedövriga
109kommuneri undersölmingenhamnadeSalaKommun
på71jämfört medtotalindexför allakommunerpå79,vid
förra mätningen2013lågSalaKommunpå75 ochövriga
på78.

Detvar ocksåmedtvåtilläggsfrågor,angåendesysselsätt-
ningsgrad,i enkäten2016.Av demsomsvaratpåenkäten
arbetar72 % heltidoch28% deltid,91 % avalladessavar
enligt svaren nöjda med den sysselsättningsgrad de har och
9 % av dem uppgav att de inte är nöjda. Av dem som arbe-
tar heltid är 96 % nöjda och bland dem som arbetar deltid
är 80 % nöjda.

Arbetemedenkätensresultatharpåbörjatsgenomatt
vägledningsmaterial och enkätsvar skickats ut till alla
enheter,allacheferharbjudits in till frukostmötepå HR-
avdelningenför att gåigenomhur mankanarbetamed
resultatetochför att fåmöjlighetatt ställafrågorkring
enkät och svar. Handlingsplaner och samverkan med de
fackligaorganisationernaingåri detfortsattaarbetet

1FAS= Förnyelse,Arbetsmiljö,Samverkan



SAMVERKAN

Inom Salakommun värnar vi om ett gott samarbetsklimat,
inte minst med de medarbetare som åtagit sig fackliga
uppdrag.Samverkansgrupperskaknytastill beslutsnivåer-
na i verksamheternaochansiutatill linjeorganisationen.
Under året har en arbetsgrupp bildats för översyn av sam-
verkansavtaloch desstillämpning.i gruppeningår arbets-
tagarföreträdarefrån Centralasamverkansgruppenoch
arbetsgivarföreträdarefrån kommunensledningsgrupp.

13m)
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Sammanställd redovisning

Sala
kommun

I I

Sala-Heby Energi Salahostäder AB Sala Silvergruva
p AB87.5% 100% AB81% ,

Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av

den totala kommunala verksamheten och dess ekonomiska

utfall oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform
eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs
samman 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. Rekom-
mendationen är att de bolag i vilka kommunens andel

överstiger 20 % bör ingå.

Densammanställda redovisningen har Llpprättats med
proportionell konsolidering, vilket innebär att tillgångar,
skulder, kostnader och intäkter har upptagits proportion»
elit mot kommunens aktieinnehav. Obeskattade reserver
har till alla delar räknats in i det egna kapitalet, på motsva-
rande sätt har bokslutsdispositioner inte medtagits i resul-
tatet. Hänsyn har också tagits till den latenta skatten enligt
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning
[RKR]. Årets förändring av obeskattade reserver korrigerat

med latent skattligger alltså med i årets resultat.

Den sammanställda redovisningen är grundad på årsredo-

visningar vilka i de flesta fall inte var slutreviderade vid
tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser av mindre

omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga
rapporterna.

SALA HEBY ENERGI AB [SHE AB]

Ekonomi
2016var ca 5% kallare än 2015i vårt område, detta till-
sammans med att elpriset var ca 7 öre/kWh högre än före-

gående år gjorde att omsättningen ökade till 297 444 tkr
jämfört med 2015, 273 688 tkr.
Koncernen gjorde ett resultat före bokslutsdisposition och
skatt på 15 440 tkr på koncernnivå jämfört med 2015,16
534 tkr. Resultatet som år bättre än budget har bidragit till

en bättre Soliditet, vilket varit ett prioriterat mål.

investeringarna har uppgått till 12 806 tkrjämfört med
2015då de uppgick till 23 119 tkr [2015 gjordes en stor
satsning på utbyte av hela gatubelysningen i Sala Kommun
till LED-teknik). En stor del av investeringarna har använts

till nyanslutningar både på elnätet och fjärrvärmen, tack
vare en tillväxt i regionen.
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Verksamhet
Verksamheten har varit inriktad på viss fortsatt konsolide-
ring och därmed kostnadsminskningar, vilket bidragit till

det goda resultatet, men också verksamhetsutveckling.
Verksamheten har skett med relativt få störningar men de
som skett har varit större och även påverkat leveransså-

kerheten av våra nyttigheter negativt, bl.a. ett åskväder juli

2016 som mörklade hela Sala.

Under året har vi byggt en snabbladdningsstation och en
normalladdningsstation för elbilar i Sala Kommun.

Annat värt att framhålla är att HESAB:Sförsäljning av sol-

paneler har ökat med ca 40 % under 2016.Dehar också
utvecklat konceptet med fjarrvärmeservice mot bostads-
rättsföreningar, vilket har varit lyckat.

Framtiden
Framtiden är väldigt inriktad på en lokal, förnybar, effektiv
energiproduktion och därmed energianvändning.
SHE menar att klimatanpassning och klimatsäkring är ledord
för framtiden och det är fokus när framtiden skapas.
Framtiden måste också präglas av att vi i hög omfattning

inriktar oss på verkligt förändrings-arbete i riktning mot
förnybarhet i sto rt och smått. En viktig roll menar vi att
SHEkommer att ha i målet en fossilfrifordonsflotta i Sve-
rige till år 2030.Vår avsikt är att bidra till att fler ladd-
ningsstationer för elbilar kommer upp i våra ägarkommu-
ner samt att SHE levererar förnybara, gärna lokalt produ-
cerad el till elfordon. Under 2017 kommer vi även se till att

en Diesel BioHVO-stationbyggsupp i Salakommun.

SALABOSTÄDERAB

Ekonomi
Bolagets resultat före skatt är 21 121 tkr vilketår 7 694 tkr

högre än föregående år och 18 891 tkr högre än budgete-
rat. Driftkostnaderna har för 2016 givit ett överskott mot
budget på 5 765tkr vilket till stor del beror på minskade
kostnader för fastighetsreparation och lägenhetsreparat-

löner. Efter avsättning av uppskjuten skatt på 170 tkr år
resultatet för 2016 21 273 tkr.

Underhållskostnaderna har för 2016givit ett överskott mot
budget på 10 296 tkr beroende på att hyresgäststyrt lägen-
hetsunderhåll i11teblivit utfört under året. [början av 2017
kommer hyresgästerna att kunna välja att få underhållet
utfört eller att avstå detsamma mot en rabatt.

Verksamhet
Nyproduktionsprojektet fortsätter i Kronparken, där två
huskroppai' kommer att byggas som innehåller 80 lägen-
heter fördelat på 1:01'och 2-.or.Arbetet kommer att fort-
sätta under 2017 och inflytt beräknas första kvartalet
2018.

[bostadsområdet Åkra påbörjades ett omfattande arbete
med utbytet av befintligt fjärrvärmenät till merparten av
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fastigheterna. Arbetet fortsätter under kommande år och Den externa marknadsföringen och aktiviteterna har
är en del i Saiabostädei' AB:s satsning på energieffektivise- under året varit intensiv med besöksframgångar för bl.a.

ring och upprustning av fastighetsbeståndet. Silvergruvans dagar, Barnens Valborg och julmarknaden.

Under året har ett stort arbete gjorts tillsammans med aii Underhåiispion

personal för att utveckla våra arbetsgrupper och föratt vi En genomgripande underhåilspian har tagits fram för

skall må bättre på arbetet. samtliga fastigheter. Detta har varit eftersatt. En iånefaci-
litet har öppnats i Sala Sparbank för att finansiera dessa

Framtid underhåll under de närmaste åren.

Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller
att med god ekonomi fortsätta renovera i vårt fastighetsbe- Framtid

stånd och samtidigt försöka bidra till kommunens utvecki- Budgeten för 2017 ger ett underskott efter avskrivningar

ing genom att bygga nya bostäder. Delar av vårt fastighets- men klart bättre än 2016, vilket kan hanteras inom given

bestånd är i stort behov av renovering och dessa är kost- ekonomisk ram. Detta är realistiskt att nå då året innehål-

samma. Enstor dei av våra fastigheter är byggda under -60 ler ett driftsbidrag på 3 500 tkr från Sala Kommun.
och -70 talet och är därmed renoveringsmogna nu. En
hållbar ekonomisk renoveringsnivå med sjäivfmansiering
är ca 25 lägenheter per år. För att klara av renovering av
hela behovet krävs annan Finansiering i form av ytterligare
lån eller större fastighetsförsåijning

Under året kommer, utöver löpande underhåll, större
underhåll att genomföras som byte av tak och reparation
av väggar på ingenjören samt en större skrotning av
Baron Hermelin att genomföras..

Korta fakta om kommunens bolag

Belopp i tkr SHEAB Salabastäder AB Sala Silvergruva AB

Ekonomi '

Ekonominhar under 2016fortsatt varit i fokus. Genom “emil”20154261 12765 15444 '1521
bE‘SlUt bolagsstämman 20 16 att skriva REF aktiekapitalet R5.-dseintfiguer 250340 134055 14402

har det egna kapitalet stärkts. Ytterligare steg i detta är att
bolagetkommeratt göraen uppskrivningavfastigheterna K3553“h53"* 1'3-19° 75773 '425
vil-kethar beslutats i styrelsen, detta kommer att säker- Kommunensaktie_ som
stalla det egna kapitalet under de narmaste åren. innehav 33 1°247 -

Resultatet för 201 6 blev efter avskrivningar - 1 521 tkr Kommunenhm. 79169 566900 7m

(- 2 021 tkr) är en klar förbättring men inte på målnivå. gensâtaaande
Avvikelsenförklaras i till stor av beslutade extra engåitgs- ._

Antal anstallda 45 38 17
kostnader som värdering av fastigheterna/uppskrivning av
aktiekapitalet, kartläggning och upprättande av en under- . varavkvinnor 11 14 11
hållsplan samt ökade personalkostnader.

- varav män 34 24 6

Det årliga beviljade driftsbidraget på 3,5 mkr har kommit

in underjanuari2017.Likviditetenär god. “t” 'ö"“""'"“° 21538 ___ 2040° 5485“

Verksamhet
Verksamhetsdelarna

visningen tappade något i omsättning mot de uppsatta
målen. Ensvag juiimånad påverkade negativt. Personal-
kostnaderna blev för helår över plan främst beroende på

för många timanstäilda Lindersommarperioden. Årets
besökssiffror var 34771, en mindre förändring mot förra
året med +228.

Värdshuset klarar inte uppsatta mål främst beroende på ett
inte planerat chefs och kockbyte strax innan högsäsong.

Åtgärder nu klara för fortsatt positiv utveckling.

Övriga verksamheter följer uppsatt plan och har en positiv
tillväxt.



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

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

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansi-
ella mål och Verksamhetsmål definieras och följas upp.
Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när
målen sammantaget visat' på en god måluppfyllelse i års-
bokslutet.

l den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäk-
tige kommunövergripande rnål 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
målindikatoret*som ska mäta måluppfyllelsen på ett tydligt
sätt. Måltexten för samtliga perspektiv återfinns i den
strategiska planen 2016-2018.

l detta avsnitt redovisas dessa perspektiv samt en samman-
fattande värdering av resultaten för det kommungemen-
samma resultatet och en bedömning av nämndernas
måluppfyllelse utifrån satta indikatorer.

l avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns
respektive närnnds resultalvårdering av sina mål och akti-
viteter som skall bidra till att uppnå nedanstående mål.

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

SAMMANFATTNING

Begreppet god ekonomisk hushållning kan i dubbel bemär-
kelse sägas vara ett underlag för utvecklingsarbete. l förar-
betena till lagen framgår att verksamhetsmålen skall vara
tydliga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter
finns ett underlag som kan användas för att besluta om att
förbättra eller bibehålla nivån på målsättningen.

Att hitta de indikatorer som på bästa sätt skall spegla
:måluppfyllelsenär i många stycken komplicerat och bör
ses som en del i en påbörjad process. Detta gäller då dels
att hitta rätt indikatorer men även att hitta rätt nivå för
målsättningen. Nivånskall dels vara realistisk men samti-
digt framåtsyftande och utmanande.
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Sala kommun deltar i nätverket 'Kommunens Kvalitet i
Korthet' [KKiK] och arbetar utifrån det med utveckling av
målarbetet.

Sammanfattande slutsats
Målet "hållbar ekonomisk utveclding" innebär att kommu-
nens resurser ska användas så att god ekonomisk hushåll-
ning nås ur såväl ett Finansiellt perspektiv som ur ett verk-
samhetsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk
hushållning ska finansiella mål och Verksamhetsmål defi-
nieras och följas upp.
Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när
målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i års-
boksiutet.

Ur ett finansiellt perspektiv har målen uppnåtts. Avseende
verksamheterna har kommunen delvis uppnått god eko-
nomisk hushållning i samtliga tre perspektiv.

Sammantaget har kommunen delvis uppnått god eko-
nomisk hushållning.

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

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

Mål måluppfyllelse

-Kommunen är växande Delvis uppfyllt

-Kommunen har en långsiktigt social Delvis uppfyllt
hållbar utveckling

-Kommunen har en långsiktig miljö- Målet är uppfyllt

mässigt hållbar utveckling

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

Beträffande målsättningen "Ett växande Sala"som täcker in
tillväxt och samhällsplanering kan en förbättrad måluppfyl-
lelse jämfört med föregående år konstateras på flera indi-
katorer. Befolkningenökade med 244 perso ner, utveckl-
ingen har varit positiv sedan 2009. Sala har dock försämrat
sin placering i Svenskt näringsllvs ranking av företagskli-
matet med 10 platser vilket motsvarar ca -4-%.

Ett beslut har fattats om att under 2017 inrätta ett Närings-
livskontor i kommunal regi med uppdrag att prioritera
näringslivsfrågor.

Den socialt hållbara utvecklingen följs upp genom medbor-
garundersökning genomförd av SCBsamt Salas placering
på "Fokus" rankning. SCB:s mätning är ett sammanvägt
betyg för hur Salaborna upplever Sala som en bra kommun



att levaochbopå.Mätningarnagörsvartannatår och
2016-års mätning visar ett försämrat resultat jämfört med
föregående mätning. Rankningen på "Fokus" har förbätt-
rats med 13 placeringar.

ResultatetavSCB-mätningenskaanalyserasochbrytasner
i delaktlvlteter. Områden att prioritera enligt mätningen är
trygghet och bostäder.

Delmåletgällandelångsiktigmiljömässigthållbarutveckl-
ing är uppfyllt. Bedömningen görs utifrån ett flertal indika-
torer varavkommunorganisationensandelmiljöbilar är
oförändrad. Andelen ekologiska livmedel som köps in ökar
någotochantaletresormedkollektivtrafik ökarmeddrygt
9 %.Andelenav kommunenshushållsavfallsomåtervinns
harökat med2 %.

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsätt-
ningarna delvis har uppnåtts.

Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen:
Salo är en attraktiv kommun med livskrofti hela kommunen:

Målsättningar: Ett växande Enlångsiktig Enlångsiktig
Sala socialt hållbar miliömässig

utveckling utveckling

Kommunstyrelse Delvis uppfyllt Delvisuppfyllt Delvisuppfyllt

Kultur- och Inget mål inget mål Uppfyllt
fritidsnämnd

Skolnämnd Delvis uppfyllt ingetmál inget mål

Vârd- och om- inget mål Inte uppfyllt Delvis uppfyllt
sorgsnämnd

PERSPEKTlVET MEDBORGARE

Salo är en kommun med bra serviceoch hög kvalitet r'sina tjänster
när:

man

Mål måluppfyllelse

-Kommunen har nöjda medborgare Målet är uppfyllt
och brukare

-Kommunen har en god service av Målet är delvis uppfyllt
hög kvalitet

-Kommunens medborgare kan Målet är inte uppfylit
påverka och har inflytande

Kommentar till måluppfyllelsen för perspek-
tivet medborgare
Målsattningarnaför perspektivetfångasgenomtre olika
mål.Tvåavdessa,"Nöjdamedborgareochbrukare",samt
"Påverkan och inflytande för kommunens medborgare" är
attitydundersökningar som mäts genom SCBzsmedborgar-
undersökningar som görs vartannat år. Resultatet i 2016-
års mätning visar att målet för 'Nöjda medborgare och
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brukare' är nått medan medborgarnas bedömning av möj-
lighetentill inflytandeochpåverkanintenår målet.

ResultatetavSCB-mätningenför målet'Påverkanochinfly-
tande' ska analyseras och blytas neri delaktiviteter. Omni-
denatt prioritera enligtmätningenär förtroendeochpå-
verkan.

Målet"Godserviceavhögkvalitet"mätsgenomtvå olika
områden,vård ochomsorgsamtgrundskolan.
För grundskolans del mäts andelen eleversom lämnar
grundskolanmedbehörighetatt sökagytnnasieskola.Mål-
sättningen här är att andelen skall öka, vilket dock inte
skett. Det har tidigare varit en positiv ulvecklirlg under en
längre period. Verksamheten ska nu analysera orsakerna.

[nomvårdochomsorgföljs målsättningenuppgenom
målen"Brukarnafår rätt serviceinsatservid rätt tidpunkt
av ratt personal” vilket delvis uppnås samt "Barn, ungdo-
mar och vuxna får sina individuella behov tillgodosedda i
sinhemmiljö"därenökningavantaletexternaplaceringar
redovisas. Målen bedöms genom flera underindikatorer
som redovisas i indikatorbilagan.

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsätt-
ningarna delvis har uppnåtts.

Nämndernasbidragtill måluppfyllelsen:
Suloär enkommunmedbraserviceochhögkvalitéi sinatjänster
när:

Målsättningar: Nöjda med- Godservice av Påverkanoch
borgare och hög kvalitet inflytande för
brukare kommunen

medborgare

Kommunstyrelse Delvisuppfyllt Delvisuppfyllt Delvisuppfyllt

Kultur- och Delvisuppfyllt inte uppfyllt Uppfyllt
fritidsnämnd

Skolnämnd Inte uppfyllt Inte uppfyllt Delvisuppfyllt

Vård- och om- Delvisuppfyllt Delvisuppfyllt Delvisuppfyllt
sorgsnämnd

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

Salakommunär enattraktivarbetsgivarenär:

Mål Mâluppiyllelse

-Kommunen har en trygg, säker och Målet är inte uppfyllt
utvecklande arbetsmiljö.

-Medarbetarna har delaktighet och Målet är uppfyilt
inflytande

-Kommunen har ett tydligt och bra Målet är uppfyllt
ledarskap



Kommentar till måluppfyllelse för perspekti-
vet medarbetare
Målet"tryggsäker och utvecklande arbetsmiljö" följs upp
genom sjukfrånvaro samt rapportering av skador, olycks-

fall och brott. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregå-

ende firoch vi klarar därmed inte målsättningen, 5 %.

Tillbuclsrapporteringenvisar att andelen skador, olycksfall
och brott nu uppgår till 56 %av antalet registreringar,
vilketär en förbättring, clockinte tillräckligt för att nå må-
let. Ambitionen är att uppmärksamma tillbud tidigt och
därigenom arbeta förebyggande så att andelen skador,

olycksfalloch brott minskar.

inom Vård och omsorg arbetar må nga enheter för att hitta

flexibla scheman där personalen får möjlighet att påverka

sina arbetstider.
Vid Sjukanmälan får medarbetare stöd och råd för tillfrisk-

nande på ett tidigt stadium från företagshälsovården. Ana-
lyser av orsaker till sjukfrånvaron görs inom verksamhet-
erna.

Till målen kring "Delaktighet och inflytande och "Tydligt

och bra ledarskap”hämtas indikatorerna från medarbetar-
undersökning.

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsätt-
ningen delvis uppnås.

Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen:
Salo är en attraktiv arbetsgivare när:

Målsättningar: Trygg,säker Delaktighet Tydligtoch bra
och utveck- och inflytande ledarskap

lande arbets- för medarbe-

miljö tama

Kommunstyrelse Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt uppfyllt

Kultur- och inte uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

fritidsnämnd

Skolnämnd Inte uppfyllt Uppfyllt Ingen indikator

Värd- och om- Inte uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt

sorgsnämnd
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PERSPEKTIVET EKONOMI

Salahar en hållbarekonomisk :rtvecklmgnär:

Mål- indikatorer Måluppfyllelse

Årets.resultat uppgårtillminst1%av Målet är uppfyllt
skatteintäkter, generella statsbidrag och

utjämning

Ökningenav skatteintäkter,statsbidrag, Målet är uppfyllt

utjämning är större än nettoknstnadsök-

ningen

Nämnderna bedriver verksamheten inom Målet är uppfyllt

beslutade anslag

Kommentar till måluppfyllelse för perspekti-

vet ekonomi
Begreppet god ekonomisk hushållning kan sågasvara ett
underlag för utvecklingsarbete. l förarbetena till lagen

framgår att verksamhetsmålen skall vara tydliga, kunna

mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns ett un-
derlag som kan användas för att besluta om att förbättra
eller bibehållanivån på målsättningen.

Definansiella målen rörande årets resultat och relationen
nettokostnadsökning jämfört skatteintäkter, statsbidrag

och Litjämninghar uppfyllts. Måletatt nämnderna bedriver
sin verksamhet inom beslutade anslag har uppfyllts.

Nämnderna lämnarett överskott motsvarande 3 %. De
externa intäkterna har ökat och uppgår nu till 31 % av de

externa kostnaderna. Merparten av ökningen beror på

ökningen avde riktade statsbidragen.

Med beaktande av ovanstående har kommunen ur ett
finansiellt perspektiv uppnått god ekonomisk hushåll-
ning.
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NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Nämndernas verksamhetsansvar

Utdrag ur reglementeför respektivenämnd antaget 2014-12-15.

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa
kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksam-
het som inte faller under vård- och omsorgsnämnd, skol-

nämnd, kultur- och fritidsnämnd eller den myndighetsut-
övning som hör till bygg-och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och
finanser samt ansvarar för att den kommunala verksam-

heten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att
medlen används pä ett ändamålsenligt sätt så att god eko-
nomisk hushållning upprätthålls.

l kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvalt-
ningsorganisationen och att vara arbetsgivare för den-

samma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som
räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshets-
nämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommu-
nallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestäm-
melserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige
antagna policydokument.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för-
valtningsorgan. Den ansvarar för, samordnar, planerar och
följer upp samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret

för den kommunala verksamhetens utveckling och den
kommunala ekonomin.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

De kontor som sköter det dagliga arbetet kopplat till kom-
munstyrelsens verksamhetsansvar är: Medborgarkontor,

Samhällsbyggnadskontor. Ekonomikontor, Personalkontor
och Räddningstjänst.

BYGG-OCHMILIÖNÄMNDEN

Bygg-och miljönämnden är en myndighetsnämnd och
fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet,
miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter

som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden
inom byggnadsväsendet samt miljö-och hälsoskyddsom-

rådet
Nämnden har informations- och rådgivningsansvar samt
ansvarar för ärenden rörande bostadsanpassning.
Nämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom
ovan verksamheter som bland annat föreskrivs och regle-
ras i följande lagstiftningar:

Plan- och bygglagen
Miljöbalken

Livsmedelslagstlftning

Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Alkohollagen

Tobakslagen

Det dagliga arbetet kopplat till nämndens ansvar utförs av
Bygg-och miljökontoret.

KULTUR-OCHFRITIDSNÄMNDEN

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter
inom områdena kultur och fritid och ska därvid arbeta för
förverkligandet av de av kommunfullmäktige antagna
målen inom verksamhetsområdet. Kultur-och fritids-
nämnden har också till uppgift att, i den mån gällande
författningar eller beslut avkommunfullmäktige ej före-
skriver annat, med uppmärksamhet följa utvecklingen i de
frågor som gäller kultur- och fritidsverksamhet i kommu-

nen.

Det dagliga arbetet kopplat till Kultur-och fritidsnämndens
ansvar utförs av kontoret Kultur och Fritid.

SKOLNÄMNDEN

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det of-
fentliga skolväsendet för barn och vuxna enligt gällande
skolförfattning och förordningar.

Skolnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende:

o Förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem

I Utbildningen inom det offentliga skolväsendet för
barn och ungdomar: förskoleklass grundskola
gymnasieskola grundsärskola och gyrnnasie-
särskola med de direkta stödfunktionerna, exem-
pelvis fritidsklubb

o Utbildningen inom det offentligaskolväsendet för
vuxna:kommunal vuxenutbildning svenska för
invandrare [SFI]samhällsinformation

o Särskild utbildning för vuxna



o Kulturskola

0 Arbetsmarknadsfrågor kopplade till utbildning

Detdagligaarbetetsomhör till Skolnämndensverksam-
hetsansvar utförs av kontoret Barn och utbildning. Uppgif-
ter som regleras i skollagstiftningen men fullgörs av andra
nämnder är Skolmåltider (Kostenheten, KS),skolskjuts
respektive elevresor (Enheten för samhällsresor, KS] samt
uppföljningsansvaretenligt Skollagen(2011:800)29 ka-
pitlet 9 § farbetsmarknadsenheten,VON).

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Vård-ochomsorgsnämndenfullgör kommunensuppgifter
enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den
kommunalahälso-ochsjukvårdenochhar därvidansvaret
för:

o Individ- och familjeomsorg

c Samordningavalkohol-ochdrogfrågor

0 Äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjuk-
vård samthemsjukvård

0 Stödochserviceenligt LSStill vissapersonermed
funktionsnedsättning

I Flyktingmottagande

I Arbetsmarknadsåtgärder

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

Det dagliga arbete som hör till Vård- och omsorgsnämn-
dens verksamhetsansvar utförs av kontoret Vård och om-
sorg.

ÖVERFÖRMYNDAREN

Utdrag ur reglemente antaget 1997-11-27.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förvaltarskap och
godmanskap inom Salakommun samt fullgör de övriga
uppgifter som enligt lag eller författning åligger överför-
myndaren.

Överförmyndarenskallsjälvellergenomombudföra
kommunenstalan i allamålochärendensomfaller inom
överförmyndarensförvaltningsområde,medrätt att på
kommunensvägnarträffa överenskommelseombetalning
av fordran,antaackord,ingåförlikning ochslutaannat
avtal,ominte fullmäktigebestämtannat.

Uppgifter enligt speciallagstiftning.

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister
som Överförmyndaren för i sin verksamhet och förfogar
öven
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Överförmyndaren ansvarar vidare för information till
allmänheten om den egna verksamhetenpregelreformering
ochregelförenklinginomdetegnaverksamhetsområdet.

Dagligaarbetetsomhör tiil överförmyndarensverksam-
hetsansvar utförs av handläggare vid juridiska enheten,
Medborgarkontoret [I-(S).

REVISIONEN

Utdragur reglementeantaget2015-06-15.

Revisorernaochlekmannarevisorerna[revisionen]är
fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska in-
strument för granskning och kontroll av den verksamhet
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar
och företag.

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa
insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner
ochlandstingansvararför. Denhar därmedenviktig funkt-
ion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legi-
timitet ochförtroendeåtverksamheten,menocksåvara
förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina
insatserkanrevisionenocksågenererabidragtill förbätt-
ring ochutveckling.

DenÖvergripanderevisionsuppgifteni kommuneroch
landsting är att granska om verksamheten följer fullmäkti-
gesbeslutochomverksamhetenuppnårdepolitiskamålen
inomgivnaekonomiskaramar.
Enväsentliguppgiftär att främjaarbetetmedstyrning och
kontroll avverksamheten.Att vararevisorochlekmanna-
revisor är ett förtroendeuppclrag vars syfte är att med
oberoende.saklighetochintegritet främja,granskaoch
bedömaverksamheten.

En gemensamförvaltning
Kommunen har en förvaltning, uppdelad i tio kontor. Det är
kontoren som sköter det dagliga arbetet. Förutom kon-
toren finns även Kommunrevisionen.



Kommunchef

SAMMANFATTNINGÅRETSOMGATT

Inledningen av 2016 präglades av de flyktingström mar
som nådde Sverige och Sala under 2015. Samverkan och
samordning internt och externt var i fokus för att möta
behoven på ett effektivt Sätt. På kommunövergripande nivå
samordnades insatserna för att förebygga social om och
lconilikter.Det framgångsrika arbete som giorts i Sala av
frivilliga,kommunen, föreningsföretrådare och näringslivet
har väckt uppmärksamhet båda regionalt och nationellt.

i Sala kommun har förmågan att hantera kriser förstärkts
genom utbildningsinsatser och andra kvalltetshöjande
insatser samt genom inrättande av Tjänsteman i Beredskap
[T1B).

På nationell nivå har man åter börjat prata om ett totalför-
svar och att kommunerna kommer ha en roll i det civila
försvaret. Det har inte konkretiserats vad detta innebär för
kommunerna.

Under hösten fattades beslut om att bilda ett kommunalt
näringslivskontor och att som en konsekvens av detta ej
förlänga avtalet med Företagarcentrum. Syftet är att stärka
det kommunala nåringslivsarbetet och effektivisera sam-
arbetet mellan företag, kommunens olika verksamheter
och myndigheter.

Under senare delen av året beslöts att kommunen ska
starta ett bredbandsbolag i syfte att stärka och snabba på
utbyggnaden av bredband i kommunen.

ORGANISATION

Verksamheten har under året förändrats. Från och med
starten av 2016 ingår civilt försvar inklusive ltrishered-
skap. Under året har utredartjänsten tillsatts, kommunsek-
reteraren har överförts till kommunchef från administrat-
ionen och kommunen har fått en säkerhetschef.

Under året har även tillfälliga resurser i form av flykting-
strateg och konfliktförebyggare varit knutna till verksam-
heten. De senare uppdragen uppkom med anledning av
flyktingströmmarna hösten 2015.

VIKTIGAHÄNDELSERÅRETSUMGÅTT

inledningsvis präglades året av fortsatt arbete med flyk-
tingfrågan. Samordning och samarbeten behövde byggas
upp för att lösa resursfrågor och att förebygga social oro
och konflikter i lokalsamhållet.

Under 2016 började man på nationell nivå åter prata om
ett totalförsvar och att kommunerna åter kommer att ha en
roll i det civila försvaret. Det har inte konkretiserats vad
detta innebär för kommunerna.
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Kommunen införde funktionen Tjänsteman i Beredskap
[TiB]vilket är en viktig funktion för kommunens krisbe-
redskap och säkerhet. De som ingår i TiS-systemet har
utbildats.

Under hösten har beredskapssa mordnare och säkerhets-
chef påbörjat ett ltvalitetshöjande arbete med de olika
kontorens verksamheter i syfte att stärka förmågan att
hantera hotfulla situationer och kriser.

Ett första möte har hållits med det lokala krishanteringsrå-
det med representanter från i stort sett alla offentliga aktö-
rer i kommunen saint näringslivs- och föreningsrepresen-
tanter.

Under hösten beslutade kommunstyrelsen att ej förlänga
avtalet med Företagarcentrum ekonomisk förening utan
istället bilda ett kommunalt näringsiivskontor.

Under senare delen av året beslöts att kommunen ska
starta ett bredbandsbolag i syfte att stärka och snabba på
utbyggnaden av bredband i kommunen.

Förberedelsearbetet för bildandet av Region Västmanland
har intensifierats Linder hösten. Formerna för regionens
samarbete med kommunerna har fastställts. Landstinget
förändras från och med 2017 till Region Västmanland och
får då även ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna.

  

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys
_m_ Bokslut Budget Boksiut Budget-

2015 2016 2016 avvikelse

"e;;;.;.}I;kteT”W '"'".32;_"'_'._a'§6"“"";2'"
Interna intäkter -1 -2 -1 822 1820

§;I.}.Q;1;;ia~}i;£_;{7' ' ia; ".‘_£:_-mm"tagna. saa;

sjâäåüäräåléerk' 102 935 362 573

Personalkostnader 2 140 3 633 3051 582

Övriga kostnader 4 663 5716 E:986 -1270

Interna kostnader 229 313 -96

    
Avvikelserna för interna intäkter och övriga kostnader
orsakas av intern fördelning av tillfälligastatsbidrag samt
kostnader för flyktingmottagandet. Överskott för personal-
kostnader främst p.g.a. vakanser. Överskott för bidrag
eftersom att budget för Citybanan har Inedråknats dubbelt
i ram för kommunstyrelsens verksamheter.



  
  

EKONOMI

Resultaträkning ochekonomisk analys
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2015 2016 avvikelse

wkonTnr-iunchefii* i*3¢'2"o'_'Ei"'"'"¥'%ii’ 1611"
Civllt försvar — 409 360 4'3

isaeaá-;Vq y . j-:oáofff9_;'v‘a.'.1_: .

Kommunchefens överskott orsakas framförallt av vakanser
samtatt budgetför Citybananmedräknatsdubbelti ram.
Skillnaden mellan prognosen i delårsrapporten och det
faktiska resultatet är att risk- och säkerhetskostnaderna
blivit högre än beräknat p.g.a.ronderande väktare i Sala
stad under senare delen av året.

Överskottet för Civilt försvar kommer att begärassom
tilläggsanslag 201 7 eftersom att den statliga ersättningen
är specialdestinerad,vilket innebäratt pengarnainte får
användas till annat än det som regleras i överenskommel-
sen.

Investeringar
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 awikelse

‘TAR.-asterW' 0 ' "B o o
Utgifter 0 419 0 419

 
 
Krisber. övgrip - 419 D 419

[nvesteringsmedlen är avsedda för att skapa förstärkta
krisledningslokaler.Ett projekt har startatsmedstödfrån
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men har
ännuinte medfört någrakostnader.Är planeratatt färdig-
ställas till den 31 december 2017.

MÅLAVSTÄMNING

Kontoretsaknaregnamålochindikatorer.

FRAMTIDEN

DetkommunalaLippdragetär omfattande.Mångakommu-
ner utvecklar samarbeten och samverkan med andra
kommunereller andraaktörer för att medkvalitetkunna
leverera tjänster och service till medborgarna. Denna ut-
vecklinghar pågåtti mångaår ochdet finnsingenanled-
ningatttroattdetkommerattförändras.ÄvenförSala
kommun gäller detatt utveckla befintliga samarbeten och
samverkansformei* men även vara öppna för nya samar-
beten.
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Inomkrisberedskapsområdetär fråganomkommunernas
ansvari detcivilaförsvaretcentral.
Kommunernabehöverfåklarhet i fråganför att kunna
resurssättaverksamhetenpäett rimligt sätt.Detfinnsäven
anledningatt beaktavärldslägetavseendeförändringar
som kan leda till instabilitet. Det lokala krisberedskapsar-
betet behöver vara förberett för ett brett spektrum av
möjligakrisersomkanvaraavsåvällokalsomglobalka-
raktär.



Medborgarkontor

SAMMANFATTNINGÅRETSOMGÄTT

Etablering och lansering av nya sala.se, Sala kommuns nya
webbsida.

Framtagning av kommunikationsplattform med strategi
och koncept för målgruppen "hoende/inflyttare".

lnformationssäkerhetspolicy framtagen och fastställd av
kommunfullmäktige.

Utbyggnad av det publika Wifi-nätet till att omfatta Sala
stadspark.

ORGANISATION

Medborgarkontoret består av enheterna för administrat-
ion, IT,juridik och information, centrala verksamheter som
ansvarar för både externa och interna funktioner.

Den externa servicen till kommunens invånare innehåller:

-›offentligtmedborgarkontor

a kontaktcenter

-> turistinformation

.L

kommunhusets reception

funktioner för information och marknadskommuni-
kation

J.L

samhällsvägledning

konsument- och skuldrådgivning

J,J

överförmyndarhandläggning

kommunarkiv, besök av forska re mm

JJ,

utlämning och svar på frågor gällande allmänna
handlingar via centrala e-postlådor eller besök

J

publicering av kallelse,protokoll och handlingar på
hemsida

~+ publicering av postlista på hemsida

Den interna servicen innehåller centrala funktioner för
administration, it, kontorsservice och juridik.

Medborgarkontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla
verksamheten och utbudet av service och tjänster Litifrån
att det ska bli enklare, tydligare, effektivare och mer med-
borgarvänligt.
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VIKTIGAHÄNDELSER ÅRET SOM GATT

Under sommaren 2016 lanserades nya hemsidan
www.sala.se och arbete med utveckling av hemsidan har

pågått under hösten.

Informationssäkerhetspolicy framtagen och fastställd av

kommunfullmäktige.

 

EKONOMI

Resultaträkning ochekonomisk analys
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 awikelse

Externa intäkter -2 354 -1921 -2 022 101

Interna intäkter -5 737 -4 404 -6 813 2 409

;sa«nn%a;ise;a:=eer; "113525*'i"agg” ;ga
Kö”a"h”T'”d"‘"k' 7636 7408 7102 30e
samhet, bidrag

Personalkostnader 21 889 22 738 22 491 247

Övriga kostnader 14 456 11 564 14 397 -2 333

:Interna kostnader 2 846 2 762 2 857 -95

 
 

B47
 

Avvikelsen för interna intäkter orsakas främst av intern
fördelning av tillfälliga statsbidrag som inte varit budgete-
rad. IT-enhetens interna intäkter för licenser, tillbehör och
datakommunikation blev högre än budgeterat.
Avvikelsen för övriga kostnader orsakas av kostnader for
flyktingmottagande samt av att lT-enheten har haft högre
kostnader än budgeterat för licenser, tillbehör och data-

kommunikation.

Driftredovisning _
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 awikelse

Mbk övergripande 14 534 13 630 13 344 285

Administrativ enhet 8554 9 289 B603 685

Juridisk enhet 1 298 1 338 1 275 63

Informationsenhet 7 539 8118 7 883 235

IT-enhet B 751 5 ?F2 6 9D? -1 135

láäáarr- ááiüfzz' 7135' 
Administrativa enhetens överskott beror på effektivisering
av kommunens porto- och pappershantering, samt vakan-



ser. Avvikelsen på lT-enheten beror på kostnadsliöjningen
för datakommunikation som blev resultatet av den tidigare
upphandlingen som genomfördes tillsammans med Sala-
bostäder. Avtalet trädde ikraft under 2014 och någon höj-
ning av lT-enhetens budget har inte gjorts.

  

Investeringar
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 avvikelse

inkomster 0 D O 0

1 B12 907 778 129

""3P7°'?'-.* =:*tvist
lT-invest. B54 775 751 24

Konf. lokal bio 129 0 26 -26

Flytt server- 338 132 0 132
rum

ePhorte 92

Summa 1 B12 907 778 129

lT-enheten har bland annat investerati nya lagringslös-
ningar för kommunen samt nya servrar till epostsystemet.

En mindre eftersläpande kostnad har belastat 2016 för
installation av låssystem vid Lipprustningen av Centrumbi-
ografen till en bättre konferenslokal.

Flytten av serverrum beräknas påbörja Linder våren 2017.
Överskottet för projektet kommer att begäras som tilläggs-
anslag 2017.

MÄLAVSTÄMNING
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att

uppnå fullmäktiges mâl. måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt-

liga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning.

.Máletär helt uppfyllt l Målet ärdelvis uppfyllt oMålei är inte uppfyllt

®Mätindikator saknas ®Ingen matning X Inget målsatt

Perspektiv Hållbart samhälle
MÅL:vÅxANoESALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att Ö
arbeta för en positiv befolkningsutveclding,
arbeta för att Sala förbättrar sin placering på
svenskt Näringslivs ranking med 20 %.

MÅL:ENLÅNGSIKTIGTSOCIALHÅLLBARUTVECKLiNG

Nämnden bidrar till målsättningen genom att Ö
arbeta för att medborgarna upplever Sala som
en bra plats att leva och bo pä. Sala ska
förbättra sin placering på "Fokus", ranking av
kommunerna som en bra plats att bo på. [Salas
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placering av 290 kommuner).

MÅL:ENLÄNGSIKTIGMIUÖMÄSSIGTHÅLLBARUTVECKLING

X

KOMMENTAR: Kontoret har delvis uppfyllt målen och arbetar

kontinuerligt för måluppfyllelse genom olika riktade aktiviteter

Perspektiv Medborgare
MÅL:NÖJDAMEDBORGAREOCHBRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att Ö
arbeta för att Salas medborgare är nöjda med
kvalitet och service.

MÅL:GODSERVICEAVHÖGKVALITET

X

MÅL:PÅVERKANOCHINFLYTANDEFÖRKOMMUNENSMEo-

BORGARE

Nämndens målsättning är att medborgarna l
upplever att de har :möjlighet till inflytande och
påverkan

KOMMENTAR:Kontoret har arbetat aktivt för att måluppfyllelse
ska nås för året men konstaterar att målet om påverkan och

inflytande för kommunens medborgare inte blev helt uppfyllt

Perspektiv Medarbetare
Kontoret saknar egna mål och indikatorer for perspek-
tivet.

FRAMTIDEN

Organisationsförändring inom kontoret.

Fortsatt Litveckling av kontorets olika funktioner, aktivite-
ter och verksamhetsområden, administration, IT, kom mu-
nikation, Medborgarservice och juridik.

Riktlinjer för informationssäkerhet ska tas fram på grund

av kommande lagstiftning.



VERKSAMHETSFAKTA

Antal unikabesök safa.se

Antal samtal till kontaktcenter 0224~
747000 [som inte Auto-Attendent tagit
hand om)

Ande! samtal direkt hanterade av
kuntaktcenter (utan vidareförmedling)

Andel samtal till kontaktcenter 50m
besvarats inom 10 sek.

Antal nybesök budgez-och skuldrådgiv-
ning

2014

335 413

48 372

72%

50%

115

2015

264409

45 379

73%

54%

141

2015W

259 634

51 988

73%

48%

145
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Bygg-och Miljökontor

SAMMANFATTNING

Verksamheten inom Bygg och miljö har i stort bedrivits

enligt plan för byggenhetens arbete respektive plan för

mlljöenhetens arbete. Detta har inneburit att kontoret har

klaratavatt levereradentillsyn somhar planeratssamt
hanteratochbeslutati ärendeninomdeuppsattatidsm-
mama.

ORGANISATION

Bygg-och miljökontoret består av byggenheten samt miljö-

enheten.Byggenhetenhar tolv handläggaresomhandläg-
ger bygglovsärenden samt bastadsanpassningsbidrag.

Miljöenhetenhar 16handläggaresomhandläggerärenden
inomområdenamiljöskydd,livsmedel,hälsoskydd,av-
loppstillstånd,naturvårdsamtalkoholtillstånd.

VIKTIGAHÄNDELSERÅRETSOMGÅTT

Antaletbeviljadebygglovhar ökatunderåret till följd av ett
ökat behov av bostäder.

Ett projektom minskatnäringsläckagefrån jordbruket till
vattendrag har genomförts. 40 företag har besökts.

Enkartläggningav ventilationeni våraskolorhar genom-
förts.Granskningengörsför att säkerställahälsosamma
skollokaler.

EKONOMI

Resultaträkning ochekonomisk analys
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 avvikelse

Externaintäkter -11151 -11293 -11375 582

Interna intäkter -609 -590 -652 E2

Summaintäkter -11no '-11saa 421527 644

Köpavh”.V”dWk' 5349 3400 5038 -1633
samhet, bidrag

Personalkostnader 1a S27 16 735 15 959 3'65

Övrigakostnader 2 102 1590 1319 -129

Interna kostnader 1 855 1 E88 1 747 -S9

§".i'"'"“"‘-"'“*"°W"- ,za-sås'i?'2351a_-l idsia -1had
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_m_ Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2015 2015 awikelse

'nçsqlrar-' r 11-530.- .126515f .A157 
Överskottet för externa intäkter beror främst på att intäk-

ternaför bygglovär högreänbudgeterat.Underskottetför
köp av huvudverksamhet orsakas av högre kostnader för
hostadsanpassningänberäknat.Personalkostnaderredo-
visar överskott på grund av vakanser och sjukdom.

Driftredovisn ing
TR Bokslut Budget Bokslut Budget-

r 2015 2015 2015 awikelse

Övergripande 2536 232D 1954 366

Byggenhet e915 5075 5937 an

Miljöenhet 2521 3234 3105 129

 
Byggenhetensunderskottberorpåatt kostnadernaför
bostadsanpassningsbidragenär ca1 300tkr högreän
budgeterat. De högre kostnaderna för bostadsanpassning-
enär ocksåorsakentill att resultatetavvikerfrånden
helårsprognossomgjordesi sambandmeddelårsrappor-
ten.

Investeringar

Byggoch Miljökontoret har inga investeringar 2016.

MÄLAVSTÄMNING
Nämndens resultatuhrärdering av sinamål och aktiviteter som skall bidra till att

uppnå fullmäktlges mål. Måluppfvllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt-

liga redovisas EbilaganIndikatorsammanställning.

. Målet 'arhell uppfyllt . Mátet är delvis uppfvjlt OMålet ar inte uppfyllt

®Mätindikalor saknas ®lngen mätning X Ingetmålsalt

Perspektiv Hållbart samhälle

Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet.

PerspektivMedborgare
MÅL:NÖJDAMEDBORGAREOCHBRUKARE

Nämndenbidrar till målsättningengenomatt Ö
arbeta för att Salasmedborgare är nöjda med
kvalitet och service.



MÅL: GODSERVICEAV HÖGKVALITET

Nämndenbidrartill målsättningengenomatt U
arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala
har enbra kvalitetochservicei verksamheten
ex vis när livsmedelskontroll genomförs för att
gesäkralivsmedel[planeradekontrol-
ler/ utfall),närenförstakontakthar tagitsinom
enveckai minst90 % avdeärendensominiti-
eratsavallmänheteller företagare,när minst
80 % av utskottens beslut visat sig vara riktiga
vid överprövning i samband med överklagan-
den samt när planerade inspektioner för miljö-
skyddochhälsoskyddutförs.

MÅL: PÅVERKANOCHINFLYTANDEFÖRKOMMUNENSMED-

BORGARE

Nämndensmålsättningär att medborgarna i
upplever att de har Inöjlighet till inflytande och
påverkan.

KOMMENTAR:Medborgarnas inflytande i bygg-och miljökon-
torets processerskall vara stort. Myndighetsutövningen och
beslut skall vara transparanta för medborgarna. Myndigheten är
dock ensamansvarigför fattade beslut vilket kan uppfattas som
en brist på inflytande

Perspektiv Medarbetare

Kontoretsaknaregnamålochindikatorer för perspek-
tivet.

FRAMTIDEN

Byggenheten går under 2017 in i ett projekt med digitali-
seringavärendehanteringen.Projektet"Fårjaglov" skall
öka medborgarnas möjligheter till delaktighet och transpa-
rens samt en ökad tillgänglighet för ansökningar av bygg-
lov.

Miljöenheten kommer att delta i projekt för Litveckling av
tillsynsmetoderför att ökaeffektiviteteni tillsynsarbetet.

VERKSAMHETSFAKTA

2014'm' 2015 2015

SBANKIbygglov/miljötiilsvn - 59/82 68/77
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Samhällsbyggnadskontor

SAMMANFATTNINGÅRETSOMGÃTT

Samhällsbyggnadskontoret har, precis som övriga kontor,
påverkats av Ökningen av flyktingmottagandet som har
skettunderåret.Dettahar framförallt påverkatFastighets-
enheten som under året aktivt arbetat med att ordna boen-
den.

Myckettid underårethar lagtspåstorainvesteringsprojekt
såsom Ransta nya skola och förskola, Vallaskolan och två
LSS-boenden.Storleken och antalet projekt har varit utma-
nande och utvecklande för kontoret.

ORGANISATION

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens gator,
parker, grönområden, kommunens skogsinnehav och Sil-
vergruvansvattensystem.Kontoretansvararävenför
vatten- och avloppsförsörjning, kommunens fastigheter
och anläggningar, att förvalta och utveckla kommunens
kartverk och geografiska informationssystem, att ortnamn
och adresser inom hela kommunen upprättas och fastställs,
kommunens kostverksamhet, kollektivtrafik och särskild
ltollektivtrafik. Vidare ansvarar kontoret för kommunens
roll sum markägare genom köp, försälj ning, byte, fastig-
hetsreglering, expropriation, arrende, servitut, ledningsrått
med mera samt kommunen översiktliga planeringen och
fysiska detaljplanering.

Samhällsbyggnadskontoret består av enheterna Gata/ park,
Kart/ mät, Måltid, Fastighet, Samhällstekniska, Teknisk
service och Plan/utveckling.

VIKTIGA HÄNDELSERÅRETsom GATT

Uppdraget att skapa en vackrare, tryggare och naturlig
mötesplats i Stadsparken har genomförts. Ett matsäckstak
för allmänheten finns nu på plats. l direkt anslutning till
lekplatsen och den nya servicebyggnaden med en ny of-
fentlig toalett har en helt ny parkering anlagts och upp-
rustning av delar av Ekebygatan har skett inkluderande
övergångsställe,busskur,hållplatsochny asfaltsbelågg-
ning. Genomförandet har lett till förbättringar av allmänna
ytor och koppling dem emellan, samt att alla delar har ett
sammanhang.

KIzIIgsångsgyInnasiets C-hus byggdes om till en F-1 skola.
för att omplaceraskolbarnfrån Vallaskolanunderdess
ombyggnation.

Allt ansvar inom renhållningen har överlämnats till Kom-
munalförbundet Vafab Miljö Linder året.

Detaljplanerför RanstaskolaochdelavÖstrakvarteren
och Silvervallen har arbetats fram till granskning. Detalj-
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planför nyutvidgadvårdcentralochför utvecklingav
befintliga vårdbyggnader vid kv Lasarettet pågår. Övriga
viktigadetaljplanarbetensompågåttunderåretär tex. kv
Rävenvid Ängshagen.

Under året har kommunen genomfört en medborgarunder-
sökningtillsammansmedSverigeskommunerochlands-
ting [SKL]somkallasför "Kritik pä teknik"ochsomomfat-
tar invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten-
och avlopp samt avfallshantering skötts. Salakommun fick
tredje bästa sammantagna betyg i Sverige.Områden där
kommunen fick särskilt höga betyg är parker, vattenkvali-
tet och avfallshanteriIIg.

En av Salakommuns åldreomsorgsrestauranger blev no-
mineradtill tvåpriser i WhiteGuideSeniorsårligatävling.

      

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-
' 2015 2015 2015 awikelse

“tema“läkt” -79339 -7935a -55420 7052
“tema“lläklef _309515 A314503 A314539 135

j'5._‘+'"_.ä' i l _a-.iiâi-“lá3.5;:l--_393'_s.71'z'-401659 ' 2137..EDavuvudgem.Mm-ma.._,,,, #¥,_T_T,___,____L_ams_
samhet,bldrag 10532 32131 3007a 2053

P°r5°"°'k°5l“ad°'74509 7a794 34119 -5325
Öwiga"°“"ade' 200410 223496 235935 -3438

'"‘9""a"°5‘”““‘“-' 133552 139190 135535 2555

     
 

  :dess  
 

0-524,5,_4325110054535552*

I resultaträkning framgår att det blev stora avvikelser på
bruttoposterna jämfört med budget 2016. Anledningarna
till dettaär mångamenmarksaneringsprojektetdär mark
sanerades på Josefsdaloch Jakobsberg genererade såväl
kostnadersombidragsintäkter.

Tidigare års redovisning av Över-/Linderuttag av Va-taxa
har felaktigt redovisats som en del i kommunens resultat.
Felet har råttats i samband med bokslut 2016 vilket har
påverkatresultatet.
Försäljning av mark till Bovieran ger också ett överskott.



 

Drtflredovisning
TI“ Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 awikelse

i Kontorsledning -235 -2S1____-45l_6.5_m_

Pian- och utveckl- 49 160 41 825 7 335

ingsenheten

Gata-/parkenheten 30 193 27 239 27187 52

VA-verksamhet -734 O 9 954 -9 954

Kart/mät 3 327 3 875 3 730 145

Fastlghetsenheten -3223 0 -151 151

Tekniskservice 1898 0 1 755 -1 755

Samhällstekniska 3 G71 3 717 3 753 -36

enheten

Máltidsenheten 366 1000 -982 1 932

.i 7-1 ,rasa-j  

Plan- och utvecklingsenheten: Planverksamheten ficken
utgift på ca 940 tkr för nedskrivning av projektering för
planskild korsning som redovisar ett underskott i resulta-
tet. Underskottet på cletaljplanverksamhet beror på omfat-
tande utredningar som underlag för pågående planprojekt.
Bredbandsutbyggnad har varit Linderutredning och gene-
rerar därför inte de kapitalkostnadersom budgeterats.
Markverksamhetens överskott beror på försäljning av
Bovieran samt Lodjuret. Samhållsfinansierade transporters
överskott beror till största delen på lägre personalkostna-
der på grund av sjukskrivning och vakant tjänst, minskat
antal resor med riksfärdtjänst, sänkta priser på busskort
för gymnasieelever, överskott från kostnader för taxiresor
där reviderade riktlinjer inte gav den kostnadsökning som
befarades samt samplanering av resor. Sänkta administra-
tiva kostnader från Kollektivtrafikförvaltningen på grund
av omorganisation.

Gata/Park: Skogsverksamhetens underskott på ca 575 tkr
beror främst på åldersstrultturen i skogsinneltavet och
därför har inte större mängder skog kunnat avverkas och
säljas.

Vit-verksamhet: Tidigare års redovisning av
över/underuttag av taxa har felaktigt redovisats som en del
i kommunens resultat. Felet har rättats i samband med
bokslut 2016. 9 954 tkr har bokförts som en intäktsminslç-
ningi resultaträkningen i 2016 och därefter upptagits som
en skuld till abonnenterna i balansräkningen. Årets under-
skott på ca 1 900 tkr har också reglerats mot skulden till
abonuenterna i balansräkningen.

Teknisk service: Enheten har under året genomfört en
verksamhetsövergårlg och en omorganisation. De har re-
sulterat i att justering av interna priser för varor, fordon

och maskiner ej har kunnatgenomföras som planerat vilket
resulterat i underskott.

Måltidsenhetexi: Anledning till överskottet är fler antal
sålda portioner än budgeterat.
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In vesteringar
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2015 2015 awlkelse

*i "355;” gag; ‘J
'-“E““" 75922 165993 102san 64133

 ‘j “iásfajzé"j1gs.;99-;,.._,1c6i4a-.'a«i=z'5s
Kontorslednlngsprogram G 150 127 23

”“’e°k""g‘ 29539 24554 4975

Gatuprogram 10 234 17 368 7 174 10194

Parkprogram 2 863 5 249 4 945 304

VA-program 9 142 32 615 12 417 20 198

Kart mätprogram 325 150 0 150

Lokalprogram 4D 532 75 342 48 219 27 123

Tekniskserviceprogram 3 500 2 338 1 883 455

Gruvans vattensvstem-

program

iir-i

2 233 2 247 1 411 836

    '7- ~_13s'zi's§'h_i.åtnaovqoil-4624258

Plan- och utvecklingsprogram: Kommunen har förvärvat
en fastighet i Kv Borgmästaren och lagfartsavgiften, 1 mkr,
var inte budgeterad. Investering i bredbandsutbyggnaden
har avvaktat utredning.

Gatuprogram: Färdigstållda projekt: asfaltsbeläggning,
förbättring av gaturum Ekebygatan, Sörskogstippens
lakvattendamm, parkeringsplats och lekpark i Stadsparken,
anläggande av ny gång/cykelväg för Polhemsga-
tan/Bovingatan samt renovering av busshållplats Lärkan.

Ejfärdigställda projekt:Ängshagen Räven, projekt Frid-
hems detaljplaner-gator, projektering Ekebyäng, planerade
cykelvägar samt projektering av pendlarparkering Ransta.

Parkprogram: Färdigställda projekt: renoverat lekplatser i
Broddbo, Skugganoch i Salastadspark, Lipprirstningboll-
planer, skapat en vackrare, tryggare och naturlig mötes-
plats i Stadsparken samt anlagt boulebana vid nya Mamres
lilla parkplats.

Ejfärdigställda projekt: Upprustning av Bryggeriets lek-
plats i samarbete med Salabostäder.

VA-program: Fårdigställdaprojekt: dagvattendalnm på
Fridhem med tillhörande pumpstation, nytt sam:nanträ-
desrum och byte av Centrifugpå reningsverket, påbörjat
byggnation av etappen på Knipkällsledningen mellan RV70
och Ekebymosse, ny ledning i Västerfärnebo och i Salbohed
samt 2 kilometerledning har strumpinfodrats (renove-
rats).

Ejfårdigställda projekt: Sista delen av Knipkällsledningen.

Lokalprogram: Färdigställda projekt: servicebyggnad i
Stadsparken med separat offentlig toalett har uppförts,
ombyggnation från skola/kontorslokal till F-1 skola. reno-



vering och anpassning av lokaler för skolans behov samt

Övrigtplaneratunderhållhargenomförtsunderâret.

Projektsomfortgår 2017är blandannatbyggnationenav
tre LSS-boenden,ny skola i Ransta,ombyggnation Vallasko-

lan,modulerKilaskolaochVisionLärkan.

Teknisk serviceprogram: investeringsmedelharanvänts
till att köpa verksamhetsfordon och maskiner.

Gruvans vattensystemprogram: Ej färdigställda projekt:

säkerhetsväg Storljusen: Anläggandet av sista delsträckan

kommeratt skevintern 2017ochprojekteringför anlägg-
ningsanordning för Gröna gången kommer att genomföras

2017.

MÄLAVSTÄMNING
Nämndens resultatutvärdering av sina mal och aktiviteter som skall bidra till att

uppnå fullmäktiges mål. måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt-

liga redovlsasi bilagan lndikatorsamrnanställning.

.Målet är heltuppfyllt 3 Måletärdelvisuppfyllt O Måletär inteuppfyllt

®Mätlndlkator saknas ®Ingen mätning X Ingetmâlsatl

Perspektiv Hållbart samhälle
MÅL:VÄXANDESALA

Nämndenbidrartill målsättningengenomatt l
arbetaför enstabil ochpositivbefolkningsut-
veckling och att skapa fler arbetstillfällen, ökad
tillväxt och inflyttning till kommunen samt att

kommunen blir ett hållbart samhälle med god
livskvalitet.

MÅL:ENLÅNGSIKTJGTSOCIALHÅLLBARUTVECKLlNG

Nämnden bidrar till målsättningen genom att F

arbetaför Salasomenattraktiv kommun,där
närhetochtrygghetgerenbra livsmiljö.

MÅL:ENLÅNGSIKTIGMlUÖMÄSSIGTHÅLLBARUTVECKLING

Nämndenbidrar till målsättningengenomatt ,
arbetaför debärandeidéernaochmåienför
energi- och klimatarbetet i Salakommun, som de
redovisas i den av kommunfullmäktige antagna

klimatstrategin, ska ges genomslag i all komrnu-

ual verksamhet.

KOMMENTAR:I stort sätt alla aktiveter som var planerade har

genomförts under året. De aktiviteter som inte är slutförda

och som överförts till 2017 är översyn av VAApIan,GPS-

utmärkning av brunnar och utbildning l Eco-drive. Anledning-

arna till att dessa aktiviteter inte har slutfört-sär vakanser på

Samhällstekniska enheten, lnväntad leverans av en program-

vara, övergång av renhållningsverksamhet och omorganisation

av enheten Teknisk service. Standardiseringsarbete för skolor

och förskolor blev inte färdigt under 2016 på grund av förser

ningari Fastighetsenhetens normgivande projekt. Svenskt
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vattens kampanj "Mitt vatten" kommer inte att medverka: i

och även arbetet med bredbantlsstrategi är försenat på grund

av vakanser.

PerspektivMedborgare
MÅL: NÖJDAMEDBORGAREOCHBRUKARE

Nämnden bidrar till :målsättningengenom att i

arbetaför att Salasmedborgareär nöjdamed
kvalitetochservice.

MÅL:GODSERVICEAV HÖGKVALITET

Nämndenbidrar till målsättningengenomatt 9
arbetaför att medborgarnaskaupplevaatt Sala
harenbra kvalitetochservicei verksamheten.

MÅL:PÅVERKANOCHlNFLYTANDErön KOMMUNENSMED-

BORGARE

Nämndensmålsättningär att medborgarna i
upplever att de har möjlighet till inflytande och

påverkan.

KOMMENTAR:I stort sett alla aktiveter som var planerade har

egenomförts under året. Arbetet med utveckling av hemsidan

pågår i samarbete med Medborgarkontoret. Val av lekutrustning

vid Broddbo lekplats är framtaget i medborgardialog med nir-

boende, dock har inte förslagstävlinggenomförts för Skuggans

lekplatser. Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen

fortsätter under 2017.

PerspektivMedarbetare
MÅL: TRYGG,SÄKEROCHUTVECKLANDEARSETSMIUÖ

Nämndenbidrartill målsättningengenomatt O
arbeta för att kommunens medarbetare ska

erbjudas en trygg. säker och Litvecklandearv
betsmiljö.

MÅL: DELAKTIGHETOCHINFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att l
arbeta för att skaffa effektiva arbetsprocesser

när medarbetarnaaktivt deltai ochhar infly-
tande över utvecklingen av verksamheten.

MÅL:TYDLIGTOCHBRALEDARSKAP

Nämndenbidrar till målsättningenför att I
skapa, med ett tydligt och bra ledarskap, en god

arbetsmiljösomledertill ett gott arbetsresul-
tat.

KOMMENTAR:inom detta perspektiv har få aktiviteter sluta

förts. Under året har kontoret påbörjat ett arbete med att följa

upp och analyserasjukfrånvaron för att minska den och för att

få medarbetarnaatt måännubättre.Föratt få samtligamed-
arbetareinomMåltidsenhetendelaktigaiverksamhetenhar
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enheten gått igenom mål och resultat kontinuerligt under året. VERKSAMHETSFAKTA

Engemensam träff för chefer och arbetsledare har genomförts ____ _ _ _ _ ____
under âret. 2014 2015 2015

Se även Personalkontoret som har kommenterat för hela wmewäghânnmg

kommunen.

Kostnader totalt, tkr 2736 5 014 4475

Kostnadfinvénare, kr 125 228 201

FRAMTIDEN
tokalförvaftning

Oversiktsplanen ska fastslå ett antal mål, riktlinjer och K d k d Ö I m 321 161 m
strategierföratt nå målinomen rad ämnesområdenoch “ma E”aegme' r
föl' geografiska områden i hela Sala kommun. Målen ska Kngfnaderstäd_tkr 11125 10334 10439

vara långsiktiga och avvägda i förhållande till regionala och
nationellamål.OversiktsplanenskaföraSalakommuni "ma"‘3""""‘”'°""" 254 235 22°
riktning mot etthållbart samhälle ur både ekologiskt,soci- Ma,,,Hs_,_,n,,E,
alt och ekonomiskt hänseende.

I n Kostnader totalt tkr 511930 55 080 59939
Åtgärder inom ramen for Vattenclirektivet ska av kommu-
nen vara genomförda senast december 2019.Kommunen P°”i°"/é’53'b*“-WE-5‘ 71 199 1“
maste mobilisera sig och gemensamt rilanera for åtgarder Kostnaderhm’ tkr 11595 u m 12458
och deras genomforande, t ex arbete for skydd av nuva-
rande och framtida dricksvattenförsörjning. För att höja VA-verksamhet
säkerheten för dricksvattenförsörjningen kan ett alternativ K t d t t It tk 25454 28755 31432

. .. n . O5 na er 0 B , I'
vara att mfora nya vattenskyddsomraden eller revidera de
befintliga vattenskyddsområdena. Ett annat alternativ kan Vvaravkapitalkostnad,tkr 707? 7317 s 353
vara att genomföra kostnadskrâvande investeringar i över- __ _
föringsledningaru. intakter fran taxa, tkr 28 39D 29 304 29 526

Behovet av lokaler och lägenheter har ökat under de sen- Renhåüning
aste åren, framförallt är detta tydligt inom Vård- och Orn-
SOrgSVeI-ksalnheter_ Kostnader totalt, tkr 23 156 25 961 23 278

Kostnad/invånare, kr 1059 1178 1 U48

intä kter från taxa, tkr 24 217 25 433 24 052

Personal

Kostnaderlöner, tkr 69208 74 509 34 119



Ekonomikontor

SAMMANFATTNINGÅRETsom GÅTT

Ekonomifunktlonens år har präglats av implementeringen
av Sala kommuns nya budgetprocess. Beslut fattades av
kommunstyrelsen ijanuari 2016 och verksamheternas

arbete med budgetperioden 2017-2019inleddes omgå-
ende. Målsättningen har varit att skapa en effektivare pro-

cess som på ett tydligare sätt förhåller sig till kommunens

ekonomiska förutsättningar.

ORGANISATION

Ekonomikontoret består av två verksamheter, kommunens

ekonomifunktion samt Lipphandlingsfunktion.

Båda dessa funktioner ar centraliserade vilket innebär att
kommunens ekonomer och upphandlare alla tillhör eko-
nomikontoret. Syftet är att få ett enhetligt synsätt och att

kommunledningens budskap tydligare kan föras uti orga-
nisationen. Den centraliserade organisationen bidrar till en

gemensam utveckling av kompetens, enhetliga arbetsfor-

mer, utökad controller- och analysfunktion samt högre
kvalitet och kollegial samverkan. Meden central ekonomi-
funktion förstärks även den interna kontrollen.

Ekonomifunktionens roll är dels att bistå kommunstyrelsen
i dess ekonomistrategiska arbete och dels att stödja för-
valtningarna i det ekonomiska arbetet.
Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för en god eko-

nomi med effektivt resursutnyttjande för hela kommunen.
En god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en

förutsättning för att kunna ge medborgare och externa
intressenter bästa möjliga service.

Upphandlingsfunktionens roll är att tillsammans med
kommunens verksamheter planera, genomföra och utvär-
dera de upphandlingar som kommunen genomför. Syftet är

att i enlighet med gällande lagar inom upphandlingsoinrå-
det säkerställa avtal som innebär en bra affär for Sala

kommun.

VIKTIGAHÄNDELSERÅRETsoM GATT

Ekonomifunktionens år har präglats av implementeringen

av Sala kommuns nya budgetprocess. Målsättningen har
varit att skapa en effektivare process som på ett tydligare

sätt förhåller sig till kommunens ekonomiska förutsätt-
ningar.

Efterlevnaden av kommunens upphandlingsriktlinje har på

allvar fått genomslag i verksamheten, vilket har lett till en

stor efterfrågan på upphandlingar.
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EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 avvikelse

I,;I;I,§{n}g5.§{;E ""”";;g;*’””V *of"_'__""'Bl
Interna intäkter -13 -13 -50 3?

§;’E1§Z$E?d”,?.‘;e"°° ° ° °
Personalkostnader 6 238 8 019 6 892 1 127

Övrigakostnader 2 207 1267 Z522 -1 255

Interna kostnader 551 510 510 1
7.:, ,. . .     

Personalrelaterade avvikelser av tidsbegränsad karaktär
samt personalomsåttning har lett till sänkta personalkost-
nader både inom ekonomifunktionen och inom upphand-
lingsfilnktionen. Samtidigt har övriga kostnader ökat ef-

tersom konsultstöd har varit nödvändigt för att upprätt-
hålla en fungerande verksamhet. Prognosen i delårsbokslu-
tet för kontoret visade på ett resultati balans men kostna-
derna för upphandlingskonsulter blev högre än beräknat
och bokslutet visar på ett underskott på 90 tkr.

Drzftredavisning
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 awikelse

Ekonomikontor 5 573 i' 288 7 289 -1

Upphandlingsverks. 2 276 2 495 2 584 -89

7- _ ,i -,i-äjsiss-._ 315;. . i' 'Asp'

Precis som beskrivs i kommentaren till resultatanalysen
har personalkostnaderna under året varit betydligt lägre
än budgeterat samtidigt som övriga kostnader bestående

av konsultinsatser varit betydligt högre.

För ekonomifunktionen har detta varit nollsummespel men

för upphandlingsfunlttionen har kostnaderna för konsuiter

varit högre framför allt under årets sista månader. Orsaken
till detta beror främst på en extremt stor ökning av efter»

frågan på upphandlingar från kommunens verksamheter.

investeringar

Ekonomikontor har inga investeringar 2016.



MÅLAVSTÄMNING

Kontoretsaknar egna mål och indikatorer.

FRAMTIDEN

Dethar blivit väldigt tydligt att händelser i omvärlden
påverkar den svenska ekonomin och därmed också Sala
kommuns ekonomiska förutsättningar att bedriva verk-
samhet. Exempel på detta är flyktingsituationen i EU under
2015/2016, den låga tillväxten i många stora ekonomieri
världen och det extrema ränteläge som detta orsakat.
Snabba förändringar i uppdragets förutsättningar för de
komlnunala verksamheter som ekonomikontoret ska
stötta, leder till behov av mer flexibilitet i elzonomikon-
torets organisation och förde enskilda medarbetarna.

Ytterligare en tydlig trend är att antalet allmänna råd och
rekommendationer ökar konstant och därmed även de
krav som ställs på kommunens redovisning och ekonomi-
kontorets uppföljning av denna. Exempelvis har LOU revi-
derats till 2017 och en ny kommunal redovisningslag be-

räknas till 2019.

VERKSAMHETSFAKTA

2014 2015 2016

Arsarbetareekonomikontor 12,25 10,0 11,35

-varav årsarbetare ekonomifunktion 10,25 8,0 9,85

:varav årsarbetare upphandlingsfunkt- 2'0 2.0 Zia
mn

Anmält upphandlingsbehov (antal 85 135

upphandlingar)
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Personalkontor

SAMMANFATTNINGÅRETSOMGÅTT

Året har präglats av arbete med kompetensförsörjning,

samt effektivisering och Litveckliiugav arbetsmetoder och
datasystem för ändamålet.

Förberedelserinför ochgenomförandetav enmedarbetar-
undersökning[enkät] hargenomförts.Ett väglednings-
material har tagits fram för tolkning och hantering av resul-

tat samtenlathundför arbetemedreslultatet..

i syfte att inspirera ungdomar för högre tekniska studier är

Salakommun anslutet till det statliga praktikprogrammet

Tekniksprånget.Under2016har kommunenhaft enprak-
tikplats.

Avtal om pensionsadministration och avtal om företagshäl-

sovård löper ut inom snar framtid och nya upphandlingar

har pågåttunderstoradelaravåretochkommeratt avslu-
tas under 2017.

ORGANISATION

 ' Fdihandllusschal_ ilk-liumulier

L Lanchandujgayesn, .

Personalkontoret består av personalchef, förhandlingschef

ochlöneclzefsamtfyra HR-konsultersamtsexlönehand-
läggare.

Personalkontoret bistår kommunstyrelsen med kommunö-

vergripandearbetsgivar-,pensions-ochlöne-
administrativa frågor, bl.a.

0 Administration av alla kommunens löner, ledigheter

ochavvikelser.

o Drift ochutvecklingav lönesystemochdessingående
moduler för Salaoch Heby kommun.

I Konsultativtstödochkompetensutvecklingtill förvalt-
ningensarbetsgivarföreträdare

0 Utveckling och anpassning av styrdokument och pro-

cesserutifrån lagar,avtalochpolitiska beslut.

0 Effektivisering,samordningochinternkontroll inom
arbetsgivare mrådet.
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0 Kommunövergripande samve:lean/förhandlingar med

fackligaorganisationer,arbetsgivarrepresentantvid in-
tresse- och tvisteförhandlingar.

o Kommunövergripande projekt och processer åter-och

tillkommande. Till exempel: lönekartläggning, intro-

duktion för nyanställda, ZS-årsjubileum, innovations-

dag, medarbetarundersökning, länsgemensamma pro-

jekt för kompetensförsörjning.

VIKTIGAHÄNDELSERÅRETSOMGATT

Arbete med och genomförande av medarbetarundersök-
ning.

Arbetsmiljöutbildnixigarochtematräffarför kommunens
chefer.

Medverkatvid genomförandetav löneöversyn2016och
dennationellasatsningen"lärarlönelyftet"för kommunens
skolorochförskolor.

 

  

EKONOMI

Resultaträkning ochekonomiskanalys
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 awikelse

_lE-fctemaintäkter i -585 -550 -549 (i i 99

Internaintäkter -23 -20 -JE -2

§§£1EZ§,‘E?d”,Z§'“‘° ° U 0
Personalkostnader 6 100 7 527 6 764 S63

Övrigakostnader 2022 1753 2433 -575

Internakostnader 2 292 65

' "to 'i "' - ;nageli f_“:55”

 '

Personalkostnadernaunderstigerbudgetp.g.a.sjukdom
ochreduceradarbetstidför tvåmedarbetare.

Underskottför övrigakostnaderpågrundav kostnaderför
inhyrd personal samt högre kostnader än budgeterat för

kommunenslonesystem.



Driftredovisning
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2015 awikelse

Personalkontor 9 898 11 172 10 822 350

sümfnlêfif. i ' ' ,i -90907'--111172i105?!, - 350

Nettoresultatets avvikelse från budget hänförs till uteblivna
personalkostnader. Delägre personalkostnaderna är också
förklaringen till skillnaden mellan [Ielårsprognosen i de-

lårsrapporten och resultateti bokslutet.

Investeringar

Personalkontoret har inga investeringar.

MÅLAVSTÄMNING
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att

uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt-

liga redovisasi bilagan Indikatorsammanställning.

.Máletärhelluppfylit I MaxezardeluasuppfyuuOMálelärmteuppfylit

®Mätindlkator saknas ®Ingen mätning X Inget målsair

Perspektiv Hållbart samhälle

Kontoret saknar egna mål och indikatorer för per-
spektivet.

Perspektiv medborgare

Kontoret saknar egna mål och indikatorer för per-
spektivet.

Perspektiv Medarbetare
MÅL:TRYGG,SÄKEROCHUTVECKLANDEARBETSMiUÖ

Nämndens målsättning är att andelen ska- O
dor/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt
antal registreringar samt att sjukfrånvaron
understiger 5 %.

MÅL: DELAKTIGHETOCH INFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet genom att antalet Ö
medarbetare som inte haft årligt medarbetar-
samtal med sin chef understiger 5/år.
Resultatet i medarbetarundersökningen kring
mening, lärande och motivation visar 3,5 eller
högre.
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MÄL:TYDLIGTOCHBRALEDARSKAP

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal C
tillsvidareanställningar som avslutats från
arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5
eller mindre.
Resultatet i medarbetarundersökningen kring
uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7
eller högre.
Resultatet i medarbetarundersökningen kring
mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller
högre.

KOMMENTAR:Målet för en trygg, sä ker och utvecklande
arbetsmiljö är inte uppfyllt. Andelen skador och olycksfall var

56 %av totalt antal registrerade (målet 50 %l och sjukfrånva-
ron uppgick till hela 7,9 % totalt för kommunen (målet under 5

%).

Målet för delaktighet och inflytande för medarbetarna är

uppnått. Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal under
2016 (målet 100 %] och resultatet på medarbetarundersök-

ningen kring mening, lärande och motivation visar 3,93 %
(målet 3,5 % eller högre).

Målet för tydligt och bra ledarskap är uppnått. Resultatet i

medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende
och ansvar visar 3,83 % (målet 3,7 eller högre), kring utvärde-

ring och förväntan visar resultatet 3,7 % (målet 3,7 D/0eiler
högre) och antalet tillsvidareanställningar som avslutats från

arbetsgivarens sida var 3 (målet 5 eller mindre).

FRAMTIDEN

Förbättra systematisk och organisatorisk arbetsmiljö,
åtgärder för ökad hälsa och delaktighet.

Arbeta med resultatet från 2016 års medarbetarenkät.

Bidra i arbetet med rätt till heltid.

Bidra i arbetet med ltompetensförsörjningsplan.

Bygga upp och förbättra interna processer.

VERKSAMHETSFAKTA

K 2010 201?"MWEFIEl'

i;aa;ramsaanaaaaagairaar" i få ' få ""' ' :å

Antal årsarbetare visstidsanställda 0

Sjukfrånvaro, % 3,3 %



Räddningstjänst

SAMMANFATTNINGÅRETSOM GATT

Utryckningsverksamhetenärförår2016 attansesomett
normalärförHebykommun,emedandetärenökningav
antaletlarmiSalakommun.ÖkningeniSalaärihuvudsak
relateradtillautomatiskabrandlarm,menglädjandenog
harantalet'brandibyggnad'minskatibådakommunerna.
AntalettrafikolyckorharökatInarginelltiHeby,menhar
däremotminskatiSala.

Genomnyttjandeavkonsulttjänster,hardenbrandföre»
byggandeverksamhetenblivitmycketvälgenomförd.

AnslutningentillStorstockholmsräddningscentral[SSRC]
harutfallittillmycketstorbelåtenhet,ochvisadesigvara
direktavgörandevidbrandenpåsågeniHeby.

ORGANISATION

RäddningstjänstenSala-HebyutgörbrandkåriSalaoch
Hebykommunerochbeståravsjuutryckningsstyrkoi'
runtomidebådakommunerna,varavtreiHebyochfyra
iSala.Antaletanställdaärca110personer,varav24i
utryckandeheltidstjänstochtvåidagtidstjänstiSala.
Övrigaärdeltidsbrandmän(räddningspersonalibered-
skap-RlB).Denhuvudsakligaverksamhetenutgörsav:

-› Operativräddningstjänst

-a Tillsynsverksamhet

-› Utbildningochinformation

VIKTIGAHÄNDELSERÅRETsomGATT
RäddningstjänstensanslutningtillStorstockholmsrädd-
ningscentral(SSRC)iaprilmånad.

Planeringochfärdigställandeavettnyttbrandfordonskon-
cepttillTärnsjöbrandstation,vilketbyggerpåfordonsom
kanframförasmed B-körkort
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Resultaträkningochekonomiskanalys
Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-

r 2015 2016 2015 awikelse

Externaintäkter -13699 -11595 -'124175 880

Internaintäkter -489 -460 -687 227

SummaIntäkter _-14tas ._12055 -131sz_ - "1107

Köpavhuvudverk- 606 657 637 19
samhet,bidrag

Personalkostnader25277 24350 25280 -930

Övrigakostnader 7 183 5557' 538D -72-£1

Internakostnader 2443 2102 2102 U

 
Externaintäkterharökatberoendepåattantaletgenom-
fördatillsynerharvaritfleränbudgeterat.

Underskottförpersonalkostnaderpågrundavattdeltids-
organisationensersättningförutryckningarharblivit
betydligthögreänbudgeterat,vilketföreträdesviskan
kopplastilldetnyaavtalet.Övrigakostnaderbestårihu-
Vudsakavmerkostnaderförutbildningenräddningsledare
Bsamtstörrereparationerochutbytenavdäcktillbrand-
bilar.

Åtgärder:
Personalkostnadslägetharpåtalatsinförbudget
2017/2018ochiÖvrigtharpersonalbudgetenför2017
justeratsdärsäärmöjligt.
Avseendeövrigakostnaderbedöms2017 bliett"normalår"
utanstörreobudgeteradeutgifter.

Driftredovisning
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 avvikelse

Räddningstjänst2115220?11 21239 -523

Civiltförsvar 169

jSumma__-Ãi . :_1321'zájrtz-321239_--Sza

Underskottetärprimärtkopplattillökadepersonalkostna-
dervilketocksåärförklaringentillskillnadenmellan
helårsprognosenidelårsrapportenochresultatetibokslu-
tet.



 

Investeringar g _
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 avvikelse

_.n}};In';§;eT"W""im""TW 0
Utgifter 820 a500 329a 1302

. I K _

Invent. Rt] 430 350 278 72

Brandbllar 356 4 250 3 020 1 230

Krisber. övr

 
Den huvudsakliga anledningen till att investeringskostna-
den blev lägre än budgeterat, är att det till Tärnsjö brand-
station köptes två demobrandbllar på lätta Chassin i stället
för en tung brandbil.

MÄLAVSTÄMNENG

Nämndens resuitatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra tillatt

uppnå fullmäktiges mål. måluppfyllelsen bedöms utifrân indikatorer som samt-

liga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

.Målet är helt uppfyllt D Målet är delvis uppfyllt 0 Målet 'ar inte uppfyllt

®Nlätlndikator saknas ®lngen mätning x Inget mål satt

Perspektiv Hållbart samhälle
MÅL:växnnoeSALA

X

MÅL:ENLÅNGSIKTIGTSOCIALHÅLLBARUTVECKLING

X

MÅL:ENLÄNGSlKTlGMRJÖMÄSSIGTHÅLLBARUTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att .

utsläpp från Räddningstjänstens fordon mins-

kar.

KOMMENTAR: Målet är uppfyllt.

Perspektiv Medborgare

MÅL:NÖJDAMEDBORGAREocHBRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 5
andelen som aldrig, eller mycket sällan är oro-
lig för brand i hemmet ökar, att andelen som
aldrig, eller mycket sällan år orolig för brand i

offentlig miljö ökar.
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MÅL:GODSERVICEAVHÖGKVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att i
arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala

har en bra kvalitet och service i verksamheten

ex. vis när de planerade tillsynerna enligt LSO
och LBE är införda, när minst 10 % (3500
personer] av kommunbefolkningen årligen
genomgår Litbildningi brandkunskap eller
sjukvård samt när den enskilde har agerat
innan räddningstjänstens ankomst.

MÅL: PÅVERKANOCHINFLYFANDEFÖRKOMMUNENSMED-

BORGARE

X

MÅL:TRYGGOCHSÄKERKOMMUN

Nämnden bidrar till målsättningen genom att l
risker för oskyddade trafikanter skall minska
till år 2018 jämfört med 2015, att Räddnings-

tjänstens förmåga att hantera bränder och
trafikolyckor skall förbättras till år 2018 jäm-
fört med 2015 samt att den enskildes medve-

tenhet om brandrisker och agerande vid
bränder skall öka till år 2018 jämfört med
2015.

Fram till 2018 hanteras målet via ärliga verk-
samhetsplaner. och de aktiviteter som där
redovisas följsupp årligen.

Aktiviteter 2016:

Utveckla hemsidan med lättillgänglig brandskyddsin-

formation

lnformationsinsatser på brandstationsorterna

Ny muntlig enkätundersökning genomförs 2016

Utveckla hemsidan med praktiska råd om agerande i

olika olyckssituationer

Tydlig publicering av handlingsprogrammet för skydd

mot olyckor för 20i6-2U18, där det redovisas vad den

enskilde kan göra i olika olyckssituationer

Kommentartillaktiviteter:
Den nya hemsidan har inte varit möjlig att utveckla i

önskad omfattning beroende på inkörningsprobiem

KOMMENTAR:Andelen som känner oro för brand i publika

lokaler har dessvärre ökat med 6 % och antalet personer som

utbildats i brandkunskao eller sjukvård uppgår endast tiil 2 S00

personer.

Perspektiv Medarbetare

MÅL: TRYGG,SÄKEROCH UTVECKLANDEARBETSMiUÖ

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet Ö
Litförs utan att personalen skadas samt att
sjukfrånvaron understigerti % på räddnings-

tjänsten.



MÅL:DELAKTIGHETOCHINFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

Andelen medarbetare s0n1anser sig sedda, O
hörda, bekräftade och delaktiga i det som sker
inom Räddningstjänstenökar.

MÅL:wnuer OCHBRALEDARSKAP

Andelen medarbetare som anser att Rädd- O
ningstjäitsten har ett tydligt och bra ledarskap
ökat

KOMMENTAR:Målen avseende delaktighet, inflvta nde och
ledarskap var tänkt att utvärderas via medarbetarsamtal, vilket
inte blev fallet. Mätningen har i stället utgått från medarbeu
tarundersökningen 2016. Resultatet är iämfört med motsva-
rande mätning 2013 och utfallet för båda målen är att andelen
har minskat.

Seäven Personalkontoret som har kommenterat för hela
kommunen.

FRAMTIDEN

Enräddningstjänstmeddeltidsbrandmänär en kvarleva
från den tiden då det fanns arbetstillfällen i de mindre
orterna, men eftersom situationen på flera stationsorter
inte längreär sådanär helasystemethotat.

Närdetgäller rekiytering av deltidsbrandmänbedömsdet
nuvarande problemet att kvarstå.

Det kommer förmodligen att i en framtid krävas en ändring
av Lagom skydd mot olyckor [LSO] så att man öppnar upp
för privatisering av räddningstjänsten, detta för att skapa
alternativ till det nurådandesystemet.

43(74)
ÅRSREDOVISNING2015

Sala kommun



Kultur och Fritid

SAMMANFATTNINGÅRETSOMGATT

Z016 var ett utmanande år för kultur och fritid.Att möjlig-
göra och stärka nyanländas förutsättningar att delta i be-
fintligtkommunal verksamhet genomökade aktiviteter och
personalresurser har varit en genomgripande uppgift som
krävt stort engagemang och flexibilitet av personalen un-
der hela året.

Verksamheten fritid för äldre har startat ett efterlängtat
cafévid Träffpunkt Kaplanen.Det är en plats att möta
andra människor och få ett rikt socialt liv. samtidigt som

det ökar livskvalitén och bevarar hälsanhos våra seniorer.

En idrott- och fritidsplan har utarbetats i nära samarbete
med det lokala föreningslivet och kommer att bli en platt-
form för framtiden.

Under ret minskade antalet besök i simhallen med 3 000.
Störstaminskningenstår solariebesökarnaför,2 D00.Övrig
minskning står badbesöken för.

Nämndens bedömning är att verksamheten bedrivits enligt
övergripande politiska mål och beslutade
åtaganden.

Ekonomiskt genererade Kultur-och fritidskontoret ett
överskott med 909 tkr.

ORGANISATION

Kultur-ochfritidsnämnd ansvarar för verksamheten inom
nämnt område. Samtidigt samlas alla verksamheter till en
gemensam förvaltning där kommunstyrelsen är anställ-
ningsmyndighet.

Kultur- och fritidskontoret är ett strategiskt kontor med

kultur- ochfritidschef och sju verksamhetsområden. Kon-
toret utvecldar ochanalyserar kultur- ochfritidsverksam-
heten i5ala kommun, ocharbetar långsiktigt för att till-
sammans uppnå visionen "Salakommun ska ha 25 000
invånare 2024".

l kontorets verksamhet ingår:

0 Anläggningar

0 Bibliotek

0 Fritid ~ Rörelse- Idrott- Kultur-skola -LSS/fritid

0 Kulturkvarteret Täljstenen/Ungdomslokalen

0 Kultur

0 Simhallen

I Kaplanen
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Kultur- och fritidskontoret delar gemensam förvaltnings-
administration,administrativ personal, ekonomipersonal
och HR-personal med övriga kontor.

VIKTIGAHÄNDELSERÅRETsom GATT

l Idrottshallen har installerats duschbäs i samtliga omkläd-
ningsrum för bättre integritet och trygghet samt monterats
enklisterborttagningsmaskin för att underlätta rengöring
av bollar och golv.

Lärkans sportfält har fyllts på med nio ton gummigranulat
av högsta miljökvalitet på konstgräsplanen för att bibehålla
egenskaperna och öka livslängden.

Nytt avtal med kriminalvården Salberga gällande biblio-
teksservice.

Stadsbibliotekets barn och ungdomsavdelning har fått nya
möbler och ergonomisk belysning för att skapa rum, över-

blick ochtydlighet.

Bokbussen har gjorts mer användarvänlig genom bättre

exponeringsställ och anpassad bokuppställning.

Vid Längforsbadet/Måns Olshar gamla omklädningsbygg-
nader rivits och ersatts med mindre, anpassade omkläd-
ningsrum samt anlagts en boulebana.

Utökningav sommarlovsaktiviteter med stöd av Myndighet
för ungdoms och civilsamhällesfrågor [MUCF]. Ung-

domslokalen har haft öppet kvällstid under sommaren,
sommarlägren har varit kostnadsfria, fotbolls turneringar
har arrangerats och bidrag har godkänts till olikaaktörer.

Antagande av idrott- och fritidsplan.

Simhallen har rustats upp med anledning av nedslag vid
besiktning och p g a tillbud. Bläckfisken och sprutdjuren
har renoverats, nytt glasräcke monterats, ny säkrare trappa
till rutschkanan, en larmknapp för nödsituationer samt nya

klädskåp.

En informationsfilm som visas i entrén i simhallen har

gjorts för att underlätta för alla besökare att bättre förstå
våra trivselregler.

Mångfaldsmässa"Tillsammans för Sala"arrangerades.
Syftet var att ge möjlighet att upptäcka Salas utbud av
idrott, kultur ochföreningsliv samt att skapa förståelse
mellan olika kulturer, och att rekrytera volontärer samtge
goda exempel på kommunens integrationsarbete.



 

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 awikelse

Externaintäkter -S 896 -5 254 -5 761 507

Interna intäkter -1 D30 -929 -3 689 2 760

Summaintäkter › 926 -6 183 ‘-9450 - 3 267 i

“ö”a”h”‘_’“d‘""k’ 9v44 9047 9049 -2
samhet, bidrag

Personalkostnader 12 440 19015 18 778 237

Övrigakostnader En586 7 126 S956 -1840

Interna kostnader 14 405    

Destorabudgetavvikelsernagällandeintäkter ochkostna-
der härrör från de aktiviteter som använts för att skapa
verksamhet för nyanlända via tlyktingmedel samt bidrag

från MUCF.

  

Drütredo visning
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 awikelse

_p.m.m}n_gsI§Eningrss; 4953’Wiéfiii"Um-_is-s_'
Biblioteksverksamhet 7 377 7 667 7 455 202

Täljstenen/ungdlok 3757 4004 3742 252

Fritid 8 058 9015 8 760 256

Kultur 2 337 2 989 2 962 27

Anläggningar 10 759 11 174 11098 75

Simhall 3 454 3 607 3 657 -50

ilsa i ogiltigt.i ;se

Biblioteksverksamheten skrev nytt avtal med Kriminalvår-

den under maj gällande biblioteks service.
Osäkerheten innan nytt avtal tecknades påverkade rekry-

tering av sonimarvikarie samt inköp av nya böcker vilket
bidrog till ett överskott för verksamheten.

Täljstenen/ungdomslolcalen genererar ett överskott dels
då de mesta av sommawerksanlhetens kostnader täcktes

av MUCFstöd menocksåpg aav ej genomfördpersonalre-
krytering.

Fritids två verksamhetergenererar ett överskott:
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-LSS/omsorgendåverksamheten,trots sinviktighet,har
minskat och personalinsatserna begränsats.
- RIK-skolan då den planerade rekryteringen av en timan-

ställd inte skedde.

Investeringar
_m_ Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 avvikelse

Inkomster 0 0 0 O

Utgifter 500 304 303 1

     

Upprustning- 96 104 104 0

Hällsjöhad

För.Bibl.rum 302 200 199 1

Summa 398 304 303 1

Bibliotekethar investerati nytt möblemangpåbarn-och
ungdomsavdelningentill stor uppskattningavvårabesö-
kare och bättre arbetsmiljö för personalen.

Årets upprustningavbadplatserhar inneburit nyaom-
klädningsrumochanläggandeavboulebanavid Långfors-
badet

MÃLAVSTÄMNING
Nämndens resuitatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att

uppnåfullmäktigesrnâl.måluppfyllelsenbedömsutifrånindikatorersomsamt-
liga redovisas i bilaganlndikatorsammanställning.

.Målet är heltuppfyllt . Måletärdelvisuppfyllt OMálel är inteuppfyllt

®NI§tindikaIor saknas ®ingen mätning x inget mål satt

Perspektiv Hållbart samhälle
MÅL:vÄxANoEsALA

x

MÅL:ENLÄNGSIKTIGTSOCIALHÅLLBARUTVECKLING

x

MÅL:ENLÃNGSIKTiGMIUÖMÄSS1GTHÅLLBARUTVECKLING

All berörd personal inom kultur och fritid skall C

varautbildadi EcoDriving.

KOMMENTAR: All berörd personal har genomgått utbildning i EcoDriving

under 2016.



Perspektiv Medborgare
MÅL:NÖJDAMEDBORGAREOCHBRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta I
för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger
rikssnittetsamtatt antaletbesökandei simhallen
överstiger 115 000.

MÅL: GODSERVICEAV HÖGKVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta O
för att 85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma.

MÅL: PÅVERKANOCHINFLYTANDEFÖRKOMMUNENSMEDBORGARE

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever .
att deharmöjlighettill inflytandeochpåverkan,ex.
vis när antalet inköpsförslag via webben utgör 10 %
av alla medieinköp.

KOMMENTAR:85 % simkunnighet i åkZ är ett högt viktigt mål som
kultur och fritid har närmat sigår från år.

Perspektiv Medarbetare
MÅL:TRYGG,SÄKEROCHUTVECKLANDEARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning år korttidsfråitvaron inte O
överstiger 3,0 dagar per person och år.

MÅL: DELAKTIGHETOCHINFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet när resultatet i medarbe- U
tarundersökningen kring mening, lärande och moti-
vation visar 3,5 eller högre samt när alla medarbe-
tare anställda mer än ett år har minst ett medarbe-
tarsamtal med sin chef.

MÅL: TYDLIGTOCHBRALEDARSKAP

Salahar ett tydligt och bra ledarskap när resultatet i Ö
medarbetarundersökningenkring uppskattning,
förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre, när resul-
tatet i medarbetarttndersökningen kring mål, utvär-
dering och förväntan visar 3,7 eller högre samt när
antal tillsvidareanstållningarsomavslutatsfrån
arbetsgivarens sida [utöver hälsoorsak) är 5 eller
mindre.

KOMMENTAR: Personalen beviljas möjligheter till 1000 kr i friskvårdspeng
per år.
Medarbetarsarntal genomförs minst en gäng per år.
Två gemensamma personalrlagar för personal- och verksamhetsutveckling.

FRAMTIDEN

Kultur- och fritidskontorets verksamhet är att ge invånarna
möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur. avkoppling,
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positiva Lipplevelser och livsstilsförändringai' inom kultur-
och fritidssektorn.
Isynnerhetför barnochungdom.

Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering
på ny idrottshall.

KulturkvarteretTäljstenen som kulturcenter ska fortsätta
att utvecklas till ett brett aktivitetsområde där olika kultu-
ryttringar för alla åldrar, samt friskvårds- och ungdoms-
verksamhet ges Iitrym me.

Påbörja arbetet med en ny eller renoverad simhall.

[samarbete med olika aktörer utveckla aktiviteter för
gratis sommarlovsaktiviteter med hjälpa MUCFmedel

Inventering av och handlingsplan för offentlig konst i
kommunen behöver påbörjas.

Arbeta fram en kommunal folkhälsoplan för att påbörja ett
strategiskt hälsoarbete. Syftet med en folkhälsoplan är att
styra det arbete som bedrivs för att främja folkhälsan och
minska ohälsan.

Utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteks-
verksamheti länet. Syftet är att öka servicegraden och
tillgängligheten till bibliotekstjänstei' i hela länet. Ett större
medieutbud ska kunna nåsav flera medborgare på lika
villkor. Detta kan ske genom att skapa ett gemensamt bibli-
oteksdatasystem, gemensambibliotekskatalog, webbportal
och lånekort.

Revidering av lokal kulturplan som innehåller nulägesbe-
skrivning, vision och strategi för hur Salaskulturliv kan
utvecklas fram till 2024.

VERKSAMHETSFAKTÅ

2014 2015 '2015

Antal besökare i kulturkvarteret 40m 9500 10000
Täljstenen

Antal besökare på biblioteket 134 091 141 757 138407

Kommunal subvention per besök i

Simhallen, kr 37 41 47

Antal i V:av de bidragsberättigade
.. . . . 11 11 1]

föreningar som antagit trygghetspollcvs

Andelen barnböcker av den totala 4212 43$ 45
utlâningen I'%



Barn och utbildning

SAMMANFATTNINGÅRETsom GATT

År2016harpräglatsavstoraflyktingströmmarochsåväl
kortsiktig som långsiktig lokalplanering. Under 2016har
flera enheter berörts. Skolkansliet och elevhälsoorganisat-
ionen har flyttat tiil nya lokaler. Nyskola projekteras i
Ransta, Vallaskolanf-6 byggs om och till. En modul har
beställts till Kilaskola. inom några år finns behov av utök-
ning av skollokaler motsvarande 300-450 elever.

Ett centralt team för att förstärka mottagandet och integ-
rationen av nyanlända elever har startats.

En ledardeklaration har tagits fram där kunskapssyn, vis-
ioner, mål och förhållningssätt för chefer och ledare pre-
senteras.

Förskolans ledning har organiserats om, med förstäkt fokus
på utveckling och ett närmare ledarskap med fler biträ-
dande chefer.

Gymnasieskolan har vänt en mångårig trend, vilket innebär

att andelen Salaelever som väljer kommunal gymnasie-
skola i Sala ökar. Stora insatser görs för att vidmakthålla
den utvecklingen.

Samtidigtfinnsambitioneratt förstärkaÖsbymedatt se
över förutsättningarna att flytta elprogrammet för närmare
samverkan med byggprogrammet och även flytta fordons-
programmet för en tydligare inriktning mot den tunga
fordonsparken.

ORGANISATION

Central förvaltning består av elevhälsovård, centralt
kansli,Skolnämnd, gemensam komptensutveckling, vikari-
ehantering, IKT-och skolbiblioteksverksamhet och andra
centrala funktioner.

Förskolan ska enligt läroplanen utgå från en helhetssyn på
barnet och barnets behov och utformas så att omsorg,
utveckling och lärande bildar en enhet. Sala kommun slår
också vakt om pedagogisk omsorg i andra former, då
främst dagbarnvårdarverksamhet i familjedaghem. Den
finns iSala i något större utsträckning än i landet i snitt.

Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, läropla-
ner och kursplaner. i organisationen ingår även fritids-
hemmen, samt förskoleklass för G-årigar,som är en brygga
mellan förskolan och skolan.

Särskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som
inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav
därför att de har en utvecklingsstörning. För beslut om
särskoleplacering krävs såväl pedagogisk, psykologisk,
social som medicinsk utredning.
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Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Det finns 18 nat-
ionella program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförbe-
redande. Detfinns också fem introduktionsprogram för
elever som inte är behöriga till ett nationellt program. På
Kungsängsgymnasiet finns följande program; barn- och
fritid; el- och energi; ekonomi; fordons- och transport;
naturvetenskap; samhällsvetenskap; teknik. Det finns
också introduktionsprogram för dem som saknar nödvän-
diga betyg, restaurangprogrammet som inte längre tar
emot nya elever samt lärlingsprogram.
På Ösby finns: Naturbruksprogrammet med inriktningarna
lantbruk, skog och djur; Byggprogrammet;
Gymnasiesärskola med naturbruk och yrkesämnen.

Gymnasiesärskolan är gymnasieskolans särskoleverk-
samh et.

Vuxenutbildning; Målenär att vuxna ska stödjas och
stimuleras i sitt lärande. Deska ges möjlighet att utveckla
sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin
ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin
personliga utveckling.Kommunerna har skyldighet att
tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Utbildningen
finns på två nivåer: grundläggande nivå och gymnasial nivå.
Dessa nivåer har sin motsvarigheti grundskolan respektive
gymnasieskolan. l Vuxenutbildningen ingår även svenska
för invandrare (SFI).

Kulturskolan har kurser i sång, olika musikinstrument,
dans och bild. Det finns även dramapedagoger, poet och
läsfrämjare. Kulturskolan bedriver kommunens kulturga-
ranti för för- och grundskola så att alla barn och elever
kommer i kontakt med olika kulturformer. Kulturskolan är
även huvudman för ett filmprojekt som når alla skolor med
f-3 och administrerar kulturinsatser genom kulturrädets
bidrag för Skapande skola.

VIKTIGAHÄNDELSER ÅRET SOM GATT

Skolnämnden beslutade att ta Kungsängsgymnasiets C-hus
i anspråk för grundskoleverksamhet. Det rymmer för när-

varande Vallaskolansf-1 med fritidshem.

Upptagningsområdena i Sala tätort upplöstes formellt sett,
för att underlätta de kommande årens placering av allt
större elevkullar.

Nybyggnad av för- och f-6-skola i Ransta samt nya och
utökade lokaler för Valla f-6 inleddes och beräknas stå
klara 2018.

En ny modul med två klassrum har beställts till Kila skola

och beräknas vara på plats 2017.

En långsiktig lokalstrategi presenterades och fastställdes av
nämnden.
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RESllitGtFäknfLlgoch ekonomisk analys
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 avvikelse

"Lirággiallâilsf7222115524654"'"Z§{§5i""'fl3'.fo2;"m"3751;”
Interna intäkter -52 892 -51477 -76 745 25 253

iilsummallntålktefr'' Leaf-slå:X14513:'i-ioci7s5i " J51så;i

::’r';::t'::;’d“r:‘;°"“75607 sa231 77000 s231

Personalkostnader 239 524 329 767 353 204 -23 437

Övrigakostnader 43 403 43055 4a :es -5 109

Interna kostnader 253 E43 170 22? 186 974 16 747

stavarttaagç;s; 175antaga " .gått-its 

 
Stor del av avvikelsen beror på att verksamheterna under
året mottagit stora statsbidragi form av flyktingstöd samt
återsökta medel för merkostnader runt mottagandet. Detta
har påverkat både intäktsidan samt kostnadssidan då
personal har anställts. För köp av liuvudverksamhet blev
skillnaden större än förväntat då fler ungdomar valde Sala
kommuns egna gymnasieskola.

Driftredovisning
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 awikelse

5“"e'5e' 775 2303 750 ss

Kulturskolan 6885 6093 6 161 -68

Central förvaltning 12 B55 15 649 14 687 963

Förskolan 122 352 124 212 122 724 1 363

Gymnasiesärskolan 10 942 11 629 10 033 1 258

Grundsärskolan 8998 10 190 8989 940

Grundskolan 217 689 216 630 216460 122

Gymnasieskolan 86 459 83 594 75 802 6 669

Vuxenutbildningen 4013 6409 4674 1735

SFl 1 832 1838 2 396 -S08

summa_ i472802i ”477oss ‘463_§’32~' _12522

Central förvaltning: IT-kostnadema har varit lägre då
inköp och leasingkostnader blivit lägre än beräknat även
Litvecklingskostnader för nya skolor har även blivit lägre än
väntat.

Förskolan: Verksamheterna lämnade ett beräknat under-
skott på cirka 1 mkr. Dock har verksamheten fått statsbi-
drag godkända som vid delåret bedömdes som mindre
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troligt att få behålla. lnterkonnnnnala intäkter har blivit
större än budgeterat.

Gymnasiesärskolan: Färre platser än budgeterat har
köpts från annan huvudman.

Grundsärskolan: Färre inskrivna elever genererade lägre
personalkostnader

Grundskolan: Verksamheten har hållit budgeten men
avvikelsen mot dclårsprognosen beror till stor dcl av att
kostnaderna för en ny enhet var svåra att bedöma. Lägre
interkoinmunala intäkter bidrar till skillnaden mot delårs-
prognosen.

Gymnasieskolan: inom gymnasieskolan har en ätersök-
ning från migrationsverket gällande kostnader kopplade
till nyanlända gjorts som gör att det avviker från budgeten.
Beslut om återsöltning av migrationsverket kom i början av
2017 och ersättningen blev högre än beräknat mot delår-
prognosen.

Vuxenutbildning: Utbildningar som beviljats har ännu
inte påbörjats. Viddelårprognosen bedömdes att flerskulle
ha påböriat utbildningen.

SFI: Verksamheten har fått en märkbar ökning av elever
vilket har inneburit ökade personalkostnader.

 

ln vesteringor

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-2015 2016 2015 awiltelse

inkomster 0 t) D 0

Utgifter 3 359 4 350 4 099 751

i -i* - os."

Tre planerade objekt har inte köpts in till Ösby vilket utgör
större delen av överskottet.

MÅLAVSTÄMNING
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att
uppnå fullmäktiges mål. Måluppfvllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt-
liga redovlsasi bilagan lndikatorsammanställning,

.Målet är helt uppfyllt i Målet är delvis uppfyllt OlN-lålet .ärinte uppfyllt

®Mätindikator saknas ®Ingen mätning X Inget målsau

Perspektiv Hållbart samhälle
MÅL:VÄXANDEsAiA

Förskolan står väl rustad för att möta förändrad i
efterfrågan med verksamhet av god lcvalitet,
närhetoch valmöjlighet.

Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckl-
ing i förskola och skola, samtge barn och ung-

 



domar god livskvalitet

Vuxenutbildningen fungerar som ett komple-
ment tillövrig utbildning som hjälper innevå-
nare att finna egen försörjning.

MÅL:ENLÅNGSIKTIGTSOCIALHÅLLBARUTVECKLlNG

X

MAL:ENLÄNGSIKTIGMIUÖMÄSSlGTHÅLLBARUTVECKLING

X

KOMMENTAR:Skolnämnden har inga specifika mål, utöver de av

fullmäktige beslutande inom områdena hållbar social och miljö-

mässig utveckling.

Kulturskolans och Vuxenutbildningens mål bedöms vara upp-

fyllda. Barngrupperna i förskolan har vuxit vilket ökat vänteti-

derna. Lagstiftningens krav kan fortfarande upprätthålias, men

inte kommunens egen ambitionsnivâ.

Perspektiv Medborgare
MÅL:NÖJDAMEDBORGAREOCHBRUKARE

x

MÅL:GODSERVICEAVHÖGKVALITET

Personaltätheten i förskolan skall vara så hög 0
att god kvalitet kan upprätthällas.

Eleveri Salas gymnasieskolor skall fullfölja sin

utbildning för att kunna gå vidare till arbete
eller studier.

Alla elever i Sala skall lämna grundskolan med

fullständiga betyg.

Förskolan och skolan skall i nationelltjämför-
bara nyckeltal visa att kvaliteten i Sala i snitt
ligger i den övre kvartilen. Medandra ord skall
Sala vara en av landets bästa skolkommuner.

Skolbiblioteksverksambeten skall bedrivas på
alla enheter.

MÅL;PÅVERKANOCHlNFLYfANDEFÖRKOMMUNENSMED-

BORGARE

I

Resultaten 2016 indikerar något sjunkande betvg och behörig-

heter bland eleverna. Trenden under en längre tid är visserligen

positiv, men resultaten behöver analyseras för att säkerställa att

vi inte nått en vändpunkt iden positiva utvecklingen. Målen är

satta utifrån nationell lagstiftning, vilket i praktiken innebär 100

procents måluppfyllelse när det exempelvis gäller betyg och

behörighet till gymnasiestudier. Nämndens bedömning är att

dessa mål inte kan brytas ner till lägre delmål av en enskild

kommun

4B(74)
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Perspektiv Medarbetare

MÅL: TRYGG,SÄKEROCHUTVECKLANDEARBETSMlLlÖ

Arbetsgivarenskallledaverksamhetenpå ett O
sådant sätt att det bidrar tillpersonalens ar-
betsglädje och goda hälsa.

MÅL: DELAKTIGHETOCH INFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

Arbetsgivaren skall leda verksamheten pä ett .
sådant sätt att det bidrar till personalens ar-

betsglädje och goda hälsa.

MÅL:TYDUGTOCHBRALEDARSKAP

®

KOMMENTAR:Sjuktalenför skolanhar ökat,vilketföljertrenden
för hela riket och förklaringen måste sökas både i lokala förut-

sättningar som i nationella. Skolnämnden har inga egna ned-

brutna mål för"iydligt och bra ledarskap". Det bedöms vara en

produkt av arbetsmiljö-och delaktighetsmälen

FRAMTIDEN

De tre viktigaste kända faktorerna för att förskole- och

skolverksamheten skall lyckas med sitt uppdrag är:

Att vi lyckas med att finna lösningar för den tillta-
gande lärarbristen. För det behöver Sala vara en at-

traktiv arbetsgivare. Samtidigt måste arbetsgivare
och medarbetare tillsammans vara beredda att finna

ibland okonventionella lösningar för att säkerställa
att vi kan upprätthålla undervisningen på en god
nivå.

e Att lokalbristen löses. Vi ser framför oss behov av fler
förskolor och fortsatt inbyggnad eller nybyggnation

av skolor

a Att LmdervisingenLitvecldasså att ltunskapsrestlltat
och annan måluppfyllelse förbättras. Utbildningsvä-
sendets framgång är av avgörande betydelse för väl-
stånd och ett tryggt och gott samhälle.



VERKSAMHETSFAKTA

Antalelever/barn

FÖRSKOLAN

Kommunal förskola

Friståendeförskola

Familjedaghem

Fristående pedagogisk omsorg

Salabarnhos skolhuvudman i annan
kommun

GRUNDSKOLAN

Grundskolan och förskoleklass

*varav elever från annan kommun

Salaeleverhos skolhuvudman i annan
kommun

FRlTlDSHEM

Fritidshem

-Varav eleverfrån annan kommun

Salaeleverhos skolh uvudrnan i annan
kommun

SÄRSKOLAN

Grundsär/träningsskola

Fritidskiubb/fritids

KULTURSKOLAN

Antaleleverikulturskolan

GVMNASIUM

Eleveri Salakommuns gymnasieskolor

-Varav elever från annan skolhuvud-

man

Salaeleverhos annan skolhwudman

GY-SÄR

Elever i gymnasiesärskolan

-Varav elever från annan kommun

Salaelever hus annan skolhuvudman/i

annan kommun

ENHETENFÖRVUXNASLÄRANDE

Helársplatser gymnasial vuxenutbild-
ning

Helårsplatsergrundläggande vuxenut-

bildning

Antal elever Svenska för invandrare
[snitt]

2014

873

171

?U

0

Ingen

uppgift

2226

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

840

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

24

15

339

31

13

16

145

52

115

2015

905

175

56

24

18

2 252

57

62

895

24

15

Z6

25

316

591

155

367'

36

18

12

156

2016

912

U3

43

3D

14

2372

24

66

987

15

11

25

27

349

635

162

373

38

21

8

161

?6
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Värd och omsorg

SAMMANFATTNINGÅRETsoM GÅTT

Under åretsomgått harvi ställts inför storautmaningardå
efterfråganpåvård-ochomsorgsinsatserinomsamtliga
områdenökat mycketkraftigt. Denstörstaökningenbestår
avasylsökandeensamkommandebarn ochunga.Vi kan
dockkonstateraatt vi, tackvareengageradeochduktiga
medarbetare,har löst uppdragetpåett bra sätt.

Inomäldreomsorgenfinnsökningensåvälinom hemsjuk-
värden/rehabiliteringensominomvård- ochomsorgsbo-
ende(VåBo).l snitt saknasdet 23VåBoplatser/månad.Ca
8 300 flera timmar hemtjänst utfördes år 2016 i jämförelse
medår 2015.

Boendeplatser inom LSSsaknas och verksamheten har nu

tolv sådanabeslutsominte kanverkställas.

Arbetetmedatt stärkapatientsäkerhetenochfå ut arbets-
sätteti organisationensåatt detbedrivsnärapatienten
fortgår.

Projektetmedatt införaett kvalitetsledningssystemenligt '
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 'Ledningssy-
stemför systematisktkvalitetsarbete,omstartadeunder
året i ett nytt [T-system.Vårdochomsorghadeinnanpro-
jektet startade flera av ledningssystemets byggstenar.
Dessabyggsnu sammanochkompletterasmedde delar
somför närvarandearbetasfram i det nya IT-systemet.

ORGANISATION

Värd-ochomsorgskagevård,omsorgochservicemedrätt
kvalitet ochett gott ochrespektfulltbemötandeåtkommu-
ninnevånaresomavolikaskälinte självaklarar avsin
vardagssituation.Verksamhetenskavararesultatoriente-
rad ochutvecklingenskaliggai framkant.Vårdochomsorg
verkställernämndensuppdragochär organiseradi fem
verksamhetsområden:

-› Förvaltningsövergripande

Individ, familj, arbete och integration [IFA]

i

-› Omsorgomfunktionshindrade(FO)

J.

Omsorgomäldrehemtjänst/hemsjukvård(ÄO
HHRS)

-9 Omsorgomäldreboende[ÄOboende]

Värd-ochomsorgsnämndensverksamheterutförsavsåväl
privata vårdföretagsomi Vårdochomsorgsegenregi.Vård
ochomsorghar nämndensuppdragatt slutaavtalmedde
företagsomnämndenupphandlatgenomLagenomoffent-
lig upphandling,LOUellergodkäntgenomlagenom valfri-
hetssystem LOV.

51474)
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VIKTIGAHÄNDELSERÅRETSOMGATT

Arbetetmedatt ta fram ritningar för tvånyagruppbosta-
der LSSomvarderasexplatserharpågåttunderperioden.
En gruppbostad är under uppförande, för närvarande
väntar tolv personer på gruppbostad.

Dethar utbildatssexvägledaresamtenutbildare i delak-
tighetsmodellenpåF0.Syftetåratt användamodellentill
samtal där brukarnas synpunkter och önskemål ska upp-
märksammas.Resultatenskaanvändasför att utveckla
verksamheterna.

Äldreomsorgenharhaftenfortsatthögefterfråganpå
boendeplatser.Detinnebäratt korttidsplatserharbehövt
användasi väntanpåpermanentboendeplatser.Deti sin
tur har medförtatt brukaremedbehovav korttidsplats
inte kunnatberedasplatsomgåendeochkostnadernaför
utskrivningsklaraharökat.

Sjunyaplatserför vård-ochomsorgsboendeöppnadespå
Ekebygårdeni mars.

Planeringför renoveringavhemtjänst-ochhemsjukvårds-
verksamhetenslokalerför att förbättraarbetsmiljönpågår.

Projektför utvecklingavpatientsäkerhetsarbetetpågår.

EttavtalhartecknatsmedVästmanlandslänssjukhussom
möjliggör säkra insatser för patienter med behov av speci-
alistvårdsinsatserihemmet

Fleraenheterharutvecklatnattarbetetbl aharenny natt-
patrull startats inom F0.

Under året har stimulansmedel använts till följande insat-
ser:ökadbemanninginomÄO,kompetensutvecklingför
medarbetareinomFOochbiståndshandläggaresamtpsy-
kisk ohälsa.

Stora svårigheter finns att rekrytera behörig personal till

tjänster och framförallt till vikariat.

Ettökandeantalavnyanländahargjort att enny organisat-
ion kring ensamkommandebarnochderasboendepåHVB
startatsfrånochmed1 juni 2016.Antaletfamiljehemoch
tillhörandekostnaderhar ökatunderåret.

Integrationsenheten Vuxen/Familj har tagit emot 110
vuxna flyktingar. 4-6pä anvisning från förläggning samt 64
asylplatser.Därutöverhar anhöriginvandringentillkommit.

Ett nytt socialtföretagstartadespåKaplanen"CaféLugnet".

ArbetetmedDUA(delegationenför ungatill arbete]har
etableratsi EUprojektetäjagmed.

Resursenhetenhar, isamarbetemedövrigaområden,
startat upp ett projekt för att se över och utveckla rutiner
och uppdrag kring vikarie- och pooltillsättning.



   

Flera utvecldingsarbeten för att :möjliggöra mobil doku-
mentationpågåri syfteatt ökasäkerhetför brukareoch
medarbetare.
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Resultaträkningochekonomiskanalys
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2015 2016 avvikelse

Externa intäkter -91 32? ~91SS4 -147 538 55 654

Interna intäkter -75 782 -69 410 A82900 13 490

Summa.intäkter_ *-1671095-1612942--236433‘- 69144

K35“a""e'kS3”‘h‘°‘t' ss259 ss304 103145 217342
bidrag

Personalkostnader 365 273 397 541 411 864 -14 323

Övriga kostnader 30 013 45 720 43 375 -2 3:15

Interna kostnader 128 524 115 050 135 399 -20 349

E-si_;m_‘m,akostnader_i _E12"i . --sois: 
     

Nettoresultatet avviker positivt från budget med
18976tkr.

Deexterna bruttointäkterna består till största del av taxor,
avgifterochbidragsomavviker från budgetmed55654
tkr, till stor del beroende på statsbidrag för den stora v0-
lylnen inom integration.

Budgeten för köp av verksamhet har överskridits bl a p g a
ökade kostnader för integration och kostnaden för utskriv-
ningsklara.Personalkostnadernahar överskriditbudget
inom familjehemsvârden och för integration.

Avvikelsen på interna kostnader och intäkter beror till
största del på den interna verksamheten för personalpoo-
len inomVårdochomsorg.Ökningenkopplastill denökade
volymen och sjukskrivningstale n.

Driftredovisning
n” Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 awikelse

Förvaitningsögrvht 12049 10111 9209 902

Individ,familj,arbete 78595 90545 72515 1a030

pmm.”m"f""kt' sa211 99105 9a145 960
Ionshandrade

Omsorgomäldre 266004 232553 233474 -916

Summal ' 44495043279212'4s3á4s_13915
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Förvaltningsövergripa nde verksamhet
Personalvakanser under året förklarar överskottet. Se-
mesterlöneskuldenblev högreänvadsomtidigareprogno-
stiserat vid delårsbokslutet.

Individ, Familj och Arbete
Integrationsenheten har överskott då många flyktingar
komtill kommunenochstatsbidragenharvarit störreän
kostnaderna. Arbete med jobbcenter har bidragit till att
minska arbetslösheten och behoven av försörjningsstöd
har sjunkit. Familjehemsvården överskred sin budget p g a
den stora ökningen som till stor del är kopplad till ensam-
kommande barn. Ett budgeterat Inotivationsboende har
inteöppnat.Förändringfrånårsprognosensomlämnades
vid delårsrapportenär lägreintäkter för integrationånvad
man då prognostiserade.

Omsorg Om Funktionshindrade
DetbudgeteradeLSSgruppboendetpåJosefdalsvägenhar
inte öppnat och en stor dei av överskottet har avsatts till
viteskostnader. Kostnaderna har varit lägre än vad som
prognostiseradesvid delåretrapportenp gavakantatrains-
ter, tjänstledighet och föräldraledighet som inte ersatts helt
medvikarier.

Äldreomsorgen
Det har varit en hög kostnad för medicinskt tttskrivnings-
klaraunderåretpga detstorabehovetavVåBoplatser.
Dettaunderskotttäcksav överskottetsomuppstodnår
införandet av projektet digitala trygghetslarm tidigarelades
samt av personalvakanser under slutet av året. 5 000 tkr i
ram täcks av stimulansmedel för ökad bemanning. Vid
delårsbokslutet prognostiserades högre kostnader för
medicinskt Litskrivningsklara än vad utfallet biev.

ln vesterirzgnr
_m_ Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 awikelsa

Inkomster O 0 D U

Utgifter 858 2 801 392 2 409

50mm;'_ . _'" sea.'_'2<a_tni;_i_"say"' sm

Underårethar möblerköptsin till EkebygårdenochBjörk-
gårdensäldreboende.Vârdsångarhar inteköptsin som
tidigare prognostiserats vid delårsbokslutet då man väntar
på ett upphandlat avtal.



MÃLAVSTÄMNING
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att

uppnå iulimäktiges mål. måluppfyllelsen bedöms utifrân indikatorer som samt-

liga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

.Målet ärheltuppfyllt . Måletärdelvisuppfyllt OMâiet är inteuppfyllt

®Mätindlkalorsaknas ®ingen mätning X ingetmålsatt

Perspektiv Hållbart samhälle

MÅL:VÃXANDESALA

X

MÅL:ENLÅNGSIKTIGTSOCIALHÅLLBARUTVECKLING

Medborgare med beslut om insatser från V00 O
skaerbjudasverkställighetomgåendeochanta-
let personer som enligt Socialstyrelsens definit-
ion är'bostadslösa ska vara 0 %.

MÅL:ENLÅNGSIKTIGMIUÖMÃSSIGTHÅLLBARUTVECKLfNG

Vård-ochomsorgsnämndenskaaktivt verkaför l
att minskamiljöbelastningeninom områdena;
tjänsteresor, avfallshantering och inköp.

KOMMENTAR:Vårdochomsorghar inteboendeplatsertill alla
brukare som får beslut. Detta gäller samtliga verksamheter.

Det innebär att verkställigheten i flera fall närmar sig gränsen

för när viten kommer att tas ut. Situationen med generell

bostads-brist och brister i bostäder med tillgänglighet {hiss

eller bottenplanj i Sala försvårar arbetet med att möjliggöra

kvarboende. Samtliga verksamheter källsorterar.

Perspektiv Medborgare
MÅL:NÖJDAMEDBORGAREocn BRUKARE

l SalaskakundnöjdhetenenligtKKIK2vara 9
bland det 25 % högsta i landet [grönt] och vi
skaÖkavårakunskaperombrukarnasLipple-
velserav insatserna.

MÅL: GODSERVICEAV HÖGKVALITET

Alla insatserskavarasäkraochavgodkvalitet. I
Dettasäkerställsgenomsystematisktkvalitets-
arbete, rättssäker myndighetsutövning och
egenkontroll.

MÅL:PÅVERKANocn INFLYTANDEroaKOMMUNENSMED-

BORGARE

insatserna ska alltid utformas tillsammans med .

den enskilde. Det ska finnas tydlig och lättill-
gänglig information om verksamheten.

KOMMENTAR:Alla verksamheter arbetar aktivt med att analy-

2Kommunens Kvalitet i Korthet
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serasina brukarundersökningar.Brukarenkäteri egen regi har

genomförts pådagligverksamhet och myndighetsutövningen

gentemot äldre och funktionshindrade. Föratt nå målen om att

höra till de 259Gav kommunerna med bäst resultat pågår för-

bättringsprojekt och aktivt arbete med brukarforum. Utbild-
ningsinsatseri Samordnadindividuell planering har genomförts

tillsammans med landstinget. Brukare deltar vid upprättande av

genomförandeplaner för hur derashjälp ska utföras. Arbetet

med att bli tydlig i information och tillgänglighet pågårpå olika

sätt i verksamheterna bl a genom telefontider, informations

material och alternativ kompletterande kommunikation.

Perspektr'vMedarbetare
MÅL:TRYGG,SÄKEROCHUTVECKLANDEARBETSMlUÖ

Vård och omsorg ska vara en hälsosam och O
attraktiv arbetsplats.

MÅL: DELAKTIGHETOCHINFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

Medarbetarna ska tillsammans med cheferna l
verka för att verksamheten utvecklas och effek-
tiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för
denenskildebrukaren.Fackligsamverkanska
ske i alla verksamheter.

MÅL:TYDLlGTOCHBRALEDARSKAP

Chefsuppdragenskavaratydligaochavgrän- i
sade.

KOMMENTAR:sjukfrånvaron följerde nationella siffrorna för

området. vid korttidsfrånvaron (dag 1-60) är besvärenfrämst
medicinska (förkylningar, huvudvärk och maginfluensa)och vid

den längre frånvaron ökar de psykosocialaorsakerna men

huvuddelen av frånvaron är fortfarande relaterad till medicinska

orsaker och besvärfrån rörelse- och stödjeapparaten. Många

enheter arbetar för att hitta flexibla sätt att schemaläggaför att

medarbetarna skakunna påverkasin arbetstid så mycket som

möjligt. Samtligaenheter arbetar enligt avtalet FAS05 och

samtliga enhetscheferhar utvecklingsplanerfrån sina medarbe-

tarsamtal.

FRAMTIDEN

Fortsattstorasvårigheteratt rekryteradeflestapersonal-
kategorier. Satsningar på Litbildning av vikarier utan for-
mellutbildningbehöverstartas.

Förbättringsarbeten kommer att genomföras utifrån resul-

taten av medarbetarundersökningen.

Situationen med brist pä boendeplatser och personal kan
leda till vitesförelägganden.

Undervårenkommerytterligare sju platserför vård- och
omsorgsboendeatt öppnasochävenökningenav hem-
tjänstinsatserförväntasfortsätta.Två nyagruppbostäder



LSS kommer att färdigställas. Även inom område funkt-
ionsnedsättning förväntas efterfrågan av insatser öka.

Samverkansarbete med regionen om den nya lagen om
samverkan inför Lttskrivningfrån slutenvården kommer
att inledas.

Regeringen ser över' lagstiftningen gällande LSS och per-
sonlig assistans. Förslaget ska redovisas under 2018.

Det behovsinriktade och systematiska arbetssättet [BIC
(individens behov i centrum] som Socialstyrelsen tagit
fram ska utvecklas.

VERKSAMHETSFAKTA

Antal

-årsarbetare

-VäBoplatserSoL, äldre

-korttidsboendedygn Sol.

-personer med hemtjänstinsatser,

egen regijextern utförare

- beslut bostad vuxna {SS

- personer med insatsen personlig

assistansLS5/SFB

- personer med insatsen daglig

verksamhet LSS

-beslut elevhemsboende i annan

kommun lSS

-beslut boendestöd knmmunpsvkiatri

-unika bistándsmottagare m försörj-

nlngsstöd

-personer placerade pâ institution

- deltagare i arbetsmarknadsinsatser

-ungdomar iferiearbete

-mottagna flyktingar

2014

GEM

256

423/0

73

5/34

82

82

45

589

30

336

129

100

2015

758

274

5221

435/62

78

3/33

91

91

85
(insatser)

573

25

319

189

201 5

755

281

6 108

465/102

78

4/33

95

4

88
(insatser)

504

13

324

220

54 (74)
ÅRSREDOVISNING2015

Sala kommun



Överförmyndare

SAMMANFATTNINGÅRETSOMGATT

Under året har det funnits ca 200 ärenden för ensamkom-

mande barn, vilket har inneburit ett stort merarbete för
enheten. Rapporteringen av arvode till gode män och tolk-

kostnaderskervarjekvartal,för återsökningav medelfrån
Migrationsverket. Detta har inneburit att.enheten fått an-
ställaenextraresurspå25 %.

ORGANISATION

Enhetenbeståravtvåheltldsanställdahandläggare.Över-
förmyndarenär beslutandemyndighet.Deflestaärendena
är delegerade till handläggarna.

Enhetenhandläggerärendenomgodmanskap,förvaltar-
skap och förmynderskap samt hanterar alla frågeställning-

ar somuppkommerp g adetta.Allaårsräkningardjup-
granskas.

VIKTIGAHÄNDELSERUNDERÅRET

PwChar på revisorernas Lippdrag gjort en IIppfÖljning av

engranskningfrån 2012avöverförmyndarverlaamheten.

Länsstyrelsenhar Linderåretgranskatfiverförmyndarens
tillsynsverksamhet.Protokollfrån Länsstyrelsenhar ännu
inte inkommit.

Årsräknlngarna var klara den 15 september.

EKONOMI

Resultaträkning ochekonomisk analys
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2015 2016 2016 avvikelse

"E.E;'}"n';}}I-3*-1;}Z{“"""’f{'}$5§"m.sod""§;;;aIfML—.'§g;:W
Internaintäkter 0 0 U D

i:._}.{Ja{71Äalias*-(i m_'läm-*i Å;sal'

lfåäåtläläfålm°0 ° ° °
Personalkostnader 3 598 3 324 9 245 -5 921

Övrigakostnader 293 313 325 -12

internakostnader 145 156 142 15

   ' 'AIG-Ai’ 'area' =3.'9_712'__ -ssisl

 Zpat-'záa-isier-ii”
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Överskottetförexternaintäkterorsakasavattdenåter-
sökta ersättningen från hligratiortsverket för ensamkom-

mande barn är avsevärt högre än budget. Underskottet för

personalkostnaderberor påatt arvodeskostnadernaför
godemänför ensamkommandebarnhar ökatkraftigt.

Driftredovisning
Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-

' 2015 2015 2015 avvikelse

Överförmyndare 2976 3293 2827 466

 
Orsaken till avvikelsen mellan prognosen I delårsrapporten

och det faktiska resultatet är att antalet ensamkommande

barn minskade under senare delen av året.

Investeringar

Verksamheten Överförmyndare har inga investeringar

2016.

MÄLAVSTÄMNING
Nämndens resultatutvärdering av sinarnål och aktiviteter som skall bidra till att

uppnå fullmäktiges mål. Måluppfvllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt-

liga redovisas ibilagan Indikatorsammanställning.

.Målet ärhelluppfvlll l Måletärdelvisuppfyllt OMáiet är inteuppfyllt

®Mätindlkator saknas ®lngen mätning x Ingetmålsatt

Perspektiv Hållbart samhälle

Verksamhetensaknaregnamåloch indikatorer för
perspektivet.

Perspektiv medborgare

MÅL:NöIoAMEDBORGAREOCHBRUKARE

Överförmyndarverksalnhetenharsommålatt C
höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna [för-
valtare, förmyndare och gode män] både vad
detgäller redovisningochi derasövrigaupp-
dragsomdeutför,för att påsåsättLmderlätta
granskningen av årsräknlngarna och kvalitets-

säkraatt ställföreträdarnautför de Lippdragde
är ålagdatill enligtlag.Frånochmedden]
januari 2015 ansvarar överförmyxidarverk-

samheten för att gode Inän och förvaltare er-
bjudsdenutbildningsombehövs.Föratt uppnå
dettaskaöverförmyndarverksamhetenårligen
inbjuda till inforntationsträffar med gode män,

förvaltareochförmyndareangåendeårsredo-



visningen.

MÃL:GODSERVICEAV HÖG KVALITET

Arbetet med att utveckla hemsidan ska fort- I
sätta för att man på ett enkelt sätt ska hitta
kontaktinformation och baskunskaper om vad
överförmyndarens och ställföreträdarnas upp»
drag är. Genom utveckling av den information
som ställföreträdarna får när de börjar sina
uppdrag. och även löpande, ska ställföreträdar-
nas kompetens höjas. Vidare skall delegations-
ordningen årligen uppdateras i enlighet med
gällande lagstiftning.

MÅL:PÅVERKANOCHINFLYTANDEFÖRKOMMUNENSMEDBOR-

GARE

X

KOMMENTAR:Utbildningar har hållits för ställföreträdare.

Hemsidan ska uppdateras kontinuerligt, vilket inte har kunnat
göras fulltut pga. inkörningsproblem.

Perspektiv Medarbetare

Verksamheten saknar egna mål och indikatorer för
perspektivet.

FRAMTIDEN

Enheten kommer att arbeta aktivt med att söka fler gode
män tillbåde huvudmän och ensamkommande barn. Det
blir allt svårare att rekrytera gode män, då uppdragen blir
mer och mer komplexa med både diagnoser och miss-
bruksproblematik. Dessutom tillkommer ett ökat behov av
gode män med språkkunskaper.

Utbildningen till gode män ska utökas och även omfatta
sknldsättning och hur man kan arbeta förebyggande.

De elektroniska blanketterna ska utvecklas och förbättras.

VERKSAMHETSFAKTA

Antal " "'”' K2014”"'“"2613'"""'"""‘iB"iE”'

*};.}t;.T;;;§,L§;I;.?Wii 'ii* i si; 5,5;i?iWláfáä*
Antalaktivaärenden 342 SS6 550

Redovisningsskyldiga ärenden 233 328 386
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Revision

SAMMANFATTNINGÅRETsom GÅTT

Under äret har två obligatoriska samt sex fördjupade

granskningar genomförts. Dessahar kompletterats med

träffar med kommunstyrelsen och nämnderna.

ORGANISATION

Kommunen liar sju revisorer som efter allmänna val utses

av fullmäktige för en mandatperiod. Revisorerna har i sitt

arbete stöd av sakkunnigt biträde från PwC Kommunal

Sektor.

VIKTIGAHÄNDELSERÅRET SOM GATT

Under året har revisorerna granskat kommunens delårs-

rapport och årsredovisning. Utöver de obligatoriska

granskningarnahar följandefördjupadegranskningar
genomförts:

o Uppföljning av kommunens EU-projekt

o Hanteringavsocialamedier

0 Uppföljanrle granskning av kommunens arbete
mot kränkningarochdiskriminering

o intern kontroll av entreprenadavtai

0 Uppföljande granskning av Överförmyndaren

o Uppföljning av barnkonventionen

Utöver de genomförda giansknirigarna har revisorerna
bjudit in och träffat kommunstyrelsen och samtliga nämn-

der tillsammans med respektive förvaltningsledningar
inomramenför prövningavansvarsutövandet.Till dessa
tillfällen har revisorerna förberett frågor som iföiväg

distribueratstill de kallade.Revisorernahar ävenåter-
kommande träffai' med kommunfullmäktiges presidium.

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

Z015 2016 2016 avvikelse

Ig,;m;;;;;;;,"V 'uu-J' *H5 ‘E’ “o
Internaintäkter U l] 0 O

éláaålaiáuga"' l _'_"j1$[I 5 "i '7d_

f§n‘l»?Zt,hE7a",‘lZe'k'° ° ° °
Personalkostnader 245 247 22? 20

Övrigakostnader 566 S65 S83 -18

 
Interna kostnader G IJ
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Totalt liar elva sammanträden genomförts med revisions-
gruppen.

Åretsutfalluppgåruu809tkr.Avvikelseni förhållandenu
budgetförklarasfrämstavlägrekostnaderför kurseroch
utbildningaränplanerat.Övrigtarbetehargenomförts
enligt för året fastställd revisionsplan.

FRAMTIDEN

Planeringenför revisionsåret2017harpåbörjats.Ett för-
slagtill revisionsplanhar tagitsfram.Undervårenavser
revisorerna besöka de kommunala bolagen för att ta del av

deras verksamhet. Likt kommande år kommer nämnderna
att bjudas in till dialog med revisionen under hösten.

CI 0  



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning

TKR No!

Verksamhetens intäkter 1

Jämförelsestörande intäkt 1

Verksamhetens kostnader 2

Avskrivningar 3

Verksamhetens nettokostnader

skatteintäkter 4

Generella statsbidrag och utjämning 5

Finansiella intäkter 6

FinansieIFakostnader 7

Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter 27

Extraordinära kostnader

Aktuell skatt

uppskjuten skatt

Åretsresultat

Kassaflödesanalys

Redovisat

2015

309045

9826

-1395382

-43326

-1 I24 836

892 758

268551

4 276

-7572

33187'

5762

0

0

0

38 943

TKR Not

DENLÖPANDEVERKSAMHETEN

Årets resultat

Justering för av- och nedskrivningar

Justering för gjorda avsättningar 8

Justering av Övrigaej rörelsekapitalpåverkande 9
poster

Redovisat
2015

3B948

48 326

159

-1531

Kommun

Budge:
2016

358459

0

-1495422

-57513

-1 194 476

939388

276796

3483

-7S19

17 573

0

0

Cr

0

17 E73

Kommun

Budget
2016

17 341

57 513

352

772

ss(74)

Redovisat
2015

399896

0

-1534792

-51018

-1185915

933048

304838

5 511

-5106

52 375

0

0

0

0

52 375

Redovisat
2016

S2375

51 018

8296

553
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Koncern

Redovisat Redovisat

2015 2016

E33 072 737 275

9 826 0

-1 G20 353 -1 776 350

-95 435 -94 222

-1 072 089 -1 I33 297

892 768 933 048

268 551 304 838

893 2 301

-28 613 -24 889

60 709 82 001

0 U

0 0

-5 326 --7D17

D 0

54383 74 984

Koncern

Redovisat Redovisat

2015 2016

54 383 74 984

95 435 94 221

777 12 973

3 943 5 338
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Kommun Koncern

ndedelfränverksamhetenföreförändringau 85B53 75973 n: "3 154538 137516
rbrelsekapltal

Ökning/minskningkortfristigafordringar -13 D22 0 —31845 -1 218 -48 442

Ökninglminskningkortfristigaskulder -2 457 0 21244 -15 073 20 603

Ökning/minskningförråd ochvarulager -23 0 243 1 009 2 275

Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten 7035D 75978 101S84 139157 15597D

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringl immateriellatillgångar 1 588 D

investeringi materiellatillgångar -88 982 -180 B79 -111 E98 -131 091 -151452

Försäljningav materiella tillgångar 3 151 2 000 2149 3 315 27 2-15

Investeringifinansiellatillgångar -12 953 0 76D -12 971 -60

Försäljningavfinansiellatillgångar 9 901 U 142 1D929 142

Investeringsbidrag G494 l] 0 6 494 0

Kassaflödefrån invesleringsverksamheten 10 -82 390 -173 879 -109 467 -121 736 -124 125

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagnalån l] 0 Cl 56 063 7489

Amorteringavlångfristigaskulder -48 620 -17 719 -25162 -122 707 747041

Ökningavlångfristigafordringar -4583 0 O -4G83 0

Minskningav långfristigafordringar 54 492 l) U S4492 D

Kassaflödefrån finansieringsverksamheten -1 189 -17 719 -25 162 -16 835 -39 552

UTBETALNINGAV BIDRAGTILLSTATLIG INFRA-

STRUKTUR

Utbetalningavbidragtillstatliginfrastruktur -5845 -5693 -5982 -5845 -5932

Kassaflödefrån bidragtill statlig infrastruktur -5 B45 -5 593 -5982 -5 845 -5 982

Åretskassaflöde -16595 -125314 -as725 -535 -770a

Likvidamedelvid äreis början 141 930 102 0B? 125285 130 297 179 615

Likvidamedelvid årets slut 125 285 -24 227 BG558 179 615 171 907
W... m.-."
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Balansräkning
I’-VllVV'V‘NIvutf&lf1‘IVlIW. KomI:r.‘u_nm 11.~_,.._.-....._.,........._..wl;;‘.;.£.:.r,;‘v...,..._..........

TKR Not Redovisat Budget Redovisat Redovisat Redovisat

2015 2016 2016 2015 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 11 0 0 D 29 13

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnaderoch tekniska anläggningar 12 858 842 932 559 1521636 1564 240

Maskiner och inventarier 13 68 999 65 020 394 991 382 288

Finansiella anläggningstillgångar 14 55 428 54 574 40 780 45 185

Summa anläggningstillgångar 993 269 1 115 496 1 052 153 1 957436 1 991 726

Omsättningstillgångar

Förråd, lager, explaateringsfastigheter 15 3 032 3 D09 2 789 12 309 10 034

Kortfristiga fordringar 16 91 060 78 038 122906 123 654 169 527

Kassaoch bank 17 125 285 34 620 SE553 179 615 171 907

Summa omsättningstillgâ ngar 219 377 115 307 212 253 315 578 351 468

SUMMA TILLGÅNGAR 1 212 646 1 230 804 1 264 406 2 273014 2 343 194

EGETKAPITAL,AVSÄWMNGAR OCHSKULDER

Eget kapital 1B 621 830 636 486 674 201 731040 805 018

*därav resultatutjämningsreserv 15 100 15 100 15 100 15100 15 100

-därav årets resultat 3B948 18 375 52 375 54 383 74 984

rdärav övrigt eget kapital 567 782 603 011 606 725 651 5.57 715 934

Avsältntngar

Pensioneroch andra förpliktelser 19 39 697 40 615 47 993 40 726 54 558

Avsättning skatter 20 0 0 0 46 370 53 342

Summa avsättningar 36 697 40 615 47 993 S7096 108 400

Skulder

Längfristigaskulder 21 304 982 299 263 274 832 1117 014 1070 926

Kortfristiga skulder 22 246 137 254 439 267 381 337865 357 851

Summa skulder 551 119 553 703 542 213 1454 879 1 428 777

SUMMAEGEFKAPITAL,AVSÄWNINGAR,SKULDER 1212646 1230804 1264406 2273014 2343194
u. m—...;..m;....._.«...__... -..-4-...>=-.......-..-...mr‘-s“1*1-4-..;,—,r;m.I-I‘)ll.I')‘ILV1'_Ad-u-\‘lu'J4\lI'I;vI-ur\_-1nu.. .\......==w›...q...rq:.x._....._...wa.u=w. :rsr-IMFm.I-Ulivqwuu-JU'?1'VIlL,rL4:\rrar .-.~ . .».-.-_-.,..na..-.--3...
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ÅRSREDOVISNING2015

Sala kommun

Panter och ansvarsfürhindetser,tkr Kommun koncern

ö* " " ' ”i '_'—' i' "inet" '"mmrêäbvasati i ' "'_‘ ' ' hâåätsât 'âéáäsái _mmáetttüätw
2015 2016 2015 2016

Panthrev 23 0 0 103 380 103 680

Pensionsförpliktelser 24 561 949 534 289 562 978 540 854

Borgensåtaganden 25 687 193 678 431 Z9 879 Z4 741

Operationelia Ieasingavtal 26 7 399 5571

Hyresavtal verksamhetsfastigheter 27 57 842 47 4'33

Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala - Heby Energi AB och Västmanlands Avfalis AB.

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s

samtliga förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31var medlemmar i Kommuninvest har ingått

likalydande borgensförbindelser. Mellansamtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressavtal som reglerar

fördelningen av ansvaret mellan anedlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda

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

respektive medlemskommun har lånat av Kommuninvest i SverigeAB,dels i förhållande till storleken på

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Viden uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse,

kan noteras att per 2016-12-31 Lippgick Kommuninvest i Sverige ABzs totala förpliktelser till 346 091,3 mkr och

totala tillgångar till 338 153.3mkr.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 046,5mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick

till 1 022,6 mkr.

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 maximalt garanterar 17,5mkr.

Sala kommun har ett skogsinnehav på 4 909 ha med ett grovt beräknat marknadsvärde på Ca252 mkr som till

betydande del ligger utanför balansräkningen.
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Sala kommun

N0ter

Kommun koncern

W“ 2015 j_ 2015 2015 2015

Not 1 Verksamhetensintäkter

Försäljningsintäkter 26 S91 27 338 190 S35 203 397

Taxor avgifter, ersättningar 78939 81 734 67 568 71 306

Rättning av fel, tidigare överuttag VAvtaxa 0 - EI954 0 -9 954

Hyror och arrencien 18 484 21950 J89 568 193 627

Bidrag 123806 202 212 224 169 202 291

-Varavjämförelsestörande intäkt, AFA-återbetalning 9 826 0 9 826 0

Försäljning verksamhet och entreprenad 58 037 69 459 68 037 69 469

Försäljning anläggningstillgångar 2 294 1 228 2 298 1 270

Försäljning exploateringsfastigheter 12_2 gig E §_8_§_9_

31B S72 399 896 642 398 737 275

Not2 Verksamhetenskostnader

Lönerochsocialaavgifter S24222 908451 876244 960671

Penslonskostnaderinklsärskildlöna-skatt 68644 73299 75402 81272

Inköp anläggningstillgångar och underhållsmaterial 21717 23 647 33 095 35 029

Bränsle,energi och vatten 29 418 31 563 120 063 131 951

Köp av huvudverksamhet 145 753 180312 145 753 180 312

Övriga tjänster 140 430 137'951 169031 162 393

Lokal-och markhvror 19 304 19970 11 099 12478

Lämnadebidrag SS371 51951 51885 49115

Övrigakostnader 90522 1075:17 137770 163127

1 395 382 1 534 792 1 620 353 1 776 350

Not 3 Avskrivningar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 32 218 34 577 S7 934 56 243

Maskiner och inventarier 15 029 15502 37 423 37 039

Nedskrivningar B Sjfi E LS_

43 326 51 D13 95 435 94 222

Not4 skatteintäkter

Kommunalskatt, preliminär 893 510 936 664 893 540 936 664

Slutavräkning 2014, korr -1 652 0 -1 682 0

Sluravräkning 2015 941 923 941 923

Slutavräkning 2016, prognos Q i Q i

B92768 933 048 B92 768 933 043
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Salakommun

Kommun koncern

Not5 KummunalekonomiskuféirnningochLSS

inkamstutiämningsbidrag/avgift 225 619 240 876 225 B19 240 876

Kostnadsutiämning 3 575 3 680 3 675 3 680

Regleringsbidrag/avgift -847 -7541 E47 -754

Strukturbidrag 2 275 0 2 275 0

LSSutjämningsbidrag/-avgift -2 968 -2 628 ›2 968 -2 628

Fastighetsavgiit 37 446 37 970 37 445 37 970

Generellabidragfrån staten 16118 0 1 E48 0

Tillfälligtstatsbidragmottagningav flyktingar ;E ggg 1_70_3 mig

268 551 30-5838 268 551 304 B38

Not6 Finansiellaintäkter

Bankränta 9 4 9 =1

Övrigaräntelntäkter 310 119 180 241

Ränteintäkterkundiordringar 157 167 267 288

Borgensavgifter 3 351 3 389 163 203

::inr:jil£1:itngfinansiellaanläggningstillgångar,realisat- 241 G 241 U

Övrigafinansiellaintäkter 195 283 33 16

ÖverskotmutdelningKommuninvest Q i Q Qü

4 275 5511 E93 2301

Not 7 Finansiellakostnader

Lâneräntnr 6810 4010 27 489 23 793

Negativränta bankmedel O 93 O 93

Finansiellkostnadpension 702 452 702 452

IndexuppräkningCitybanan 48 496 48 496

Övrigafinansiellakostnader Q ä E ä

7 572 5 106 28613 24 339

New Justeringavsättningar

Avsättningpensioner 159 2 157 159 2 157

Avsättningskatter 0 0 E17 4 577

Avsättningviten U §E g ggg

159 8 296 171 12973

Not 9 Justeringav övrigaei rürelsekapitalgåverkande

w

Reaiisationsvinster -2 365 -1 208 -2 365 -1 208
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ÅRSREDOVISNING 2015

Sala kommun

Kommun Koncern

Cigéndring skuld anläggnings-/ansiutningsavgifter 744 1 370 M4 1 370

Upplösning investeringsbidrag -732 —872 -732 7872

Upplösning bidrag statlig infrastruktur, Citybanan 772 772 772 772

Övrigej likviditetspâverkandeposter g gg §1 5_27§

-1 581 553 3 943 5 338

Not 1D Investeringsnetto

investeringsutgifter -101 935 -111 758 -144 062 -151 512

Investeringsinkomster 19 S45 2 291 22 326 27 387

- varav fastighetsförsaliningar 3 151 1 764 26 687

- varav försäljning maskiner o bilar 385 558

- varav försäljning finansiella tillgångar 9 901 142 142

- varav investeringsbidrag 633g Q g

-82 350 -109 467 -121 735 -124 125

Not 11 Immateriellaanläggningstillgångar

Patent U 0 29 13

0 0 29 13

Not 12 Mark byggnaderochtekniskaanläggningar

Markreserv 20 277 20 754 20 277 20 754

Verksarnhetsfastigheter 596 930 622 953 502 370 624481

Fastigheter för affärsverksamhet 150078 161233 150 078 161233

Pubiika fastigheter 77 254 S0484 77 254 80 484

Fastigheter för annan verksamhet 17 607 28 085 656 415 654415

Pågåendeprojekt 66% 19G51 1_5_2_42 ggg

868 B41 932 559 1521 636 1 554 240

Ack Investeringar 1256 471 1 328 592 2 203 343 2 286 950

AckAvskrivningar 404 770 -459 850 -698 615 -773 851

Flvtt mellan fastighet och inventarier -1 875 0 -1 875 U

Ingående bokfört Värde 849 825 B68 B42 1 502 853 1 521 535

Nyanskaffning inkl pågåendeprojekt 78 062 100 091 99 877 126 831

Avyttring -3 136 -1 754 v3 142 -27 937

Årets Avskrivningar -32 219 -34 583 -54 261 -56 268

Nedskrivning -79 -939 —79 A939

Justering mot EKio m övergång till knmponentav- 725B5 D 725735 0

skrivning

Reavinster ;1_2_3 ?_12 2_12_3 gg
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hur.. ~4-4—-.,_-...........;,_..-._.....-..-.~..=--»s......w.. 2..

Kommun Knruzern

Utgående bokfört Värde 868 842 932 S59 1521 536 1 564 24D

Not 13 Maskiner och Inventarier

Maskiner 23 908 21 321 348827 33? 246

inventarier 36 382 33470 35611 33 973

Bilar ägg ;gl g7_3 EE

58 999 BSD20 394931 3B2288

Ack investeringar 254 950 254 516 797585 326 746

AckAvskrivningar -182 703 -195 517 -398382 -432 108

Flyttmellaninventarierochfastighet 1875 1B75 0

ingåendeboktortvärde 74122 68999 400578 394989

Nyanskaffning 10919 11607 32467 24477

Awttring -14 -385 -168 -558

ÅretsAvskrivningar -16028 -15496 -37886 -36915

Reavinst Q g Q g

Utgåendebukförtvärde 68999 65020 354991 382288

Not14 Finansiellaanläggningstillgångar

Aktieri Kummunaktiebolaget 2 2 2 2

Aktieri Sala-HebyEnergiAB 88 88 0 0

Aktier i SalaSilvergruva AB S000 5 000 0 0

Aktieri SalabostäderAB 10247 10247 0 D

Andelskapital Kommuninvest ek förening 13 901 13 901 13901 13 901

Andelar 685 503 1 374 1 290

Bostadsrätter 40 40 410 40

FörlagshevisKommuninvest 3 800 3 800 3 800 3 800

Pensionsförsäkring 0 0 0 5 259

Citybanan 16 982 16 210 1G982 16 210

Utlämnat reverslån VAFABMiljö Kommunalförbund {Ii E; LES; £3:

55 428 54 574 40 730 45 185

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital.

Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 23 tkr för

Salakommun. Kommuninvest utbetalar upparbetade överskottoch kräver återbetal-

ning som andelskapitat, sammanlagt 5 808 tkr. Ienlighet med yttrande från Rådet för

kommunal redovisning (RKRJredovisas inte dessaut- och inbetalningar över resultat-

räkningen. Totalt andelskapital i Kommuninvest uppgick 2016-12-31 till 19 732 tkr för

Salakommun.

Upplösning av bidraget till Citybanan, ursprungligen 19 298 tkr, har påbörjats 2013 och

upplöses över 25 år.
._..ln4uI\-'1 A.‘II:xi; -:.—..=- ».-.»...~—,.1-.....-...-..m.,........_.....,....ry.. ._..., ... ....._...
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Not 15

Not 16

Nat 17

Not 1B

Förråd lager exglnateringsfastigheter

CEntralförråd/materialförråd

Bränsleförräd

Lager

Exploateringsfastigheter

Kortfristigafordringar

Kundfordringar

Fordringar hos anställda

Statsbidragsfordringar ensamk fivktingungdom

Övrigastatsbidragsfordringar

Skattefordringar

Uppiupna skatteintäkter

Kommunal fastighetsavgift

Förutbetaida kostnader och uppfupna intäkter

Övrigakortfristigafordringar

Kassaochbank

Huvudkassa

Plusgiro

Bank

Sparkonto Lantmännen

(Checkkrediten uppgår tiil 52 325 tkr)

Egetkagital

Anläggningskapital

Rörelsekapitai

Specifikation av det egna kagitaiets förändring

Ingående Eget kapital

Justering EKi O rn Övergångtiil komponenten/skriv-
ning

Ingäende Eget kapital justerat enl ny princip

Utdelning

Årets resultat
 

Kommun

545

D

2 452

3032

15 30D

0

I3 758

9 792

941

1548D

29 623

E

91 060

48 809

76345

I-
C!

3

125235

648 590

-26 760

621 B30

608517

:i

582882

0

38948
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435

U

2 325

2 789

15 550

148

35 312

1 266

13 649

1 864

17 128

36 918

E

122906

O

43941

42434

E

86558

72932a

5

674201

621 830

G21830

-5

52 375

Koncern

6 133

3 325

2 815

12 309

14 524

13 758

12 657

941

15 48D

57 D25

LD
H‘u:4:.

123654

43209

130627

M

179 615

753 326

v22287

731 306

54 383
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4 34D

3108

2557

10 D34

24 120

143

35312

1266

16589

1864

1.7128

68147

.h
OO
m
w159 527

43941

127737

.lä

171 907

812400

å

305 018

731 306

ID

731040
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Sala kommun

Kommun koncern

UtgåendeEgetkapital 621830 674201 731306 806018

Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 15,1 mkr av tidigare års

resultat till en resultatutjämningsreserv. l eget kapital ingår 451,4 tkr som avser Sala

Kulturfond.

Nut 19 Avsättningar för gensioner och andra förgliktelser

Avsättning gensioner

Ingående avsättning, inkl löneskatt 39 S76 39 672 40 733 40 701

Pensicmsutbetalning -1 483 -1 608 v1611 -1 679

Nyintjänad pension 1 011 3 190 3 230 3 190

Ränte- och basbeloppsuppräkning S64 364 564 364

Övrigt -15 -213 -2234 5ass

Förändring löneskatc g gi; ;g ggg

39672 41849 40701 48414

Avsättning garanti* och visstidsgensioner

Ingående avsättning, ink! löneskatt 94 ZS 94 25

Pensionsutbetalning -54 -36 -54 ~36

Arbetstaga re som pensionerats 0 40 0 40

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 O 1 0

Övrigt -3 -4 -3 -4

Förändring löneskatt _-1_3 iQ g Q

25 4 25 4

Summa, avsättning pensioner, not 19 39 697 41 353 40 725 48 41.9

Aktuaiiseringsgrad 89 '36 94 %

ÖverskottsfondhosKPA 2253 2871

Antal vlsstidsförordnande

Politiker 3 4

Avsättning viteskostnader

Avsättning viten ei verkställda beslut LSS _0_ 6139 g 6 139

Summa, avsättning viten, nat19 D 6 13.9 0 5 J33

Summa not 19 39 697 £17993 40 726 S4SSS

Not 20 Avsättning skatter

Avsättning skatter 0 0 46 370 S3842

D IJ 46 37D 53 S42

Not21 Långjristigaskulder

Banker och andra kreditinstitut 261 725 236 S63 1073 756 1 032 B57

Skuld för anslutningsjanläggningsavgifter VA 15 430 16800 15430 16800
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Salakommun

Kommun Koncern

Investeringsbidrag 15 815 14943 15 815 14943

Citybanan gg fl L013 fl

304982 274832 1117014 1070926

Not22 Kortfristigaskulder

Kortfristig del av iångfristigskuld 17 719 13 971 40 562 38 361

Kortfristig skuldVA-kollektivet 0 8 G49 0 8 049

Leverantdrsskulder 54 052 73 159 85 593 92 543

Uppiupenkällskatt 13270 14277 14089 15152

Upplupna arbetsgivaravgifter 16 230 17589 18 053 19494

Fastighetsskatt 355 851 875 868

Skuldokompenserad övertid 2832 3 155 2 832 3 176

Semesterlöneskuld 38572 41419 41742 44893

Ferielöneskuld lärare 11 911 13 169 11 911 13 169

Uppehållslöneskuld 658 573 658 573

Upplupna pensionskostnader, individuell del 29 487 32 327 29 487 32 327

Upplupen särskild Iöneskatt pensioner 7 154 7843 7374 8051

Upplupna räntekostnader 560 398 6 398 B230

Övrigaskulder 0 0 2459 1054

Övrigaföruthetaldaintäkter 20554 230 34573 15567

Förutbetaldaskatteintäkter 2736 5 743 2736 5 743

ÖvrigautgiftsresterochÖvrigainterimsskuider E 32408 gg gag

246 137 267 381 337 855 357 851

Not23 E

Fastighetsinteckningar 0 0 5461 5 461

Företagsinteckningar Q Q i i

0 0 103 680 103 680

Nut 24 Anvarsforbindelser

inte"Magusbb” 452236 429977 453054 435250

SärskildIöneskalt pensioner, ansvarsförbindelser 109 713 104 312 109913 105594

551949 S34289 562978 540854

Not25 Borgensétaganden

Ffirlustansvar för egna hem och småhus 199 105 199 106

Västmanlands Avfallsaktiebolag 29 680 24 635 29 680 24 635
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Salakommun

Kommun Kuncern

Kummunala bolag:

SalabastäderAB 553'E96 566 900 0 0

Sala—HehyEnergiAB 76 081 'M 358 0 0

Sala—HebyEnergiElnätAB 5600 4800 U 0

SalaSilvergruva A3 7 942 7 622 U G

686 999 678 325 0 0

Summanot 25 687198 618431 29819 24741

Not26 Qgeratiunelraleasingavtal

Framtida Ieasingkostnader:

Med förfall inom 1är 3 588 3 440

Med förfall inom 2-5 år i i

7399 6571

Not27 Hyresavtalverksamhetsfastigheter

Framtida hyreskostnader:

Med förfall inom 1 år 14 811 13 726

Med förfall inom 2-5 år 32 385 25 333

Med förfall senare än fem år n t

578.42 47493

Not2B Extraordinärintäkt

likvidation av SalaIndustrifastigheter AB 5762 0 U 0
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Drift- ochinvesteringsredovisning

Driftredovisnirtg.tkr

KVommun;;yrelsen

Kostnader

Intäkter

Kultur-och fritidsnämnd

Kostnader

Intäkter

Skolnämnd

Kostnader

Intäkter

Vård- ochomsorgsnämnd

Kostnader

Intäkter

Överförmyndare

Kostnader

Intäkter

Revision

Kostnader

Intäkter

Summa

Budget
2016

185 914

511 401

425 457

43 410

49 593

6 183

477 099

525 280

149 151

432 321

643 E15

161 294

3 293

3 793

500

812

812

0

1.192.850

Redovisat
2016

186670

525512

438942

42501

51951

9450

464577

565 382

200 805

463 345

693 783

230 438

2827

9 711

6884

B09

809

0

1.150731

Budget-
avvikelse

-755

V14 211

1a455

909

-2 355

3207

12522

-39 102

51 624

1a970

-50153

69144

405

-s91a

0304

a

3

U

32 119
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Investeringsreduuisning.:kr Budget
2016

77l(Vc:I(r'r17n;u;s7t;I”r:e’lstaVr:V""'"_"';§es24
Utgifter 172924

Inkomster 2000

Kuitur-och fritidsnämnd 304

Uigfter 304

inkomster 0

Skolnämnd 4850

Utgifter 4850

Inkomster 0

Vård- ochomsorgsnämnd 2 B01

Utgifter 2 801

Inkomster 0

Summa 178879
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Salakommun

Redovisat Budget-
2016 awikelse

152315"'i'i 5.;1.09”
106964 65 950

2 149 149

303 1

303 1

0 0

4099 751

4099 751

0 0

392 2409

392 2409

0 ü

109609 69270



Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats i alitväsentligt enligt lagen
om kommunal redovisning och god redovisningssed och
eniigt gällande rekommendationer från Rådet för kommu-
nal redovisning [RKR] samt anvisningar från Sveriges
kommuner och landsting (SKL).

Rättelse av fel
Tidigare års redovisning av över-/underuttag av VA-taxa
har felaktigt redovisats som en del i kommunens resultat.
Felet har rättats under 2016och 9 954 tkr har bokförts
som en intäktsminskning i resultaträkningen och därefter
upptagits som en skuld till abonnenterna i balansräkning-
en. Felet har bedömts som inte väsentligt då beloppet un-
derstiger 2 % av det egna kapitalet

Iden sammanställda redovisningen har en felaktig fördel-
ning av obeskattacie reserver mellan eget kapital och av-
sättning till skatt rättats.

Jämförelsestörande poster

Iämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resul-
taträkningen. För att en post ska betraktas som jämförelse-
störande ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt
vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller
regelbundet.

Extraordinära poster
För att en post ska klassas som extraordinär ska posten
uppgå till ett väsentligt belopp, händelsen ska sakna tydligt
samband med den ordinarie verksamheten samt vara av
sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller re-
gelbundet.

skatteintäkter och övriga intäkter
Skatteintäkterna redovisas det år den beskattningsbara
inkomsten har intjänats av den skattskyldige. Periodisering
görs utifrån Sveriges Kommuner och Landstings decem-
berprognos, cirkulär 16:65. Differens mellan slutlig taxe-
ring och redovisad skatteintäkt föregående år redovisas
som justeringspost.

investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder i
balansräkningen. Bidragen och avgifterna periodiseras ut
över anläggningens nyttjandeperiod som en intäkt i resul-
taträkningen.

Sala-HebyEnergi ABhar under året erhållit investeringsbi-
drag (124 tkr] vilket nettoredovisas.

Personalkostnader
intjänad semester-, ferie- och upphållslön samt okompen-
serad övertid har värderats till sitt verkliga värde inklusive
personalomkostnadspälägg (38313%] och redovisas som
kortfristig skuld i balansräkningen.

Arbetsgivaravgifter för december har periodiserats.
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Aniäggningstillgångar
Enligt Salakommuns 'Riktlinjer för hantering av kapital-
kostnader' ska tillgångar med en ekonomisk livslängdpå
minst 3 är och ett värde på minst ett halvt basbelopp klas-
sas som investering och redovisas som anläggningstillgång.

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där
avskrivning sker på tillgångarnas anskaffningsvärde. Av-
skrivning påbörjas månaden efter att investeringen tagits i
bruk.

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning på
objekt där komponenter tydligt kan Lirskiljas.Objektmed
ett bokfört värde överstigande 25 mkr vid bokslut 2013
har uppdelats i komponenter utifrån en schablon. Grundin-
vesteringarna har sedan procentuellt fördelats ut på re-
spektive komponent och framtida avskrivningar anpassas
till komponentens avskrivningstid. Följande avskrivnings-
tider tillämpas normalt i kommunen för; byggnader och
tekniska anläggningar: 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 och 100 år,
och för maskiner och inventarier; 3, S, 7, 10 och 15 är.

Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls.

Omsättningstillgångar
Avgränsade exploateringsområden klara för försäljning
redovisas som omsättningstillgång. Enstaka tomter utanför
avgränsat exploateringsområde redovisas som materiella
anläggningstillgångar då de har ett ringa värde.

Lån och räntor
Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats. Nästkom-
mande års amorteringar är bokförda som kortfristig skuld.

Pensioner
Sala kommun redovisar sina pensionsåtaganden enligt
blandmodellen. Dvs pensioner intjänade frän och med
1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och
pensionsförmåner som intjänats till och med 1997redovi-
sas som ansvarsförbindelse.

Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda har skuldförts.

Avgiftsbestämda pensionen [tjänstepensionsavtalet] redo-
visas som kortfristig skuld och betalas ut för individuell
förvaltningi mars nästkommande år.

Samtliga pensioner redovisas inklusive särskild löneskatt
24,26 %.

Hyra och leasing
De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som
operationella. Dehar en avtalstid kortare än tre år eller
ringa värde och redovisas som leasingkostnader i resultat-
räkningen och framtida leasingavgifter under ansvarsför-
bindelser. Framtida hyresavgifter redovisas under ansvars-
förbindelser.



Begreppsförklaringar
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader samt
åretsresultat.Interna intäkterochkostnaderär elimine-
radeochingår inte i resultaträkningen.

Postenskatteintäkterinnehållerendastintäkterberäknade
utifrån detegnaskatteunderlaget.Detgenerellastatsbidra-
get redovisas tillsammans med bidrag och avgifter i utjäm-
ningssystemeti postengenerellastatsbidragochutjäm-
ning.

Balansräkningenvisar i sammandrag kommunens samtliga
tillgångar,egetkapital,avsättningarochskulderpådagen
för räkenskapsåretsutgång.

Balansräkningenredovisarvadkommunenstillgångar
beståravsamthur dessahar finansierats.Tillgångarna
delasin i, anläggningstillgångarochomsättningstillgångar.

Anläggningstillgångarnaär uppdeladei immateriellaan-
läggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och
finansiellaanläggningstillgångar.

Omsättningstillgångarnavisar tillgångarsominte är av-
seddaatt stadigvarandeinnehasellerbrukas.

l anslutning till posten "eget kapital" är årets resultat speci-
ficerat.Skäletär att posterinte endastskallkunnabokas
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upp på balansräkningen utan måste redovisas över resul-
tatrakningen. Förändringen av eget kapital kan avläsas
genom att jämföra ingående och utgående balans av eget
kapital i balansräkningenmedresultaträkningensrad.
"årets resultat".

skuldernadelasupp i långfristigaochkortfristigaskulder.
Medkortfristigaavsessådanasomförfaller inomettår från
balansdagen.

Kassaflödesanalysen/finansieringsanalysenvisar hur en
räkenskapsperiods investeringar och löpande verksamhet
har finansieras och hur de har inverkat på verksamhetens
likvida ställning.

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift-
och investeringsredovisning

Driftredovisnlngen,i vilkenverksamheternasbudgeterade
och redovisade intäkter och kostnader visas. Resultaträk-
ningen utgår ifrån driftredovisningens intäkter och kostna-
der.

Investeringsredovisningen, i vilken verksamheternas budge-
terade och redovisade investeringsinkomster och utgifter
ingår.Deredovisadenettoinvesteringarnaforsövertill
ñnansieringsanalysen.



7a(74)
ÅRSREDOVISNING2015

Sala kommun

73(74)



ÅRSREDOVISNING2015

ANTAGEN§x l xxxx-xx-xx lDIARIENUMMERzoxx/xxx
SALAKOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 I E-post: knmmun‘info@5aFa.se lPostadress: Box304, 733 25 Sala

SALA
KOMMUN 


