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BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen av internkontrollplaner 2019, samt 
att godkänna delårsrapport 2019 för Sala kommun. 

Protokollsanteckning 
Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Viktor Kärvinge (S), Amanda Lindblad (S) 
och Bo Kihlström (S) lämnar in protokollsanteckning, se bilaga. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



4lia 1J• Socialdemokraterna 
SALA 

Kommunstyrelsen 2019-10-17 

Ärende 6 Delårsrapport 2019-08-31, Sala kommun 

Delårsrapporten visar till datum 2019-08-31 ett positivt resultat vilket är mycket missvisande 

då det prognisticerande resulatet på helår visar på ett underskott på 41,4 miljoner kronor. 

Nämnderna utgör tillsammans ett underskott på 69,1 miljoner kronor, det största 

underskotten står skolan och vård- och omsorg för på 21 miljoner respektive 27 miljoner 

kronor. 

Att 2019 är ett förlorat år är något vi påpekat under en längre tid. De åtgärder som beslutats 

i nämnderna och kommunstyrelsen har uteblivit. Många av åtgärderna som är av 

övergripande karaktär har inte ens påbörjats vilket är mycket illa hanterat och får 

konsekvenser för verksamheterna och dess framtid. 

Får inte kommunen ordning på ekonomin så berfarar vi det värsta. Det innebär att det finns 

riks att kommunen på sikt kan komma att sättas under tvångsförvaltning. 
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INLEDNING 

Snabbfakta, 4 år i sammandrag 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 

Årets resultat, mnkr 52,4 65,0 

Årets resultat som andel av 4,2 5,0 

skatteintäkter, bidrag och ut-
jämning, % 

Nettokostnader, mnkr 1185,9 1232,2 

-förändring från föregående 5,4 3,9 

år,% 

Skatteintäkter, bidrag, ut- 1237,9 1295,4 

jämning, mnkr 

- förändring från föregående 6,6 4,6 

år,% 

Nettokostnadsandel av skat- 96 95 

teintäkter bidrag och utjäm-
ning,% 

Finansnetto, mnkr 0 1,8 

Nettoinvesteringar, mnkr 109,5 89,4 
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Bokslut 2018 

-36,4 

-2,7 

1383,3 

12,3 

1 345,1 

3,8 

103 

2 

264,4 
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Budget 2019 Prognos 2019 

13,8 -41,4 

1,0 -3,0 

1367,6 1436,7 

-1,1 3,9 

1 385,4 1394,9 

3,0 3,7 

98,7 103,0 

-3,9 0 

405,6 250 



FÖ RVALTNI NGSBERÄTTELSE 

Viktiga händelser 
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Sala kommun 

• I början av året uppmättes de historiskt sett lägsta grundvatten nivåerna sedan mätningar påbörjades i slu
tet av 60-talet Under våren infördes därför bevattningsförbud i delar av kommunen som senare kom att utö
kas till att gälla för hela Sala kommun. Flertalet informationsinsatser har gjorts under vår och sommar kring 
hur vi kan spara vatten och under sommaren har det sparats ca 13 % jämfört med förra årets vattenförbruk
ning vilket motsvarar 2 500 badkar per dag. 

• Under våren har konsulter arbetat med en "Risk och sårbarhetsanalys" för samtliga vattenverk i Sala kom
mun. Rapporten kommer att presenteras i september och kommer ligga som arbetsunderlag för fortsatt ar
bete med att säkerställa dricksvattenförsörjningen. 

• I Ransta invigdes i januari den nya skolan och förskolan samt idrottshall och biblioteksfilial. I samband med 
invigningen presenterades konstverken på platsen. 

• I maj startade Gärdesta III med fyra nya förskoleavdelningar och beräknas vara i full drift under hösttermi
nen. Samtidigt avvecklades Bellanderska förskolan. 

• Sala kommun deltog vid Sala Mässan med 10 montrar. I samband med mässan invigdes också Lärkans nya 
sporthall som en fullstor idrottshall med läktare för 200 personer och cafe. Samtidigt presenterades konst
verket "Tillsammans". 

• Simhallen stängdes den 12 juni av arbetsmiljöskäl, då skicket på bassängerna bedömdes vara dåligt. Upp
handling av renovering av 25-meters bassängen är påbörjad. 

• Stadsparken har ytterligare tillgänglighetsanpassats kring bangolfbanan och lekplatser på Emmylund och i 
Hedåker och Västerfärnebo har rustats upp för att förbättra säkerheten och öka attraktiviteten. 

• Nytt länsövergripande biblioteksdatasystem KOHA installerades under maj . 

• Inom äldreomsorgen har omfattande översyn av nya verksamhetsbehov gjorts såsom uppföljning av LOV 
utförare. 

• För brukare av hemtjänst erbjuds tillsyn via kamera på natten och efterfrågan har ökat något. 

• Under perioden har lagen om samverkan inneburit ett omfattande arbete med att säkerställa trygga hem
gångar från sjukhusen. 

• I det förebyggande arbetet med bostadsförsörjningen har boendesamordnarens roll utvecklats. Det finns 
idag "en ingång" i samtliga bostadsfrågor inom vård och omsorg vilket har förenklat och förbättrat för den 
enskilde. 

• Under året har ett projekt startat i avsikt att sanera området kring Sala Silvergruva och Pråmån ner till dam
marna i stadsparken. Projektet kommer löpa över nio år med bidrag från Länsstyrelsen. 

• En sk lotsfunktion "En väg in" har införts som stöd gällande företagsetableringar och exploatering. Lots
funktionen består av flera handläggare och kontor och ger företagaren möjligheten till att möta samtliga 
funktioner samtidigt. 

Satsa på Sala går över till att bli ett projekt som Företagarna tillsammans med samverkanspartner startar, 
Handlingskraft Sala är nu handeln i Salas samlingsnamn. Projektledare på 50% tillsammans med en styr
grupp. Näringslivskontoret ingår i styrgruppen. 

• Attraktionskraft - påbörjat upparbetning av kampanj "Vi är Sala - tillsammans kan vi", Vi ses i Sala Magasi
net, En ter Västmanland - kompetensförsörjningsmagasin, Företagargalan Silverglans, Evenemang För 1 Sala 
samt branschträffar. 

• Under våren har arbetet med flytt av Överförmyndarverksamheten till Västerås förberetts och genomförts 
under augusti månad. 

• Inom området civilt försvar och krisberedskap ligger fokus på att integrera kommunen i det nya totalförsva
ret, vilket också innefattar ett förbättrat säkerhetsskydd i kommunen. 

• Uppstart av skogsbrand värn, 60 personer. 
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• Förbättringar av IT- och informationssäkerheten har genomförts bland annat genom implementering av ny 
säkerhetslösning för det trådlösa nätet, tvåfaktorsautentisering för skolan, systemkartläggning är genomförd 
och arbetet med klassning av system löper fortsatt. 

• Fortsatt utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben Sala.se. Ett projekt kring införan
det av e-tjänsteplattformen Open e-platform pågår och de första pilottjänsterna lanserades under juni (An
mälan värmepumpinstallation och Ansökan om förskoleplats). 

• Etablering av nya digitala infartstavlor vid Salas infarter och nytt publiceringsverktyg genomfördes under 
våren. 

• Silverlotsen, kommunens "en-väg-in"-koncept, där handläggare från AF, Integrations- och arbetsmarknads
enheten, försörjningsstöd samt vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare, samlokaliseras har under 
perioden utvecklats till en fungerande verksamhet för kommunens behövande medborgare. 

• Statsbidrag har erhållits för att etablera ett lärcentrum för vuxna. Planering och organisering pågår med 
uppstart under hösten. 

• Ett treårigt ESF-projekt, Kvinna in i Sverige, har startats under perioden. 

• Sala kommun har deltagit i UF-nätverk Sala, UF-Mässa Stockholm, Silverstänkgalan i Sala. 

• 4 nya ställplatser för husbilar har anlagts på Museigatan intill Väsby Kungsgård, elstolpar kommer nu i au
gusti, samverkansprojekt med SHE ab/HESAB 

• Ny stadsvandring framtagen tillsammans med guider och Sala Silvergruva, guidade turer i juli och mot över
enskommelse med nytt manus, bokningsbart på Sala Silvergruva 

• MTB -banan på Sala Silvergruva helt klar, skylt, märkning och provcykling klar, öppen för alla MTB cyklister 

• Ytterligare en lnfoPoint öppnar på Sala Golfklubb. 
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Sala kommuns helårsprognos för 2019 pekar mot ett underskott på -41,4 mnkr att jämföras med budgeterat resultat 
på 13,9 mnkr. Kommunen prognostiserar realisationsvinster på 1,1 mnkr som ingår i resultatet vilket innebär att ba
lanskravsresultatet uppgår till -42,5 mnkr. 

Prognosen visar på ökade intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning på 9,6 mnkr samt ett finansn etto 4,2 mnkr 
bättre än budget. 
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- Resultat - Balanskravsresultat 

Prognos 2019 

De lårsresultatet, det vill säga å rets första å tta månader, visar +29,1 mnkr inklusive realisationsvinster på 1,1 mnkr. 
De t justerade delårsresultatet uppgår till +30,2 mnkr. 

Verksamheternas nettokostnader 
Avvikelse nämnderna/styrelsernas nettokostnader: 

Nämnder/styrelse, mnkr 

Kommunstyrelse 

Kultur- och fritidsnämnd 

Revision 

Överförmyndare 

Skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Finansförvaltningen 

Summa 

Periodavvikelse 

Periodawikelse Prognos 2019 
2019-08-31 

6,4 -12,0 

3,0 -0,3 

0,3 0 

0,4 0 

3,8 -21,3 

-11,8 -27,0 

7,1 -8,5 

9,2 -69,1 

Verksamhetens ne ttokostnader avviker pos itivt mot periodbudgeten med 9,2 mnkr. En orsak till det är förändringen 
av semester-, feri e-, och uppehå lls löneskulden som vid delårsperioden är värderad till sitt verkliga värde vid balans
tidpunkten. 

Under de å terstående månaderna beräknas skuld en för ferie- och uppehållslön upparbetas med 15 mnkr och se
mesterlöneskulden med ca 17 mnkr. Dessa kostnad er på ca 32 mnkr ingår i nämndernas prognoser och förklarar del
vis den stora differensen mellan periodresultatet och årsprognosen. 
Andra kostnader som beräknas upps tå under hösten är för nedskrivning av delar Åkraskolan (5,9 mnkr) som inte 
längre anvä nds i verksamheten, sa neringskostnad för kvarteret Löparen (10 mnkr) och upphandlingsskadeavgift för 
otillåten direktupphandling (1,1 mnkr). Pensionspremien debiteras till största del und er hösten 2019 (14,2 mnkr). 
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Verksamhetens nettokostnader uppgår sammantaget till ett prognostiserat underskott på 69,1 mnkr. 

Prognosen för Kommunstyrelsen visar sammantaget ett underskott på -12 mnkr, där Samhällsbyggnadslwntoret be
räknas göra ett underskott på -14,7 mnkr och Ekonomikontoret-0,9 mnkr, övriga kontor gör överskott. 
Samhällsbyggnadskontorets underskott uppstår till största delen inom Fastighetsenheten och Plan- och utvecklingsen
heten. Inom Fastighetsenheten har kostnader kopplade till rivning och utrangering av skola och förskola i Ransta och 
nedskrivning av del av Åkraskolan som inte längre används i verksamheten bidragit till underskottet på 
-10 mnkr. Driftkostnaderna har minskat till följd av att upphandlade årsentreprenörer saknas. Detta i kombination 
med stor återhållsamhet i övrigt ger en total besparing på 5 mnkr. Kommersiella lokaler beräknas ge ett underskott 
på -0,8 mnkr. Ökade kostnader för städ tjänster till följd av bland annat överklagad upphandling, uppskattas till -3 
mnkr. 
Plan- och utvecklingsenheten belastas med en oförutsedd saneringskostnad på 10 mnkr för kvarteret Löparen. Högre 
exploateringsintäkter än budgeterat gör att underskottet reduceras till totalt-6 mnkr för enheten. 
Ekonomikontorets beräknade underskott kopplas till en upphandlingsskadeavgift som aviserats i och med en otillåten 
direktupphandling. 

Kultur-och fritidsnämndens underskott beräknas till -0,3 mnkr. Stängningen av simhallen gör att intäkterna beräk
nas minska med 0,6 mnkr. Lägre utbetalade verksamhetsbidrag än budgeterat ger ett överskott på 0,3 mnkr. 

Sko/nämnden beräknar ett underskott på -21,3 mnkr. Skolnämndens ram 2019 ökar med 2,4 % jämfört med föregå
ende års ram. Den är dock 0,46 % lägre än utfall 2018. Stora besparingsåtgärder har beslutats i Skolnämnden i sam
band med budgetarbetet inför 2019. Nettokostnadsökningen i delårsbokslutet uppgår till 7,25 % vilket är betydligt 
högre än det faktiska ramutrymmet. 
Det är i huvudsak personalkostnader (avvecklingskostnader), hyra för Åkra modulskola, mål tidskostnader samt mins
kade intäkter som påverkar resultatet negativt. De externa intäkterna ökar, tack vare riktade statsbidrag som tillkom
mit, men som samtidigt genererar en ökad kostnadsvolym för bland annat personal. På samma gång fortsätter statsbi
drag från Migrationsverket att minska. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar det största underskottet på -27 mnkr. Vård- och omsorgsnämndens ram 
för 2019 är 1,14 % högre än ram 2018, men 5,32 % lägre än utfall 2018. Det innebar att stora besparingsåtgärder be
slutades i nämndens budgetarbete inför 2019. Vid delårsperioden kan konstateras att nettokostnadsökningen uppgick 
till 0,77 % dvs något lägre än ramuppräkningen men långt ifrån den sänkning som krävs för att faktiskt komma i ram 
2019. 
Köp av huvudverksamhet överskrider sin budget på grund av att höga kostnader för externa placeringar beräknas 
fortgå. Personalkostnaderna innehåller även kostnader för placeringar i familjehem som har ökat på grund av ökat 
antal placeringar. Personalkostnaderna är också fortsatt höga inom äldreomsorgen. Negativ förändring från periodens 
utfall till ny årsprognos innehåller upparbetning av semesterlöneskuld med ca 5,5 mnkr. Övriga kostnader avviker 
mot budgeten genom fortsatta kostnader för konsulter och externa köp av kommungemensam verksamhet. 
Interna kostnader avviker från budget främst på grund av fortsatt högre kostnader för lokaler, bithyror och måltider. 

Finansförvaltningen prognostiserar att pensionskostnaderna avviker negativt från budget med -18 mnkr. KPA:s pro
gnos över pensionskostnaderna för 2019 som användes i budgetarbetet baserades på ett felaktigt underlag i deras 
databas. Höga personalkostnader i verksamheterna gör att kostnaderna för arbetsgivaravgifterna har ökat, samtidigt 
gör det att det till Finansförvaltningen inbetalade po-pålägget som ska täcka arbetsgivaravgiften och pensionskostna
den överstiger budget med 10,7 mnkr. En genomgång av taxeringen av kommunens verksamhetsfastigheter har med
fört att fastighetsskatt- och avgift har återbetalats till kommunen. 

BALANSKRAV 
Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Helårsprognosen 
uppfyller inte balanskravet. 
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Balansutredning 

Delår 

Årets resultat 29,1 

Realisationsvinst 1,1 

Justerat resultat 28,0 

Helårsprognos 

-41,4 

1,1 

-42,5 
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Kommunen har 15,1 mnkr avsatt i resultatutjämningsreserv (RUR) som när vissa kriterier är uppfyllda kan dispone
ras. Prognosen i SKL:s cirkulär 19:35 är dock att kriterierna inte uppfylls under 2019. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING - MÅLUPPFYLLELSE 

Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning. 

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

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

Under 2018 redovisade kommunen ett underskott och en ekonomisk kontroll- och åtgärdsplan beslutades av KS. l 
budgetarbetet inför 2019 stod nämnderna inför stora utmaningar för att få budgeten i balans. Ett antal besparingsåt
gärder togs fram av respektive nämnd för att klara uppdraget. Under 2019 har den beslutade kontroll- och åtgärdspla
nen följts upp vid varje KS sammanträde. Planen reviderades i juni 2019 och ett antal tilläggsbeslut har fattats under 
året. 

Ett antal händelser av engångskaraktär har uppstått under året och påverkar helårsprognosen negativt. Dessutom har 
fler av de beslutade åtgärderna har inte hunnit få full effekt under året. 

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2019 beslutat att årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning. Delmålet förväntas inte uppfyllas då det prognostiserade resultatet är negativt och uppgår 
till -3,0 %. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen. Nettokostnadsökningen prognostiseras till 3,9 % och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag 
och utjämning till 3,7 %. Delmålet förväntas inte uppfyllas. 

Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna sammantaget ska bedriva verksamheten inom beslutade anslag. 
Som helhet prognostiserar nämnderna ett underskott på -60,5 mnkr och därmed förväntas målet inte att uppfyllas. 
Nämnderna ska också se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet. Prognosen visar att ande
len externa in täkter i förhållande till externa kostnader minskar. Delmålet förväntas inte bli uppfyllt. 

Inget av de fyra finansiella målen beräknas bli uppfyllt. God ekonomisk hushållning uppnås inte. 

NETTOKOSTNADER, SKATTEINTÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 

Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget sammantaget öka med 9,6 mnkr till totalt 1 395 
mnkr. Skatteintäkterna beräknas att öka med 4,4 mnkr och bidrag och utjämning att öka med 5,2 mnkr. 

Prognosen för verksamhetens nettokostnader är 1 437 mnkr vilket är 69 mnkr högre än budgeterat. Nettokostnads
andelen, det vill säga nettokostnadernas andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras till 103 % vilket 
är sämre än den budgeterade nettokostnadsandelen på 98,7 %. 
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2015 2016 2017 2018 Prognos 2019 

- verksamhetens nettokostnader - Skatteintäkter, bidrag, utjämning 

Nettokostnadsökningen 2019 prognostiseras till 3,9 % och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning till 
3, 7 %. Nettokostnadsökningstakten har bromsats upp men ligger mycket över den budgeterade som egentligen mot
svarade en nettokostnadssänkning på -1,14 %. 

Ökningstakten för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning minskar något i jämförelse med det föregående året. 

FINANS NETTO 

Prognosen för finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är positivt och uppgår till 0,3 mnkr. I 
de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor, finansiell kostnad för pension. I de finansiella intäkterna ingår 
borgensavgifter, överskottsbetalning från Kommuninvest samt avkastning från bolagen. Finansnettot har gentemot 
budget förbättrats med 4,2 mnkr. Denna förbättring beror till största delen på en överskottsbetalning från Kommu
ninvest på 2,1 mnkr som inte budgeterats samt att ränteläget är gynnsammare än budgeterat. 

SOLIDITET 

Soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. Soliditetsmåttet visar hur stor del av tillgångarna som finansie
ras med eget kapital. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och låneskuldens storlek. Soliditeten 
uppgår nu till 43 % vilket är en försämring sedan bokslutet 2018. Då prognosen för helårsresultatet är kraftigt nega
tiv och nya lån har tagits upp på 260 mnkr under året förväntas soliditeten försämras ytterligare till årsskiftet. 

Soliditet, % 

Exklusive pensionsförpliktelse 

Inklusive pensionsförpliktelse 

PENSIONER 

Pensionskostnaderna bygger på prognoser från KPA. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mnkr, inkl löneskatt 

Avsatt till pensioner 

Ansva rsförbi ndelser 

Finansiella placeringar 

Summa 

2017-08-31 

40,7 

529,7 

0 

570,4 

2018 2019-08-31 

48% 

13% 

2018-08-31 

42,4 

511,1 

0 

553,5 

43 % 

14% 

2019-08-31 

48,4 

492,8 

0 

541,2 

Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ett stort åtagande för pensioner vilket redovisas 
som ansvarsförbindelse. De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2019-08-31 till 541,2 
mnkr. Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstidspensioner. Denna del 
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som förvaltas av kommunen uppgår till 48,4 mnkr. Avsättningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom index
uppräkning. Kommunen har inga finansiella placeringar. 

EXPLOATERING 

Exploateringsområdet Räven på Ängshagen omklassificerades till omsättningstillgång i samband med att tomterna 
blev klara att försälja. Samtliga tomter har bokats och und er delårsperioden har tre slutbetalats . 
Salaborg har köpts in i avsikt att exploatera. 

Räven Salaborg 

Bokfört värde 20190101 203 0 

J usteri ng/försä lj ni ng/i n köp -25 600 

Inbetalda handpenningar -331 0 

Bokfört värde 20190831 -153 600 

Årets utgift 0 0 

Årets försäljningsintäkt 961 0 

Årets nettovinst/-förlust 936 0 

INVESTERINGAR 

Verksamhetens budgeterade investeringsvolym är 285,6 mnkr och med överförda tilläggsanslag 44,8 mnkr uppgår 
den totala investeringsbudgeten till 330,4 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 77,1 mnkr. 

Nettoinvesteringarna per sis ta augusti uppgår till 158,7 mnkr ell er 48 % av helårsbudgeten. Många stora projekt på
går på fastighetssidan bland annat nybyggnationerna på Vallaskolan. Under året avslutade projekt är Ransta 
skola/förskola, Ransta Idrottshall samt Idrottshallen på Lärkan. 

lnvesteringsredovisning, netto 

Nämnder/styrelse, mnkr 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnd 

Skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

FRAMTIDEN 

Budget2019 

316,2 

1,2 

7,0 

6,0 

330,4 

Prognos 2019 
Avvikelse 

2019 

239,8 76,4 

1,2 0 

6,1 0,9 

6,2 -0,2 

253,3 77,1 

Kommunen står inför stora utmaningar för att få den kommunala budgeten i balans. Både finansieringen av välfärds
uppdraget och att klara bemanningen blir svårare då antalet unga och äldre i befolkningen ökar kraftigt jämfört med 
ökningen av personer i arbetsför å lder. Återställandet av 2018 års negativa resultat gör också a tt kraftiga åtgärder 
måste vidtas under kommande år. 

Den nya föreslagna kostnadsutjämningen för kommuner och landsting förväntas träda i kraft 1 januari 2020. Det revi
derade förslaget är ännu inte beräknat av SCB och effekten för Sala kommun är inte helt klar. I utredningsförslaget 
beräknades Sala kommun tappa 1,7 mnkr i bidrag. 
Budgetpropositionen för 2020 innehöll inte några nya satsningar än sedan tidigare aviserade och vilket innebär en 
stor utmaning för kommunen att klara välfärdsuppdraget. 

Kommunen har under en period investerat i flera skolor och idrottshallar vilket innebär stora utmaningar, dels att 
hantera driftskonsekvenserna och även de eventuella utträngningseffekter som uppstår. En utredning har tagits fram 
kring Åkraskolan som ett beslutsunderlag till om den fuktskadade Åkrasko lan ska totalrenoveras eller om en eller 
flera nya skolor ska byggas . 
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Årsarbetare är antalet anställda omräknat i heltidstjänster, alla med tillsvidareanställning, vikariat och allmän viss
tidsanställning som varat i tre månader eller längre. 

Totalt antal årsarbetare inom Sala kommun: 

2012 2013 2014 201S 2016 2017 2018 

Tillsvidare 1629 1627 1605 1678 1 744 1807 1937 

Visstidsanställda 104 110 125 128 146 220 161 

Totalt 1 733 1737 1730 1806 1890 2 027 2 098 

Antal årsarbetare per 30 juni respektive år: 

2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 

Totalt 1928 2146 2155 

Antal medarbetare är i stort sett oförändrat, en liten ökning med 9st under perioden, i förhållande till samma period 
föregående år. 

År 2016 ökade antalet medarbetare i förhållande till året innan (2015), ökningen berodde på att kommunens tjänster 
kopplade till integration ökat. År 2017 minskade antalet medarbetare för perioden på grund av det motsatta, att anta
let tjänster kopplat till integrationen blivit färre. År 2018 ökade antalet för perioden igen. Denna gång på grund av de 
nyrekryteringar so m gjorts i och med utökad verksamhet i samband med ett ökat antal barn i skola/försko la och fl er 
brukare inom hemtjänsten samt ett nytt gruppboende inom området funktionsnedsättning (FO). 

Fördelning, antal kvinnor/män, 2019-06-30 (personer): 

Skola Vård och Övriga1 Summa 

omsorg 

Kvinnor 690 802 208 1 700 

Män 193 114 177 485 

Summa 883 916 385 2184 

De två största verksamheterna är barn och utbildning samt vård- och omsorg. Traditionellt ä r kommunsektorn kvin
nodominerad. Sala kommun utgör inget undantag med 78 % kvinnor och 22 % män i juni 2019. 

Andel heltidsanställda av ovanstående, % 

Skola Vård och Övriga 

omsorg 

Kvinnor 89% 68 % 80% 

Män 91 % 89% 94% 

Totalt 89% 71% 86% 

Andelen heltidsanställda har ökat något för alla kategorier ovan, utom för män inom sko lan och för män i "övriga 
verksamheter" där andelen är oförändrad . 

1 Kontoren för samhällsbyggnad, bygg och miljö, hållbar ti llväxt, medborgarkontor, kultur och fritid, rädd ningstjänst samt 
personal och ekonomi. 
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Kommunstyrelsen i Sala kommun har beslutat att heltid som norm ska införas och i huvudöverenskommelsen (HÖK 
16) med fackförbundet Kommunal framgår att heltid ska vara norm vid nyanställning och att redan anställda medar
betare i högre utsträckning ska arbeta heltid. 
Arbetsgivaren har tagit fram en plan, som processats i samverkan med den lokala arbetstagarorganisationen, för hur 
andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 
Ett pilotprojekt på Vård och Omsorg, inom området funktionsnedsättning, har genomförts och erfarenheter från pro
jektet kommer att kunna användas då hela Sala kommun under hösten 2019 fortsätter men införandet av "rätt till hel
tid". 

Ålder 
Antal medarbetare som uppnår 65 års ålder (pensionsålder) per år: 

Antal/år 

2018 

16 

2019 

35 

2020 

65 

2021 

40 

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda är 46år och för visstidsanställda 4 lår. 

HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ 

Friskvård 
Sala kommun uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter för personal genom att erbjuda friskvårdskuponger till medar
betare som är anställd a tre månader eller längre. Kupongerna motsvarar ett värde av tusen kronor, för medarbetare 
anställd under ett helt kalenderår, och kan användas som betalning för hälsofrämjande friskvård som, enligt Skatte
verkets regler, är fria från förmånsbeskattning. Nyttjandegraden 2018 var 71,7 %, vilket var en minskning av nyttjan
degraden med 7,1 %. Nyttjandegrad mäts den 31 december. 

Företagshälsovård 
I lag om företagshälsovård framgår arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård. Från och med 1 september 
2017 har Avonova varit kommunens leverantör av företagshälsovård. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro av totalt arbetad t id för respektive år: 

Sjukfrånvaro, totalt i% 

2013 

4,9 

2014 

5,3 

2015 

7,0 

Sjukfrånvaro av totalt arbetad tid första halvåret respektive år: 

2017-06-30 2018-06-30 

Sjukfrånvaro totalt,% 8,3 8,4 

Sjukfrånvaro > 60 dgr, % av totalt antal 45,2 43,1 

Sjukfrånvaro kvinnor,% 8,6 9,3 

Sjukfrånvaro män, % 4,9 5,5 

Sjukfrånvaro, ålder 29 år el ler yngre,% 8,5 8,7 

Sjukfrånvaro, ålder 30 - 49 år, % 7,1 8,1 

Sjukfrånvaro, ålder 50 år och ä ldre,% 8,1 8,5 

2016 

8,1 

2019-06-30 

6,0 

49,5 

7,0 

2,9 

8,1 

5,1 

6,3 

2017 

8,0 

2018 

6,8 

Sjukfrånvaron inom Sala kommun, 2019-06-30, visar totalt 6,0 % av totalt arbetad tid, en minskning förhållande till 
första halvåret 2018 med hela 2,4 %. Målet för sjukfrånvaron i Sa la kommun är satt till fem procent eller lägre, vilket 
passerades redan vid 2014 års mätning. 

Försäkringskassan rapporterade redan i juni 2016 att det fanns indikationer på att ökningen av sjukfrånvaro, totalt i 
landet, bromsades in. De skrev då i sin rapport (2016:7) att det var för tidigt att säga om det var en vändning man såg, 
men att mycket tyder på att sjuktalen planar ut. 

I Försäkringskassans nästa rapport juni 2017 var vändn ingen ett faktum, att sjukpenningtalet minskade och att ut
vecklingen vänt neråt. I rapporten juni 2018 konstateras att sjukfrånvaron i Sverige kännetecknas av stora variationer 
över tid . I början av 2018 var det färre än tidigare som påbörjade en sjukskrivning men många bli r kvar i de långa 
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sjukskrivningarna då allt färre beviljas sjukersättning. Den nedåtgående utvecklingen har därför bromsats in då de 
långtidssjukskrivna står för en stor del av sjukfrånvaron. 

Det genomsnittliga antalet sjukdagar med ersättning från Försäkringskassan, (antal dagar per person, alla sjuk- och 
rehabiliteringspenningdagar, under ett år utslaget på alla försäkrade individer, det så kallade sjukpenningtalet slutade 
på 9,6 dagar för de 6 först månaderna. Sjukpennigatalet har i stort sett legat still i landet sedan augusti 2018, med ett 
litet "trendbrott" i april 2019 då det minskade från 9,7 till 9,6 dagar. 

Att antalet sjukskrivna varierar markant över åren och har regionala variationer beror dels på konjunkturläget och 
förändringar i regelverken, men även demografiska förändringar som t. ex. att andelen äldre ökar. 

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

60% 

LÖNER 2019 

För första halvåret 2019 finns 322 registreringar gjorda, vilket är en minskning med 
47 registreringar, och av dessa är 60 % (194st) anmälda skador och 40 % (128st) är 
anmälda tillbud. 

För löneöversyn 2019 är inte det totalt löneöversynsutfallet fastställt då avtalet för Vårdförbundet blev klart först i 
maj 2019. Avtalet löpte ut den 31 mars men förlängdes under pågående förhandlingar som blev klara i maj och gäller 
för perioden 1 april 2019 till 31 mars 2022. Avtalet är sifferlöst och prioriterar särskilt skickliga medarbetare, vilket 
förbättrar möjligheten till ökad lönespridning. 

Övriga arbetstagarorganisationer, förutom Vårdförbundet, fick 2019 års löner med giltighet fr.o .m. 2019-04-01, utbe
ta lda med aprillönen. Kommunalarbetarförbundets medlemmar, som har ett avtal som löper från maj till april, fick 
sina nya löner utbetalda med majlönen. 

INTERNA UTBILDNINGAR 

Arbetsmiljöutbildning, bestående av tre utbildningsti ll fällen för chefer och skyddsombud, har arrangerats under vå
ren 2019. Arbetsmiljöutbildning vid ytterligare tre tillfällen är även planerad för hösten 2019. Under våren har intern 
kompetensutveckling i form av tematräffar erbjudits till kommunens chefer. Teman har varit systemgenomgång för 
chefer och HR introduktion för chef. 

För att ytterligare stärka ledarskapet i kommunen har a lla chefer tillgång till distansutbildningar /föreläsningar via 
web. Även de kommunala bolagens VD:ar och sex st fackliga ledare ur kommunens Centrala samverkansgrupp har 
tillgång till detta. Föreläsningarna handlar om de områden som varje chef och ledare behöver ha grundläggande kun
skap i. Kampanjer med program kring aktuella ämnen har genomförts och under första halvåret 2019 handlade pro
grammen om arbetsrätt och förändringsledarskap. 

En Ledarakademi för chefer och ledare i Västmanlands kommuner finns, där chefsaspirantutbildning samt kurser och 
mentorprogram erbj uds, kommunen har tredeltagare på chefsaspirantutbildningen 2019. 

Övrig kompetensutveckling planeras och hanteras behovsanpassat inom respektive verksamhet utifrån behov och 
förutsättningar. 

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. Som stöd för ge
nomförande finns föreläsning via webb för chefer samt en partsgemensamt framtagen mall, inklusive utvecklingsplan, 
tillgänglig på kommunens intranät. Avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynsprocessen 
för att följa upp att samtalen genomförs samt för att fånga upp förbättringsförslag. 
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I kommunkoncernen bedrivs verksa mh et i olika drifts form er för a tt servicen till kommuninvånarna ska va ra så god 
som möjligt och utföras på effektivas te sätt. 

I kon cernen ingår kommunens nämnder, det helägda bolage t Salabos täder AB samt de delägda bolagen Sala -Heby 

en erg i AB samt Sa la Silvergruva AB. 

Sala kommunkoncern 

.. . 
I 

Kommunala nämnder . 
Skolnämnden 

Kommunalägda bolag 
Vård och omsorgsnämnden 

Salabostäder AB 100% 
Kommunstyrelsen 

Sala-Heby Energi AB 87,5% 
Kultur oeh foitidsnämnden 

Sala SilV,ergrruva AB Bl!% 
Bygg oelfu milj©Aäm rruilen 

... .. - --

FINANSIELL ANALYS 

Årets resultat koncernen 

2015 2016 2017 2018 Prognos 2019 

Årets resultat, mnkr 54,4 75,0 86,5 -15,2 -15,3 

Årets resultat per invånare, tkr 2,5 3,4 3,8 -0,7 -0,7 

Resultat innan konsolidering och eliminering: 

Sala Heby Energi AB 12,7 12,8 11,2 11,4 15,3 

Salabostäder AB 10,5 16,4 13,4 13,4 15,0 

Sala Silvergruva AB -2,0 -1,5 -1,8 -2,3 -2,6 

Sala kommun 38,9 52,4 65,0 -36,4 -41,4 

Årsprognosen fö r Kommunkoncernens resultat uppgår till -15,3 mnkr, de kommunala bolagen visar sa mma ntaget ett 
be räkn at r esultat på 26,1 mnkr och kommunen prognostisera r ett res ulta t på -41 ,4 mnkr . 

Kon cernens investeringar, avskrivningar, låneskuld och finan siering 

2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

lnvesteringsvolym, mnkr 121,7 124,1 134,4 399,9 152,3 

Avskrivningar, mnkr 94,4 94,2 95,6 97,2 71,5 

Låneskuld, mnkr 1454,9 1428,8 1349,9 1615,9 1861,1 

Låneskuld per invånare, tkr 66 64 60 71 81 

Självfinansieringsgrad, % 114% 126% 163 % 32 % 

Kassalikviditet, mnkr 179,6 171,9 153,6 95,1 167,0 

Ko nce rnen s totala låneskuld ha r ökat kra ftigt de senas te å ren på grund av den höga investeringsvolym en främst i 
ko mmunen som ha r byggt en ny grundskola, förskola och idro ttsha ll i Ransta och nu håller på a tt bygga en ny grund
sko la p å Va llaskola n. Byggnati on av en ny idrottsha ll har också slutförts unde r åre t på Lä rkanområde t. Sa la bostäd er 
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bygger just nu två nya hyreshus i Kronparken med planerad inflyttning i oktober 2019 och Sala Heby Energi AB byg
ger om kraftvärmeverket. 

Koncernens soliditet 

mnkr 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

Soliditet 33% 34% 38% 34% 32% 

Soliditet inkl samtliga pens- 9% 11 % 16% 14 % 15 % 
ionsförpliktelser 

Koncernens soliditet har minskat under de senaste åren och ä r 32 % vid delårsbokslutet. Orsaken till försämringen är 
den höga nyupplån ingen de senast åren och det negativa resultatet på -15,2 mnkr för koncernen 2018. 

VERKSAMHET I KOMMUNENS KONCERNBOLAG 

Sala bostäder 
Verksamhet 

Salabostäder arbe tar oförtrutet vidare med att höja kvaliteten i vår förvaltning och vår service till hyresgästerna. Re
sultaten börjar långsamt synas i de siffror vi ser från kundmätningarna. Under året har vi infört ett nytt ekonomisy
stem och kommer att avveckla några äldre system som en effekt av detta. Vi ser också att fler använder sig av våra 
digitala plattformar för att göra sina ansökningar, läm na handlingar mm. Från årsskiftet flyttar vi också över vår felan
mälan helt till mina sidor på hemsidan. Ny hyressättningsmodell hå ller på att införas. 

Ekonomi 

Under de första 8 månaderna uppvisar bolaget ett resultat på 12,8 mnkr. Resultatet är något högre än budgeterat och 
vi förväntar oss ett årsresultat på 15 mnkr som är 5 mnkr högre än budget. En del av detta är effekterna av K3, som 
förskjuter kostnaden från underhållskostnader nu till kommande avskrivnin gskostnader, vilket inom närtid fortsatt 
skapar högre resultat. Nyproduktionen av Kronparken kommer också generera bra driftnetto som bidrar till ökat re
sultat i den lö pande verksamheten . 

Framtid 

Salabostäders nyproduktion av 80 lägenheter i Kronparken är nu slutförd. Inflyttning sker i oktober. Kvarteret Berget 
avslutas i början av nästa år och sedan är dess 106 hyresgäster inflyttade i nyrenoverade lägenheter. Fortsättning av 
vårt stora renoveringsprojekt planeras nu med kvarvarande del av Dammgatan 1 och Kvarteret Myntet på Åkra. Som 
läget ser ut nu kommer den fortsatta renoveringen att ske utan statliga bidrag som vi kunnat ta del av de senaste åren 

Sala-Heby Energi AB 
Verksamhet 

Det är med stolthet och tacksamhet det kan konstateras att kunderna har givit SHE bästa betyg i kundundersökningen 
som genomförts under sommaren. Det innebär att SHE är Bästa energiko ncernen i Sverige 2019 i jämförelse med ?O
talet energibo lag i Sverige som genomfört Supportföretagets mätningar. 1 jämförelsen igår koncerner med minst tre 
affärsområden varav ett är ett koncessionsområde på Eln ät om minst 10 000 uttagspunkter. Till detta kan tilläggas att 
SHE Elnät blev bästa elnätsbolag av alla elnätsbolag som gjort undersökningen. 

På Fjärrvärmen har arbe tet med att renovera och förbättra pannan pågått under sommaren. Renovering och ombygg
nad har hitintills gått bra och kommer att slutfö ras nästa år med anpassning till nytt bränsle. Uppstart efter ombygg
nad av pannan planeras att ske under september. 

Elhandel har haft två välbesökta kundträffar för kunder med långa avtal. För att få nya kunder marknadsför sig elhan
del på nya plattformar och hos nya kundgrupper. Elpriserna ligger på en högre nivå än vi på senare år vant oss vid. 

HESAB har haft fortsatt stor efterfrågan på solelanläggningar vilket innebär att den egna personalen har varit fullt 
belagda med arbete kopplat mot kunder som vill omvandla solstrålar till elenergi. 

Elnätsverksamheten har gjort ett 20 tal nyanslutningar under året och anslutit ca 45 nya solelanläggningar. Ett stort 
pågående arbete är att lägga ner en högspänningskabel mellan ett stä llverk utanför SHE byggnaden och Hyttan. Arbe
tet görs till stor del med hjälp av borrning i marken. 
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Ekonomi 
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Delårsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

Omsättningen har under perioden ökat med ca 1 % jämfört med föregående års delårsrapport. Elnätsintäkterna har 
ökat till följd av årets taxehöjning. Det är även ökade intäkter från elhandeln då spotpriserna på elmarknaden har va
rit högre. Fjärrvärmeintäkterna har minskat på grund av vädret, samt att det inte förekommit lika stora nyanslut
ningar som föregående år. Resultatet uppgår till -1 385 tkr jämfört med 4 267 tkr för motsvarande period 2018. 

Investeringarna har gjorts under perioden till ett belopp av 83 040 tkr jämfört med 2017 då de uppgick till 10 472 tkr. 
Årets stora investeringar avser framför all t ombyggnation av kraftvärmeverket i Sala. 

Prognosen för helåret 2019 är 15 255 tkr, d.v.s. det budgeterade resultatet, som baseras på normal väderlek. Extrema 
väderleksförhållanden gynnar varken resultatet på värme eller elhandel. Elnätverksamheten är inte lika väderkänslig. 

Framtid 

För Sala-Heby Energis del är framtiden väldigt in riktad på miljöfrågor och hur klimatförändringar kommer att på
verka elbranschen. Ett stort arbete ligger också i att förvalta kundernas förtroende för företaget och föra över företa
gets värderingar till ny personal. 

Sala Silvergruva AB 
Verksamhet 

Samtliga verksamhetsgrenar rullar på enligt uppställda planeringar och vi har en hög leveranskvalitet till våra besö
kare. Under sommaren har gästundersökn ingar visat på en mycket hög grad av kundnöjdhet. Under året har visningar 
av gruvan blivit bokningsbart online vilket har medfört en ökad försäljning, detta kommer att fortsätta att utvecklas. 
Bolaget har förflyttat hela sin marknadsföring till digitala kanaler 

Ekonomi 

Ekonomin fortsätter att vara i stark fokus. Under sommaren har tillströmningen av besökare varit god och genererar 
bra intäkter. Bolagets absolut största månad är juli. På kostnadssidan ligger bolaget relativt stabi lt, dock med vissa 
ökningar som kommer att leda till djupare analyser och åtgärder på både kort och långsikt. Utfallet för årets första 8 
månader är sämre än budget vilket beror på samma grundläggande problematik som funnits under många år, vi har 

svårt att locka tillräckligt många besökare. För att möta en del av budgetavvikelsen kommer vi under hösten att be
gränsa våra öppettider för att hålla nere kostnadsmassan så gott det går. En ökad inriktning på försä ljning mot företag 
kommer också att ske under hösten och vintern. 

Framtid 

Under sommaren har ett strategiarbete påbörjats för att skapa en planering av bolagets verksamhet och utvecklings
behov de kommande åren. Målsättningen är en dubblering av antalet besökare och en ekonomi i balans till 2024. Stra
tegiarbetet genomförs i nära dialog med huvudägaren Sala Kommun och kommer att innebära ett relativt stort inve
steringsbehov de kommande åren. Det ska dock utmynna i korrekt avkastning på investeringen och uppnående av 
uppsatta mål. 
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De/årsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

Bedömningen om kommunen uppnår god ekonomisk hushållning ska göras genom en helhetsbedömning av målupp
fyllelsen för samtliga perspektiv. 

I perspektivet 'Hållbart samhälle' pekar indikatorerna på att delmålet 'Växande Sala' delvis kommer att nås då antalet 
invånare ökar och resultatet i Svensk Näringslivs mätning av företagsklimatet har försämrats 26 placeringar. För del
målet 'En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling' har ingen prognos gjorts för indikatorerna och resultatet redovi
sas i samband med årsbokslutet. För delmålet 'En långsiktig socialt hållbar utveckling' mäts en av indikatorerna i 
SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år och nu senast under hösten 2018. Mätresultatet 63 vi
sade då på en förbättring men nådde inte riktigt upp till målsättningen på 65. Den andra indikatorn, Salas placering på 
Fokusrankingen, visar på en försämring från plats 85 till 151. 

I perspektivet 'Medborgare' mäts måluppfyllelsen i två av delmålen i SCB:S medborgarundersökning, vilken senast 
genomfördes under hösten 2018 och där nåddes målsättningen. Delmålet 'God service av hög kvalitet' mäts med indi
katorer kopplade till Vård och Omsorg samt Barn och Utbildning. Prognosen för dessa indikatorer pekar mot att det 
målet delvis kommer att nås. 

Två av delmålen i perspektivet 'Medarbetare', 'Delaktighet och inflytande för medarbetarna' och 'Tydligt och bra le
darskap' har resultat från en medarbetarenkät som mätindikator. Den enkäten har genomförts vart tredje år och var 
planerad till hösten 2019. Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket rörande psykosocial arbetsmiljö har gjort att enkä
ten ska arbetas om för att även inkludera dessa delar och på så sätt bli mer omfattande. Enkäten planeras nu att ge
nomföras under 2020. Delmålet 'Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö' bedöms inte bli uppfyllt. Mätindikatorer är 
sjukfrånvaron samt hur stor andel av registreringar i systemet LISA som avser skador/olycksfall/brott. Inget av dessa 
mål beräknas att nås under 2019. 

För samtliga delmål i perspektivet 'Ekonomi' är prognosen att målen inte kommer att uppnås. Årets resultat beräknas 
uppgå till -3,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Nämnderna prognostiserar sammantaget med 
ett stort underskott. Prognosen för indikatorerna för 'Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara 
större än nettokostnadsökningen' och 'Nämnderna ska se över sina möjligheter till ökad intäktsfinansiering av sin 
verksamhet' är att målen inte nås. 

Den sammantagna bedömningen av de indikatorer som kunnat mätas är att målen delvis kommer uppfyllas för samt
liga perspektiv som mäter verksamheten. För perspektivet ekonomi kommer dock inget av delmålen att uppfyllas och 
helhetsbedömningen blir därmed att kommunen inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning. 

INLEDNING 

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

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kom
munen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet. 

I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål i fyra perspektiv; hållbart 
samhälle, medborgare, medarbetare och ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som 
helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen på ett tydligt 
sätt. Måltexten för samtliga perspektiv återfinns i den strategiska planen 2019-2021. 

I bilagan "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns respektive nämnds resultatutvärdering av sina mål och aktivi
teter som skall bidra till att uppnå nedanstående mål. 
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Delårsrapport 2019-08-31 

Sa la kommun 

PERSPEKTIVEN 

Symbolbeskrivning 

e M ålet bedöms bli helt uppfyllt t Målet bedöms bl i delvis uppfyllt 0 M ålet bedöms inte uppfyllas 

© M ätindikator saknas (S) Ingen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

Sala kommuns folkmängd har ökat med 38 personer under första halvåret och prognosen är att den 
ökar ytterligare. 

Placeringen i Svensk Näringslivs ranking har försämrats med 26 placeringar jämfört med föregående år. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Mätning genomfördes under hösten 2018 
och är underlag till bedömningen av måluppfyllelsen. 

Salas placering på " Fokus" ranking av kommuner som en bra plats att bo på har sjunkit från plats 85 till 
151. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet 
Hållbart samhälle 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Skolnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Ett växande Sala 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms inte bli 
uppfyllt 

En långsiktig miljö
mässigt hållbar ut

veckling 

Bedöms inte bli 
uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

0 

M äts genom medborgarundersö kn ing via SCB vartannat år . Senaste mätningen gjordes hösten 2018 och då • 
nåddes målet . 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Andelen elever som lämnar gru ndskolan med behörighet att söka gymnasiet minskar något. Indikatorerna 
för Vård och omsorg pekar på delvis måluppfyllelse. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

M äts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Senaste mätningen gjordes under hösten 2018 • 
och då nå ddes målet. 
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Sala kommun 

Nämndernas bidrag till den bedömda Nöjda medborgare 
måluppfyllelsen i perspektivet och brukare 
Medborgare 

Kommunstyrelsen 
Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden 
Bedöms bli delvis-
uppfyllt 

Skolnämnden 
Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Vård- och omsorgsnämnden 
Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

Sjukfrånvaron beräknas uppgå till 7 %. 

God service av hög 
kvalite 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Påverkan och infly
tande för kommu

nens medborgare 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Andelen skador/olycksfall/brott beräknas uppgå till 60 % av totalt antal registreringar vilket är en pro
centenhet mer än föregående år. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning som görs vart tredje år. Var planerad till 2019 men har nu 
skjutits fram till 2020. Måluppfyllelsen är bedömd utifrån svaren i senast genomförda undersökning 
(2016) . 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning som görs vart tredje år. Var planerad till 2019 men har nu 
skjutits fram till 2020. Måluppfyllelsen är bedömd utifrån svaren i senast genomförda undersökning 
(2016). 

Nämndernas bidrag till den bedömda Trygg, säker och ut- Delaktighet och in- Tydligt och bra le-

måluppfyllelsen i perspektivet vecklande arbets- flytande darskap 

Medarbetare miljö 

Kommunstyrelsen 
Bedöms inte bli 

Bedöms bli uppfyllt Bedöms bli uppfyllt 
uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden Bedöms bli uppfyllt Bedöms bli uppfyllt 

Skolnämnden 
Bedöms inte bli Bedöms bli delvis 
uppfyllt uppfyllt 

Vård- och omsorgsnämnden 
Bedöms inte bli Bedöms bli delvis 

Bedöms bli uppfyllt 
uppfyllt uppfyllt 
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Delårsrapport 2019-08-31 
Sala kommun 

PERSPEKTIVET EKONOMI 

ÅRETS RESULTAT UPPGÅR TILL TVÅ PROCENT AV SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 

Helårsprognosen pekar på -3,0 %. 

ÖKNINGEN AV SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG, UTJÄMNING ÄR STÖRRE ÄN NETTOKOSTNADSÖKNINGEN 

Delmålet att ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämning ska vara högre än nettokostnadsök
ningen nås inte då prognosen är 3,7 % resp 3,9 %. 

NÄMNDERNA BEDRIVER VERKSAMHETEN INOM BESLUTADE ANSLAG 

Nämndernas helårsprognos uppgår till -60,5 mnkr. 

NÄMNDERNA SKA SE ÖVER MÖJLIGHETERNA TILL ÖKAD INTÄKTSFINANSIERING AV SIN VERKSAMHET 

De externa intäkterna i förhållande till de externa kostnaderna beräknas minska vilket delvis kan förkla
ras av minskade riktade statsbidrag. 
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DRIFT- OCH I NVESTERI NGSREDOVISN I NG 

Driftsredovisning 
DRIFT, tkr Redovisat Redovisat *Budget 

20180831 20190831 2019 

KS - Kommunchef 4176 5817 8249 

Intäkter -1343 -1058 -960 

Kostnader 5519 6875 9209 

KS - Personalkontor 7772 6942 13064 

Intäkter -385 -461 -675 

Kostnader 8156 7403 13 739 

KS - Näringslivskontor 3378 3884 5756 

Intäkter -35 -175 -478 

Kostnader 3413 4059 6234 

KS - Medborgarkontor 28838 29635 42625 

Intäkter -4341 -4653 -8381 

Kostnader 33179 34289 51006 

KS - Ekonomikontor 8717 8167 13386 

Intäkter -44 -79 -119 

Kostnader 8 761 8246 13505 

KS - Samhäl/sbyggnadskontor 71082 61201 89660 

Intäkter -222 419 -238 292 -368 882 

Kostnader 293 501 299493 458 542 

KS - Bygg- och Miljökontor 5974 7025 10817 

Intäkter -9661 -9 724 -13 462 

Kostnader 15 636 16 749 24279 

KS - Räddningstjänst 20177 12083 23579 

Intäkter -15 922 -13014 -13 896 

Kostnader 36099 25 098 37475 

KS - Kontor för hållbar tillväxt 0 16009 25891 

Intäkter 0 -26 657 -42 985 

Kostnader 0 41666 68877 

Summa KS 150114 150 763 233 028 
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Prognos 
31-dec 

8716 

-1258 

994 

10712 

-735 

11447 

5756 

-709 

6465 

41827 

-11137 

52 964 

14239 

-119 

14358 

104 360 

-370 767 

475127 

10817 

-15 898 

26 715 

23225 

-14115 

37 340 

25370 

-41 707 

67077 

245 023 
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awikelse 

-467 

298 

-765 

2352 

60 

2292 

0 

231 

-231 

798 

2 757 

-1959 

-853 

0 

-853 

-14 700 

1885 

-16 585 

0 

2436 

-2436 

354 

219 

135 

521 

-1278 

1799 

-11996 



DRIFT, tkr Redovisat Redovisat 
20180831 20190831 

Revision 163 299 

In täkter 0 -1 

Kostnader 164 300 

Överförmyndare 2537 1897 

Intäkter -1 0 

Kostnader 2 538 1897 

Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 30626 30439 

Intäkter -3 849 -4 818 

Kostnader 34476 35257 

Sko/nämnden (SKN) 323029 339 799 

Intäkter -127 771 -114 774 

Kostnader 450 800 454 573 

Vård- och omsorgsnämnd (VON) 387329 370507 

Intäkter -61 369 -36 006 

Kostnader 448 698 406 514 

Finansförvaltningen 11938 8410 

Intäkter -2 755 -1332 

Kostnader 14 740 9 742 

Totalt 905 798 902191 

Investeringsredovisning 

INVESTERING, netto Redovisat Redovisat 
tkr 20180831 20190831 

KS - Kommunchef 20 0 

KS - Näringslivskontoret 0 

KS - Medborgarkontor 1956 1271 

KS -Samhöl/sbyggnadskontor inkl 128 395 150840 
VA 

KS - Bygg och Miljökontor 0 

KS - Räddningstjänst 2429 1479 

Summa Kommunstyrelse (KS} 132 801 153 590 

Ku ltur- och fritid snämnd (KFN) 144 809 

Skolnämnd (SKN) 1532 3108 

Vård- och omsorgsnämnd (VON) 350 1223 

Summa 134 828 158 731 

*Inkl TA-anslag 
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2019 

868 

0 

868 

3519 

0 

3519 

50226 

-6205 

56431 

516027 

-180 554 

696 581 

540059 

-50 681 

590 740 

23883 

0 

23883 

1367 610 

*Budget 
2019 

280 

150 

3 755 

305 802 

400 

5 814 

316 201 

1200 

7 000 

6 000 

330401 

Prognos 
31-dec 

868 

-1 

869 

3519 

0 

3 519 

50526 

-6448 

56974 

537 280 

-190 965 

728 245 

567056 

-53 761 

60817 

32338 

-1369 

33 707 

1436 609 

Prognos 
31-dec 

280 

0 

4161 

232 348 

400 

2 579 

239 768 

1213 

6140 

6167 

253 288 
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0 

1 

-1 

0 

0 

0 

-300 

243 

-543 

-21253 

10412 

-31 665 

-26997 

3 080 

-30 077 

-8455 

1369 

-9824 

-69000 

Budget-
awikelse 

0 

150 

-406 

73454 

0 

3 235 

76433 

-13 

860 

-167 

77113 



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Resultaträkning 

Kommun 

TKR 
Not Bokslut Redovisat Redovisat Budget 

2018 20180831 20190831 2019 

Verksamhetens in- 1 362 601 213 287 205 069 240 755 
täkter 

Verksamhetens 2 -1693 008 -1084179 -1066974 -1 537 525 
kostnader 

Avskrivningar 3 -52 940 -34 906 -40 286 -70 861 

Verksamhetens -1 383 347 -905 797 -902 191 -1367 611 
nettokostnader 

Skatteintäkter 4 998 573 665 941 686 618 1025 024 

Generella sta t sb i- 5 346 515 228 152 243 811 360 326 
drag och utjämning 

Verksamhetens re- -38 259 -11 704 28 238 17 739 
sultat 

Finansiella intäkter 6 6 287 5 057 5 067 3 262 

Finansiella kostna- 7 -4 433 -2 687 -4 217 -7146 
der 

Resultat efter fi- -36 405 -9 335 29 088 13 853 
nansiella poster 

Extraordinära pos-
ter 

Årets resultat -36 405 -9 335 29 088 13 853 
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Prognos 
2019 

262 486 

-1636047 

-63 126 

-1436 687 

1029429 

365 501 

-41 757 

6 270 

-5 935 

-41420 

-41420 
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Koncern 

Bokslut Redovisat Redovisat 
2018 20180831 20190831 

728 745 445 846 443 470 

-1974 598 -1259 439 -1 248 237 

-97 190 -64 776 -71544 

-1 343 043 -878 228 -876 311 

998 573 665 941 686 618 

346 515 228 152 243 811 

2 045 15 730 54118 

3 092 2 906 2 852 

-20 793 -9 679 -15 157 

-15 657 8 957 41811 

-

-15 657 8 957 41811 

Prognos 
2019 

656 576 

-1937 445 

-110 095 

-1390 964 

1029429 

365 501 

3 966 

4139 

-23 385 

-15 280 

-15 280 



Kassaflödesanalys 

TKR 
Not Bokslut 

2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat -36 405 

Justering för av- och nedskrivningar 52940 

Justeri ng fö r gjorda avsättn ingar 8 6444 

Justering av övriga ej röre lsekapita lpåver- 9 -6 596 
kande poster 

M ede l från verksamhe ten före föränd- 16383 
ring a v rörelsekapital 

Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga ford- 5114 
ringar 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga sku l- 23 245 
der 

Ökning(+)/minskning(-) förråd och varu la- 42 
ger, exploateringsfastigheter 

Kassaflöde från den löpande verksam- 44 784 
heten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Inves tering i immateriella tillgå ngar -63 

Invest ering i materiella t illgångar -283 881 

Försä ljn ing av materiella t illgångar 18 317 

Investering i finansiella ti llgångar -85 

Försäljning av finansiella t illgånga r . 

lnvesteringsbidrag 1 276 

Kassaflöde från investeringsverksam- 10 -264 436 
heten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 200 000 

Amortering av långfristiga sku lder -23 479 

Ökning av långfristiga fordr ingar -128 

Minskning av långfristiga fordringar 

Kassaflöde från finansieringsverksam- 176 394 
heten 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG 

INFRASTRUKTUR 

Utbet alning av bidrag till statlig infra-
strukt ur 

Kassaflöde från bidrag till statlig infra- . 

s truktur 

Å rets kassaflöde .43 258 

Likvida me del vid årets början 99 202 

Likvida medel vid årets slut 55 944 

• exkl TA-a nslag 
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-9 335 29088 

34 906 40384 
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9 

3 307 
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100 000 260 000 
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99 202 55 944 
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13 853 -41420 

70 861 63 126 

-666 -3 283 

772 -8 917 

84820 33906 

84820 33906 

-

-405 555 -258 206 

4 918 

-91 

9 

3 307 

-405 555 -250064 

260 000 260 000 

-27 000 -25 347 

-180 

-

233 000 234472 

. 

. 

-8 7 735 18 315 

86 053 55 944 

-1681 74 259 



Balansräkning 

Kommun 

T KR 
Not Bokslut Redovisat 

2018 20180831 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immaterie lla anläggningstillgångar 11 361 326 

M ateriella anläggningst illgångar 

Mark, byggnader 

och t ekniska anläggningar 12 1 212 089 1095 549 

Maskiner och inventarier 13 65 392 58 802 

Pågående arbet en 

Finansiella an läggningsti llgångar 14 53 425 53 682 

Summa anläggningstillgångar 1 331 267 1208 359 

Omsättningstillgångar 

Förrå d, lager, exploateringsfast igheter 15 2 456 2 474 

Kortfristiga fordringar 16 87 034 95 492 

Kortfristiga placeringar 17 

Kassa och bank 18 55 944 53 025 

Summa omsättningstillgångar 145 434 150 991 

SUMMA TILLGÅNGAR 1476 701 1359 350 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapita l 19 702 758 729 829 

- dära v resu ltat utjämningsreserv 15 100 15 100 

- därav årets resu ltat -36 405 -9 335 

- därav övrigt eget kap ita I 724 063 724 063 

Avsättningar 

Pensioner och andra förpliktelser 20 46 323 43 561 

Avsättning skatter 21 -

Summ a avsättningar 46 323 43 561 

Skulder 

Långfristiga sku lder 22 438 214 346 165 

Kortfristiga skulder 23 289 405 239 796 

Summ a skulder 727 619 585 961 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 1476 701 1359 350 
OCH SKULDER 
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1450 599 

1 936 553 1 792 600 
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43 418 43 791 
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9 745 9 036 

141111 111 115 
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95110 118 531 

245 966 239 054 

2 609 046 2 449 756 

879 366 901407 

15 100 15 100 

-15 657 8 957 

879 922 877 350 
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113 310 109 427 
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1290 

2 109 983 

439 632 

43158 

2 594 063 

10030 

127 714 

398 

166 994 

305 136 

2 899 197 

921 061 

15 100 

41 811 

864 149 

55 763 

61259 

117 022 

1 541 823 

319 292 

1 861115 

2 899 197 



Kommun 

Not Bokslut Redovisat 
TKR 

2018 20180831 

Panter och ansvarsförbindelser 

Pantbrev 24 -

Pensionsförpliktelser 25 507 673 511114 

Borgensåtaganden 26 713 712 709 380 

Operationella leasingavtal 27 9 990 7 583 

Hyresavta I verksam hetsfastighete r 28 209 474 119 643 

Redovisat 
20190831 

492 798 

798 622 

9 990 

209 474 
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103 680 103 680 

508 480 516 935 

15 981 16 055 

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

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 289 kommuner och lands
ting/regioner som per 2019-08-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensför
bindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som re
glerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till stor
leken på de medel som respektive medlemskommun lånat av i Kommuninvest i Sverige AB, dels i för
hållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens
förbindelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 457 518,2 mnkr och totala tillgångar till 455 142,7 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktel
serna uppgick till 1 637,9 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 633,8 mnkr. 

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 17,5 Mnkr. 

Sala kommun har (20181231) ett skogsinnehav på 4 850 ha med ett grovt beräknat marknadsvärde på 
ca 249 mnkr som till betydande del ligger utanför balansräkningen 
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Noter 

KOMMUN: 

Not Bokslut Redovisat Redovisat 
2018 20180831 20190831 

1 Verksamhetens intäkter 

Försä lj n ingsi ntäkter 28 712 17 476 17 278 

Taxor, avgifter och er-
66 651 42 661 43401 

sättningar 

Hyror- och a rrenden 25 920 16 988 18136 

Bidrag 154070 96591 82 541 

Försä ljn ing av verksa m-
74 685 36 551 41 275 

het o entreprenade r 

Försäljn ing av anlägg-
12 314 2 769 1478 

ningstillgångar 

Fö rsä ljning av ex ploate-
250 250 961 

rin gsfastighe ter 

362 601 213 287 205 069 

2 
Verksamhetens kostna-
der 

Löner o socia la avgifter 1054 661 676 326 682 085 

Pe nsionskostnade r inkl 
99 083 59 944 62 117 

sä rskild löneskatt 

Inköp anl tillgångar o un-
17 097 11267 7 947 

derhålls mtrl 

Bränsle, energi och vat-
33 326 20 439 20 055 

ten 

Köp av huvudverksamhet 158 824 101316 100 699 

Övriga tjänste r 139 999 88 567 70 099 

Lokal- och ma rkhyror 31693 18 842 28 266 

Läm nade bidrag 49572 36 105 34 419 

Övriga kostnader 108 755 71 373 61 288 

1693 008 1084179 1 066 974 

3 Avskrivningar 

Im mate riella anläggn 85 57 61 

Mark, byggnader, tek-
39 263 25 839 30 898 

niska anlägg ninga r 

Maskine r och inventarie r 13 592 9 010 9 200 

Ned skrivninga r 126 

52 940 34 906 40 286 

4 Skatteintäkter 

Komm una lskatt, pre l 1 003 241 668 826 693 266 

Slutavrä knin g 2017 -3 287 -2 900 

Slutavräkn ing 2018 -1 381 15 996 

Slutavrä kning 2019, pro-
-7 645 

gnos 

998 573 665 941 686 618 
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230 325 136 512 

60 898 42 661 

195 417 129 844 

154 857 97 263 

74 685 36 551 

12 314 2 769 

250 250 

728 746 445 852 

1118 791 -720 374 

104 962 -64 156 

48 239 -22181 

151 566 -86 307 

158 824 -101316 

139 999 -88 567 

20741 -11613 

46 737 -33 270 

184 740 -131655 

1974 598 -1 259 439 

85 57 

60723 40298 

36 079 24 419 

302 2 

97190 64 776 

1003 241 668 826 

-3 287 -2 900 

-1381 15 

998 573 665 941 
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140 794 

43 401 

133 146 

82 375 

41 275 

1518 

961 

443 470 656 576 

-725 568 

-67 249 

-16 027 

-99 087 

-100 699 

-70 099 

-19 811 

-31 179 

-118 517 

-1 248 237 -1937 445 

126 126 

46 015 
63 341 

25 337 46 563 

65 65 

71544 110095 

693 266 1039 899 

996 996 

-7 645 -11467 

686 618 1029 429 



KOMMUN: 

Not Bokslut Redovisat Redovisat Budget 
2018 20180831 20190831 2019 

5 
Kommunalekonomisk 
utjämning och LSS 

lnkomstutjämningsbi-
268 554 179 036 186 648 

drag/-avgift 

Kostnadsutjämning 6678 4 452 4 438 

Reg leringsbidrag/-avgift 3 561 2 374 10672 

St rukturbidrag 

LSS utjämningsavgift/-bi-
3 970 2 647 4 489 

drag 

Fast ighetsa vgift 44172 29 593 30059 

Generella bidrag fr sta-
te n 

4 504 

Tillfälligt stat sbidrag 
15077 10 051 7 506 

mottagning av flyktingar 

346 515 228 152 243811 360 326 

6 Finansiella intäkter 

Bankränta 

Övr iga ränteintäkter 347 322 344 

Ränteintäkter kundford-
128 82 208 

ringar 

Borgensavgifter 3 257 2 097 2 389 3 037 

Överskot tsutdelning 
2 383 2 383 1 782 

Kommuninvest 

Övriga finans iella intäk-
ter 

173 173 344 226 

6 287 5 057 5 067 3 262 

7 Finansie lla kostnader 

Låneräntor -2 997 -1 756 -2 941 -5 900 

Negativ ränta bankmedel -101 -55 -52 

Finansie ll kostnad pens-
-1227 -790 -1061 -1 246 

ion 

Övr fina nsie lla kostnader -107 -86 -163 

-4 433 -2 687 -4 217 -7 146 
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6 657 

16 009 
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45 088 
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344 

6270 

-4 600 

-10 

-1199 

-126 
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268 554 179 036 

6 678 4 452 

3 561 2 374 

3 970 2 647 

44172 29 593 

4 504 

15077 10 051 

346 515 228 152 

2 

347 256 

230 143 

82 57 

2 383 2 383 

48 67 

3 091 2 906 

-19 840 -8 630 

-101 -55 

-1227 -790 

-376 -202 

-20 793 -9 679 
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186 648 279 970 

4 438 6 657 

10672 16 009 

4 489 6 734 

30 059 45088 

430 

7 506 10 613 

243811 365 501 

576 345 

279 185 

132 687 

1 782 2 383 

83 1176 

2 852 4139 

-13 522 -20 603 

-52 -10 

-1061 -1119 

-522 -1 573 

-15 157 -23 385 



Not 
Bokslut 

2018 

8 Justering avsättningar 

Avsä t tning pensioner 6 425 

Avsättning skatter 

Avsättn ing viten 19 

6444 

9 
Justering av övriga ej rörelsekapital-
påverkande poster 

Realisationsvinster -12 229 

Rea li sationsförlust 2 175 

Utdelning Sa la kulturfond 

Förändring ack sku ld anläggnings/an-
3 609 

slutningsavgifter 

Upplösning investeringsbidrag -924 

Upplösn ing statlig bidrag infrastruk-
772 

t ur Citybanan 

Övrig ej li kvidpåverkande poster 

-6 596 

10 Investerings netto 

I nvesteringsutgifter -284 029 

lnvesteringsinkomster 19 594 

- varav fastighetsförsöljningar 18132 

- varav försä ljning maskiner o bilor 186 

- varav försäljning finansiella anlägg-
ningstillgångar 

- varav investeringsbidrag 1276 

-264 436 
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3 663 3 271 

19 442 

3 682 3 713 

-1883 -1103 

2 160 7 

2130 1651 

-613 -734 

515 515 
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-666 3283 

-1103 

7 

1651 

-1 102 

772 

8 692 

772 8 917 

-258 297 

8 234 

-405 555 -250 064 



KOMMUN : 

Not 
Redovisat 

Bokslut 20180831 
2018 

11 Immateriella anläggningstillgångar 

Patent 

Licenser 361 326 

361 326 

12 
Mark, byggnader och tekniska an-
läggningar 

Markreserv 14 367 14030 

Verksa mhetsfastighet er 902 411 794 319 

Fastigheter för affärsverksamhet 168 742 163 879 

Publika fastighet er 97 684 95 576 

Fastigheter för annan verksamhet 28 885 27 745 

1212089 1095549 

Ack. Invest eringar 1 751 321 1 631 207 

Ack. Avskrivningar -539 231 -535 659 

Utgående bokfört värde 1212 089 1 095 549 

13 Maskiner och inventarier 

M askiner 14 780 15 840 

Inventarier 36 448 31 664 

Bilar 14164 11318 

65 392 58 802 

Ack. Investeringar 303 893 293 250 

Ack. Avskrivningar -238 501 -234 448 

Utgående bokfört värde 65 392 58802 

14 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2 

Aktier i Sala-Heby Energi AB 88 88 

Aktier i Sa la Silvergruva AB 5 000 5 000 

Aktier i Salabost äder AB 10 247 10 248 

Aktier i lnera AB 43 43 

Andelar i Kommuninvest 13 901 13 901 

HK Scan OY 16 

Andelar 626 626 

Bostadsrätter 40 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3800 3 800 

Ka pitalförsä kring för t roendevalda 328 29 

Citybanan 14 666 14 924 

Ut lämnat reverslån Vafab Miljö Kfb 4 683 4 683 

Pensionsförsäkring 

53 425 53 682 
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381659 373 713 
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KOMMUN: 
Not 

Redovisat Redovisat 
Bokslut 20180831 20190831 

2018 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt an delskapital. Kommuninvest 
har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 23 tkr för Sala kommun. Kommuninvest 
utbetalar upparbetade överskott och kräver återbetalning som andelskapital, sammanlagt 5 808 tkr. 
I enlighet med yttrande från Rådet för kommunal redovisning (RKR) redovisas inte dessa ut- och in-
betalningar över resultaträkningen. Totalt andelskapital i Kommuninvest uppgick 2019-06-30 till 19 
732 tkr för Sala kommun. 

Upplösning av bidraget till Citybanan, ursprungligen 19 298 tkr, har påbörjats 2013 och upplöses 
över25 år. 

15 Förråd 

Central-/materialförråd 310 258 310 

Bränsleförråd 

Lager 2146 2 216 2146 

Exploateringsfastigheter 447 

2456 2474 2 903 

16 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 18 411 12 595 26 838 

Fordringar hos anställda 93 302 182 

Statsbidragsfordringar ensamk flyk- 7 245 87 
tingungdomar 

Övr statsbidragsfordringar 2 599 1186 583 

Skatteford ringar 10 207 21537 28 345 

Kommunal fastighetsavgift 24 586 22 765 28 208 

Upplupna skatteintäkter 15 

Förutbetalda kostnader och upplupna 30 532 29 757 22 188 
intäkter 

Övriga kortfristiga fordringar 606 92 606 

87034 95 492 107 038 

17 Kortfristig placering 

18 Kassa och bank 

Avräkningskonton -439 611 

Huvudkassa 

Plusgiro 730 18 012 

Bank 54 976 35 208 133 779 

Sparkonto lantmännen 239 243 351 

55 944 53 025 134 741 

19 Eget kapital 

Anläggningskapital 846 730 818 634 719110 

Rörelsekapital -143 971 -88 805 12 737 

702 758 729 829 731847 

Ingående Eget kapital 724 063 724 063 687 658 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 15100 15100 15100 

Ingående Eget kapital 739163 739163 702 758 

Justering egen kapital förändrad skat-

tesats 
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3 922 2 930 
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20180831 
2018 

Utdelning 

Årets resultat -36 405 -9 335 

Utgående balans 702 758 729 829 

Balansutredning 

Årets resultat -36 405 -9 335 

Rea lisationsvinst -12 226 -1 883 

Rea lisationsförlust 2 160 

Årets resu ltat efter balanskravsut- -46 471 -11 218 
redning 

M edel till/från resultatutjämningsre- 0 0 
serv 

Årets balanskravsresultat -46 471 -11218 

I eget kapita l ingår 461,4 t kr som av-
ser Sa la kultu rfond. 

20 
Avsättningar för pensioner o andra 
förpliktelser 

Avsättning för pensioner 

Ingående avsättn ing, inkl löneskatt 38 741 38 740 

Pens ionsutbetalning -1482 -923 

Nyintjänad pension 5 794 3 362 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 989 637 

Överfört till ordinarie beräkn ing 

Övrigt -132 -129 

Förändring löneskatt 1 256 716 

Summa avsättning pensioner 45166 42402 

Aktualiseringsgrad 97% 97% 

Överskottsfond hos KPA 3 441 3 749 

Övriga avsättningar 

Avsättning viten, ej verkst ällda bes lut 1 158 1158 
LSS 

Summa avsättning viten 1158 1158 

Summa not 20 46 323 43 561 

21 Avsättning skatter 

Avsättning skatt er enl fas tstä lld ba-
lansräkning 

Summa skatter 

22 Långfristiga skulder 

Lån i banker och kredit institu t 399 113 209 507 

Förutbe talda intäkter som regleras 
över flera år: 
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KOMM U N: 

N ot 
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Bokslut 20180831 
2018 

Förutbetalda investeringsbidrag, ingå- 19 531 18 255 
ende värde 

Nya investeringsbidrag under året -3 768 -3 457 

Result atförda investeringsbidrag 

Summa förutbetalda investeringsbi- 15 763 14 798 
drag 

Återstående anta l år (vägt snitt) 17 år 17år 

Förutbetalda anläggnings-/anslut - 26 628 24 817 
n ingsavgifter VA, ingående värde 

Nya anslutningsavgifter VA, ingående -3 289 -2 957 
vä rde 

Nya ans lutningsavgifter under året 

Resu ltatförda avgifter 

Summa förutbetalda anslutningsav- 23 338 21860 
gifter 

Åt erst ående anta l år (vägt snitt) 60 år 60 år 

Summa förutbetalda intäkter 39 101 36 657 

Summa långfrist iga skulder 438 214 346 165 

23 Ko rtfristiga skulder 

Kortfristig del av långfr istig sku ld 20 431 16 431 

Kortfristig sku ld VA-kollektivet 4 492 8149 

Leverantörsskulder 76 863 64 986 

Upplupen käl lskatt 16 473 18132 

Upplupna arbetsgivaravgifter 20 048 22 052 

Fastighetsskatt 776 1376 

Övriga skulder 15 2 060 

Retroaktiva löner 2 768 967 

Semesterlöneskuld o okompad över- 44 713 32 843 
tid 

Ferielöneskuld lärare 14 787 

Uppehålls löneskuld 795 

Upplupen särski ld löneskatt pens- 8 224 19 603 
ioner 

Upplupna räntekostnader 411 485 

Upplupna pensionskostnader, indivi- 33 902 24 275 
duell del 

Övriga förutbeta lda intäkter 150 

Förutbetalda skatteintäkter 14122 7 530 

Övriga utgiftsrester och övriga inte- 30 436 20 907 
rimsskulder 

289 405 239 796 

24 Panter 

Fastighetsinteckningar 
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22 838 

-4 503 

18 335 

17 år 

28 278 

-3 289 

24 989 

60 år 

43 324 

682 090 

25 431 

5 342 

38 230 

17 897 

21977 

1544 

15 

2 820 

29148 

19 920 

647 

25 805 

11692 

31478 

231946 
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KONCERN : 
Redovisat 

Bokslut 20180831 
2018 

19 531 18 255 

5 572 -3 457 

25103 14 798 

26 628 24 817 

-3 289 -2 957 

23 338 21 860 

48 440 36 658 

1213 598 1118 811 

29 832 27 734 

4 492 8149 

115 766 85 064 

17 490 19 239 

22 352 24 843 

788 2 377 

15 9 217 

2 768 967 

48 798 36 614 

14 787 

795 

8 570 19 867 

6 097 686 

33 902 24 296 

14140 16 282 

14122 7 530 

68 058 37 247 

402 771 320 112 

5 461 5 461 

Redovisat 

20190831 

32 178 

-4 503 

27 097 

28 278 

-3 289 

24 989 

52 086 

1541823 

28 574 

5 342 

76 099 

19 201 

24 490 

1339 

11 797 

2 820 

33 039 

21 286 

5 188 

25 846 

15 429 

11692 

37 150 

319 292 

5 461 



KOMMUN : 

Not Bokslut 
Redovisat 

20180831 
2018 

Företagsinteckningar 

25 Ansvarsförbindelser 

Pensionsförp likte lser som int e uppta- 408 557 411326 
gits bland skulder eller avsättningar 

Särskild löneskat t pensioner, ansvars- 99116 99 788 
fö rbindelser 

507 673 511114 

26 Borgensåtaganden 

Förlustansvar för egnahem och små- 44 64 
hus 

Vafa bMiljö Kommu nalförbund 15 937 15 990 

Komm una la bolag 697 731 693 326 

713 712 709 380 

27 
Operationella leasingavtal, framtida 
leasingkostnader 

M ed förfa ll inom 1 år 3 536 3 302 

M ed förfa ll inom 2-5 år 6187 4 280 

Med förfa ll senare än 5 år 267 

9 990 7 583 

28 
Hyresavtal verksamhetsfastigheter, 
framtida hyreskostnader 

Med förfa ll inom 1 år 27 484 16 833 

Med förfall inom 2-5 år 78 891 36095 

Med förfall senare än 5 år 103 099 66 715 

209 474 119 643 
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396 586 

96 212 

492 798 

64 

17 783 

780 775 

798 622 

3 536 

6187 

267 

9 990 

27 484 

78 891 

103 099 

209 474 
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KONCERN : 
Redovisat 

Bokslut 20180831 
2018 

98 219 98 219 

103 680 103 680 

409 206 416 011 

99 273 100 924 

508480 516 935 

44 64 

15 937 15 990 

15 981 16 054 

Redovisat 

20190831 

98 219 

103 680 

401 270 

97 348 

498 618 

64 

17783 

17 847 



Redovisningsprinciper 
Redovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 
redovisningssed och enligt gällande rekommendat
ioner från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
samt anvisningar från Sveriges kommuner och lands
ting (SKL). 

Kommunfullmäktige har under 2018, KF § 122, fattat 
beslut om att frångå huvudregeln i RKR:s information 
om redovisning av rivnings- och sanerings utgifter och 
aktivera dessa utgifter som markanläggning istället 
för att de kostnadsförs direkt. Avsteget från huvudre
geln har förbättrat 2018-års resultat med 5 mnkr. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i 
resultaträkningen. För att post ska betraktas som jäm
förelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt be
lopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas 
inträffa ofta eller regelbundet. 

Extraordinära poster 
För att en post ska klassas som extraordinär ska den 
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. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna har bokförts enligt Sveriges Kommu
ner och Landstings senaste prognos, cirkulär 19:35. 

Övriga intäkter 
lnvesteringsbidrag och anslutningsavgifter redovisas 
enl RKR R2 och tas upp som en förutbetald intäkt och 
redovisas bland långfristiga skulder i balansräk
ningen. Bidragen och avgifterna periodiseras ut över 
anläggningens nyttjandeperiod som en intäkt i resul
taträkningen. 

Personalkostnader 
Intjänad semester-, ferie- och uppehållslön samt 
okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga 
värde inklusive personalomkostnadspålägg (39,15 %) 
och redovisas som en kortfristig skuld i balansräk
ningen . Arbetsgivaravgifter för augusti har periodise
rats. 

Anläggningstillgångar 
Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för investeringsredo
visning' ska tillgångar med en nyttjandeperiod över
stigande tre år och ett värde på minst ett basbelopp 
klassas som investering och redovisas som anlägg
ningstillgång. 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod 
där avskrivning sker på tillgångarnas anskaffnings
värde. Avskrivning påbörjas månaden efter att inve-
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steringen tagits i bruk. Följande avskrivningstider till
lämpas normalt i kommunen för; byggnader och tek
niska anläggningar: 10, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50 och 
100 år och för maskiner och inventarier: 3, 5, 7, 10, 15 
år och 20 år. 

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning 
på objekt där komponenter tydligt kan urskiljas. Ob
jekt med bokfört värde överstigande 25 mnkr vid bok
slut 2013 har uppdelats i komponenter utifrån en 
grundschablon. Grundinvesteringarna har sedan pro
centuellt fördelats ut på respektive komponent och 
framtida avskrivningar anpassas till komponentens 
avskrivningstid. 

Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls. 

Omsättningstillgångar 
Avgränsade exploateringsområden klara för försälj
ning redovisas som omsättningstillgång. Enstaka tom
ter utanför avgränsat exploateringsområde redovisas 
som materiella anläggningstillgångar då de har ett 
ringa värde. 

Lån och räntor 
Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats. Näst
kommande års amorteringar är bokförda som kort
fristig skuld. 

Pensioner 
Sala kommun redovisar sina pensionsåtaganden en
ligt blandmodellen.Dvs pensioner intjänade from 
1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen 
och pensionsförmåner som intjänats tom 1997 redo
visas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelser 
för förtroendevalda tillhörande PBF-avtalet har skuld
förts. För förtroendevalda tillhörande OPF-avtalet 
tryggas pensionsavgiften genom en försäkringslös
ning. Premien redovisas som en kortfristig skuld och 
betalas ut för förvaltning nästkommande år. 
Avgiftsbestämda pensionen (tjänstepensionsavtalet) 
redovisas som en kortfristig skuld och betalas ut för 
individuell förvaltning i mars nästkommande år. Pro
gnosen för pensionskostnaderna hämtas från KPA. 

Hyra och leasing 
De leasingavtal som finns i kommunen har klassats 
som operationella. De har en avtalstid kortare än tre 
år och redovisas som leasingkostnader i resultaträk
ningen och framtida leasingavgifter under ansvarsför
bindelser. Framtida hyresavgifter redovisas under an
svarsförbindelser. 

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



Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter be
räknade utifrån det egna skatteunderlaget. Det gene
rella statsbidraget redovisas tillsammans med bidrag 
och avgifter i utjämningssystemet i posten generella 
statsbidrag och utjämning. 

Balansräkningen visar i sammandrag kommunens 
samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och 
skulder på dagen för räkenskapsårets utgång. 

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

Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella 
anläggningstillgångar, materiella anläggningstill
gångar och finansiella anläggningstillgångar. 

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

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

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

Finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperi
ods investeringar och löpande verksamhet har finansie
rats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

För kommunens interna redovisning tillkommer även 
drift- och investeringsredovisning. 

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

Investeringsredovisningen, i vilken verksamheter
nas budgeterade och redovisade investeringsinkoms
ter och utgifter ingår. De redovisade nettoinvestering
arna förs över till finansieringsanalysen. 
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INLEDNING 

Snabbfakta, 4 år i sammandrag 

Bokslut 2016 Bokslut 2017 

Årets resultat, mnkr 52,4 65,0 

Årets resultat som andel av 4,2 5,0 

skatteintäkter, bidrag och ut-
jämning, % 

Nettokostnader, mnkr 1185,9 1232,2 

-förändring från föregående 5,4 3,9 

år,% 

Skatteintäkter, bidrag, ut- 1 237,9 1295,4 

jämning, mnkr 

- förändring från föregående 6,6 4,6 

år,% 

Nettokostnadsandel av skat- 96 95 

teintäkter bidrag och utjäm-
ning, % 

Finansnetto, mnkr 0 1,8 

Nettoinvesteringar, mnkr 109,5 89,4 
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-36,4 

-2,7 

1383,3 

12,3 

1 345,1 

3,8 

103 

2 

264,4 
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Budget 2019 Prognos 2019 

13,8 -41,4 

1,0 -3,0 

11 367,6 1436,7 

-1,1 3,9 

1 385,4 1 394,9 

3,0 3,7 

98,7 103,0 

-3,9 0 

405,6 250 



FÖRVALTN INGSBERÄTTELSE 

Viktiga händelser 
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• I början av året uppmättes de historiskt sett lägsta grundvatten nivåerna sedan mätningar påbörjades i slu
tet av 60-talet Under våren infördes därför bevattningsförbud i delar av kommunen som senare kom att utö
kas till att gälla för hela Sala kommun. Flertalet informationsinsatser har gjorts under vår och sommar kring 
hur vi kan spara vatten och under sommaren har det sparats ca 13 % jämfört med förra årets vattenförbruk
ning vilket motsvarar 2 500 badkar per dag. 

• Under våren har konsulter arbetat med en "Risk och sårbarhetsanalys" för samtliga vattenverk i Sala kom
mun. Rapporten kommer att presenteras i september och kommer ligga som arbetsunderlag för fortsatt ar
bete med att säkerställa dricksvattenförsörjningen. 

• I Ransta invigdes i januari den nya skolan och förskolan samt idrottshall och biblioteksfilial. I samband med 
invigningen presenterades konstverken på platsen. 

• I maj startade Gärdesta III med fyra nya förskoleavdelningar och beräknas vara i full drift under hästtermi
nen. Samtidigt avvecklades Bellanderska förskolan. 

• Sala kommun deltog vid Sala Mässan med 10 montrar. I samband med mässan invigdes också Lärkans nya 
sporthall som en fullstor idrottshall med läktare för 200 personer och cafe. Samtidigt presenterades konst
verket "Tillsammans". 

• Simhallen stängdes den 12 juni av arbetsmiljöskäl, då skicket på bassängerna bedömdes vara dåligt. Upp
handling av renovering av 25-meters bassängen är påbörjad. 

• Stadsparken har ytterligare tillgänglighetsanpassats kring bangolfbanan och lekplatser på Emmyl und och i 
Hedåker och Västerfärnebo har rustats upp för att förbättra säkerheten och öka attraktiviteten. 

• Nytt länsövergripande biblioteksdatasystem KOHA installerades under maj. 

• Inom äldreomsorgen har omfattande översyn av nya verksamhetsbehov gjorts såsom uppföljning av LOV 
utförare. 

• För brukare av hemtjänst erbjuds tillsyn via kamera på natten och efterfrågan har ökat något. 

• Under perioden har lagen om samverkan inneburit ett omfattande arbete med att säkerställa trygga hem
gångar från sjukhusen. 

• 1 det förebyggande arbetet med bostadsförsörjningen har boendesamordnarens roll utvecklats. Det finns 
idag "en ingång" i samtliga bostadsfrågor inom vård och omsorg vilket har förenklat och förbättrat för den 
enskilde. 

• Under året har ett projekt startat i avsikt att sanera området kring Sala Silvergruva och Pråmån ner till dam
marna i stadsparken. Projektet kommer löpa över nio år med bidrag från Länsstyrelsen. 

• En sk lotsfunktion "En väg in" har införts som stöd gällande företagsetableringar och exploatering. Lots
funktionen består av flera handläggare och kontor och ger företagaren möjligheten till att möta samtliga 
funktioner samtidigt. 

Satsa på Sala går över till att bli ett projekt som Företagarna tillsammans med samverkanspartner startar, 
Handlingskraft Sala är nu handeln i Salas samlingsnamn. Projektledare på 50% tillsammans med en styr
grupp. Näringslivskontoret ingår i styrgruppen. 

• Attraktionskraft - påbörjat upparbetning av kampanj "Vi är Sala - tillsammans kan vi", Vi ses i Sala Magasi
net, En ter Västmanland - kompetensförsörjningsmagasin, Företagargalan Silverglans, Evenemang För 1 Sala 
samt branschträffar. 

• Under våren har arbetet med flytt av Överförmyndarverksamheten till Västerås förberetts och genomförts 
under augusti månad. 

• Inom området civilt försvar och krisberedskap ligger fokus på att integrera kommunen i det nya totalförsva
ret, vilket också innefattar ett förbättrat säkerhetsskydd i kommunen. 

• Uppstart av skogsbrandvärn, 60 personer. 
6 (41) 
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• Förbättringar av IT- och informationssäkerheten har genomförts bland annat genom implementering av ny 
säkerhetslösning för det trådlösa nätet, tvåfaktorsautentisering för skolan, systemkartläggning är genomförd 
och arbetet med klassning av system löper fortsatt. 

• Fortsatt utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben Sala.se. Ett projekt kring införan
det av e-tjänsteplattformen Open e-platform pågår och de första pilottjänsterna lanserades under juni (An
mälan värmepumpinstallation och Ansökan om förskoleplats). 

• Etablering av nya digitala infartstavlor vid Salas infarter och nytt publiceringsverktyg genomfördes under 
våren. 

• Silverlotsen, kommunens "en-väg-in"-koncept, där handläggare från AF, Integrations- och arbetsmarknads
enheten, försörjningsstöd samt vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare, samlokaliseras har under 
perioden utvecklats till en fungerande verksamhet för kommunens behövande medborgare. 

• Statsbidrag har erhållits för att etablera ett lärcentrum för vuxna. Planering och organisering pågår med 
uppstart under hösten. 

• Ett treårigt ESF-projekt, Kvinna in i Sverige, har startats under perioden. 

• Sala kommun har deltagit i UF-nätverk Sala, UF-Mässa Stockholm, Silverstänkgalan i Sala. 

• 4 nya ställ platser för husbilar har anlagts på Museigatan intill Väsby Kungsgård, elstolpar kommer nu i au
gusti, samverkansprojekt med SHE ab/HESAB 

• Ny stadsvandring framtagen tillsammans med guider och Sala Silvergruva, guidade turer i juli och mot över
enskommelse med nytt manus, bokningsbart på Sala Silvergruva 

• MTB -banan på Sala Silvergruva helt klar, skylt, märkning och provcykling klar, öppen för alla MTB cyklister 

• Ytterligare en lnfoPoint öppnar på Sala Golfklubb. 
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Ekonomisk översikt 

RESUL TATUTVECKLING 
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Sala kommuns helårsprognos för 2019 pekar mot ett underskott på -41,4 mnkr att jämföras med budgeterat resultat 
på 13,9 mnkr. Kommunen prognostiserar realisationsvinster på 1,1 mnkr som ingår i resultate t vilket innebär att ba
lanskravsresultatet uppgår till -42,5 mnkr. 

Prognosen visar på ökade intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning på 9,6 mnkr samt ett fin ansnetto 4,2 mnkr 
bättre än budget. 

Resultatutveckling, mnkr 

65;0 
80 ~------------------------------

60 
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0 

-20 -l------"='-------'= "'--------'==-----''tr-'l,il' Prognos 2019 

-40 , --------------~ u::::::::::=~ =0~ 4-
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..,.._Resultat - Balanskravsresultat 

Delårsresultatet, det vill säga årets första åtta månader, visar +29,1 mnkr inklusive realisationsvinster på 1,1 mnkr. 
Det justerade delårsresultatet uppgår till +30,2 mnkr. 

Verksamheternas nettokostnader 
Awikelse nämnderna/styrelsernas nettokostnader: 

Nämnder/styrelse, mnkr 

Kommunstyrelse 

Kultur- och fritidsnämnd 

Revision 

Överförmyndare 

Skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Finansförvaltningen 

Summa 

Periodavvikelse 

Periodavvikelse Prognos 2019 
2019-08-31 

6,4 -12,0 

3,0 -0,3 

0,3 0 

0,4 0 

3,8 -21,3 

-1 1,8 -27,0 

7,1 -8,5 

9,2 -69,1 

Verksamhetens nettokostnader avviker positivt mot periodbudgeten med 9,2 mnkr. En orsak till det är förändringen 
av semester-, ferie-, och uppehållslöneskulden som vid delårsperioden är värderad till sitt verkliga värde vid balans
tidpunkten. 

Under de återstående månaderna beräknas skulden för ferie- och uppehållslön upparbetas med 15 mnkr och se
mesterlöneskulden med ca 17 mnkr. Dessa kostnader på ca 32 mnkr ingår i nämndernas prognoser och förklarar del
vis den stora differensen mellan periodresultatet och årsprognosen. 
Andra kostnader som beräknas uppstå under hösten är för nedskrivning av delar Åkraskolan (5,9 mnkr) som inte 
längre används i verksamheten, saneringskostnad för kvarteret Löparen (10 mnkr) och upphandlingsskadeavgift för 
otillåten direktupphandling (1,1 mnkr). Pensionspremien debiteras till största del under hösten 2019 (14,2 mnkr). 
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Verksamhetens nettokostnader uppgår sammantaget till ett prognostiserat underskott på 69,1 mnkr. 

Prognosen för Kommunstyrelsen visar sammantaget ett underskott på -12 mnkr, där Samhäl/sbyggnadskontoret be
räknas göra ett underskott på -14,7 mnkr och Ekonomikontoret -0,9 mnkr, övriga kontor gör överskott. 
Samhällsbyggnadskontorets underskott uppstår till största delen inom Fastighetsenheten och Plan- och utvecklingsen
heten. Inom Fastighetsenheten har kostnader kopplade till rivning och utrangering av skola och förskola i Ransta och 
nedskrivning av del av Åkraskolan som inte längre används i verksamheten bidragit till underskottet på 
-10 mnkr. Driftkostnaderna har minskat till följd av att upphandlade årsentreprenörer saknas. Detta i kombination 
med stor återhållsamhet i övrigt ger en total besparing på 5 mnkr. Kommersiella lokaler beräknas ge ett underskott 
på -0,8 mnkr. Ökade kostnader för städtjänster till följd av bland annat överklagad upphandling, uppskattas till -3 
mnkr. 
Plan- och utvecklingsenheten belastas med en oförutsedd saneringskostnad på 10 mnkr för kvarteret Löparen. Högre 
exploateringsintäkter än budgeterat gör att underskottet reduceras till totalt-6 mnkr för enheten. 
Ekonomikontorets beräknade underskott kopplas till en upphandlingsskadeavgift som aviserats i och med en otillåten 
direktupphandling. 

Kultur -och fritidsnämndens underskott beräknas till -0,3 mnkr. Stängningen av simhallen gör att intäkterna beräk
nas minska med 0,6 mnkr. Lägre utbetalade verksamhetsbidrag än budgeterat ger ett överskott på 0,3 mnkr. 

Sko/nämnden beräknar ett underskott på -21,3 mnkr. Skolnämndens ram 2019 ökar med 2,4 % jämfört med föregå
ende års ram. Den är dock 0,46 % lägre än utfall 2018. Stora besparingsåtgärder har beslutats i Skolnämnden i sam
band med budgetarbetet inför 2019. Nettokostnadsökningen i delårsbokslutet uppgår till 7,25 % vilket är betydligt 
högre än det faktiska ramutrymmet. 
Det är i huvudsak personalkostnader (avvecklingskostnader), hyra för Åkra modulskola, måltidskostnader samt mins
kade intäkter som påverkar resultatet negativt. De externa intäkterna ökar, tack vare riktade statsbidrag som tillkom
mit, men som samtidigt genererar en ökad kostnadsvolym för bland annat personal. På samma gång fortsätter statsbi
drag från Migrationsverket att minska. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar det största underskottet på -27 mnkr. Vård- och omsorgsnämndens ram 
för 2019 är 1,14 % högre än ram 2018, men 5,32 % lägre än utfall 2018. Det innebar att stora besparingsåtgärder be
slutades i nämndens budgetarbete inför 2019. Vid delårsperioden kan konstateras att nettokostnadsökningen uppgick 
till 0,77 % dvs något lägre än ramuppräkningen men långt ifrån den sänkning som krävs för att faktiskt komma i ram 
2019. 
Köp av huvudverksamhet överskrider sin budget på grund av att höga kostnader för externa placeringar beräknas 
fortgå. Personalkostnaderna innehåller även kostnader för placeringar i familjehem som har ökat på grund av ökat 
antal placeringar. Personalkostnaderna är också fortsatt höga inom äldreomsorgen. Negativ förändring från periodens 
utfall till ny årsprognos innehåller upparbetning av semesterlöneskuld med ca 5,5 mnkr. Övriga kostnader avviker 
mot budgeten genom fortsatta kostnader för konsulter och externa köp av kommungemensam verksamhet. 
Interna kostnader avviker från budget främst på grund av fortsatt högre kostnader för lokaler, bilhyror och måltider. 

Fi11ansfö1valtningen prognostiserar att pensionskostnaderna avviker negativt från budget med -18 mnkr. KPA:s pro
gnos över pensionskostnaderna för 2019 som användes i budgetarbetet baserades på ett felaktigt underlag i deras 
databas. Höga personalkostnader i verksamheterna gör att kostnaderna för arbetsgivaravgifterna har ökat, samtidigt 
gör det att det till Finansförvaltningen inbetalade po-pålägget som ska täcka arbetsgivaravgiften och pensionskostna
den överstiger budget med 10,7 mnkr. En genomgång av taxeringen av kommunens verksamhetsfastigheter har med
fört att fastighetsskatt- och avgift har återbetalats till kommunen. 

BALANSKRAV 
Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Helårsprognosen 
uppfyller inte balanskravet. 
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Balansutredning 

Årets resultat 

Realisationsvinst 

Justerat resultat 

Delår 

29,1 

1,1 

28,0 

Helårsprognos 

-41,4 

1,1 

-42,5 
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Kommunen har 15,1 mnkr avsatt i resultatutjämningsreserv (RUR) som när vissa kriterier är uppfyllda kan dispone
ras. Prognosen i SKL:s cirkulär 19:35 är dock att kriterierna inte uppfylls under 2019. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING - MÅLUPPFYLLELSE 

Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning. 

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

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

Under 2018 redovisade kommunen ett underskott och en ekonomisk kontroll- och åtgärdsplan beslutades av KS. I 
budgetarbetet inför 2019 stod nämnderna inför stora utmaningar för att få budgeten i balans. Ett antal besparingsåt
gärder togs fram av respektive nämnd för att klara uppdraget. Under 2019 har den beslutade kontroll- och åtgärdspla
nen följts upp vid varje KS sammanträde. Planen reviderades i juni 2019 och ett antal tilläggsbeslut har fattats under 
året. 

Ett antal händelser av engångskaraktär har uppstått under året och påverkar helårsprognosen negativt. Dessutom har 
fler av de beslutade åtgärderna har inte hunnit få full effekt under året. 

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2019 beslutat att årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning. Delmålet förväntas inte uppfyllas då det prognostiserade resultatet är negativt och uppgår 
till -3,0 %. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen. Nettokostnadsökningen prognostiseras till 3,9 % och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag 
och utjämning till 3,7 %. Delmålet förväntas inte uppfyllas. 

Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna sammantaget ska bedriva verksamheten inom beslutade anslag. 
Som helhet prognostiserar nämnderna ett underskott på -60,5 mnkr och därmed förväntas målet inte att uppfyllas. 
Nämnderna ska också se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet. Prognosen visar att ande
len externa intäkter i förhållande till externa kostnader minskar. Delmålet förväntas inte bli uppfyllt. 

Inget av de fyra finansiella målen beräknas bli uppfyllt. God ekonomisk hushållning uppnås inte. 

NETTOKOSTNADER, SKATTEINTÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 

Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget sammantaget öka med 9,6 mnkr till totalt 1 395 
mnkr. Skatteintäkterna beräknas att öka med 4,4 mnkr och bidrag och utjämning att öka med 5,2 mnkr. 

Prognosen för verksamhetens nettokostnader är 1 437 mnkr vilket är 69 mnkr högre än budgeterat. Nettokostnads
and elen, det vill säga nettokostnadernas andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras till 103 % vilket 
är sämre än den budgeterade nettokostnadsandelen på 98,7 %. 
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Nettokostnadsökningen 2019 prognostiseras till 3,9 % och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning till 
3,7 %. Nettokostnadsökningstakten har bromsats upp men ligger mycket över den budgeterade som egentligen mot
svarade en nettokostnadssänkning på -1,14 %. 

Ökningstakten för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning minskar något i jämförelse med det föregående året. 

FINANSNETTO 

Prognosen för fina nsnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är positivt och uppgår till 0,3 mnkr. I 
de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor, finansiell kostnad för pension. I de finansiella intäkterna ingår 
borgensavgifter, överskottsbetalning från Kommuninvest samt avkastning från bolagen. Finansnettot har gentemot 
budget förbättrats med 4,2 mnkr. Denna förbättring beror till största delen på en överskottsbetalning från Kommu
ninvest på 2,1 mnkr som inte budgeterats samt att ränteläget är gynnsammare än budgeterat. 

SOLIDITET 

Soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. Soliditetsmåttet visar hur stor del av tillgångarna som finansie
ras med eget kapital. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och låneskuldens storlek. Soliditeten 
uppgår nu till 43 % vilket är en försämring sedan bokslutet 2018. Då prognosen för helårsresultatet är kraftigt nega
tiv och nya lån har tagits upp på 260 mnkr under året förväntas soliditeten försämras ytterligare till årsskiftet. 

Soliditet,% 

Exklusive pensionsförpliktelse 

Inklusive pensionsförpliktelse 

PENSIONER 

Pensionskostnaderna bygger på prognoser från KPA. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mnkr, inkl löneskatt 

Avsatt till pensioner 

Ans va rsförbindelser 

Finansiella placeringar 

Summa 

2017-08-31 

40,7 

529,7 

0 

570,4 

2018 2019-08-31 

48% 

13% 

2018-08-31 

42,4 

511,1 

0 

553,5 

43% 

14% 

2019-08-31 

48,4 

492,8 

0 

541,2 

Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ett stort åtagande för pensioner vilket redovisas 
som ansvarsförbindelse. De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2019-08-31 till 541,2 
rnnkr. Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstidspensioner. Denna del 
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som förvaltas av kommunen uppgår till 48,4 mnkr. Avsättningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom index
uppräkning. Kommunen har inga finansiella placeringar. 

EXPLOATERING 

Exploateringsområdet Räven på Ängshagen omklassificerades till omsättningstillgång i samband med att tomterna 
blev klara att försälja. Samtliga tomter har bokats och under delårsperioden har tre slutbetalats. 
Sala borg har köpts in i avsikt att exploatera. 

Räven Salaborg 

Bokfört värde 20190101 203 0 

Justeri ng/försä ljn ing/inköp -25 600 

Inbetalda handpenningar -331 0 

Bokfört värde 20190831 -153 600 

Årets utgift 0 0 

Årets försäljningsintäkt 961 0 

Årets nettovinst/-förlust 936 0 

INVESTERINGAR 

Verksamhetens budgeterade investeringsvolym är 285,6 mnkr och med överförda tilläggsanslag 44,8 mnkr uppgår 
den totala investeringsbudgeten till 330,4 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 77,1 mnkr. 

Nettoinvesteringarna per sista augusti uppgår till 158,7 mnkr eller 48 % av helårsbudgeten. Många stora projekt på
går på fastighetssidan bland annat nybyggnationerna på Vallaskolan. Under året avslutade projekt är Ransta 
skola/förskola, Ransta Idrottsha ll samt Idrottshallen på Lärkan. 

lnvesteringsredovisning, netto 

Nämnder/styrelse, mnkr 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnd 

Skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

FRAMTIDEN 

Budget2019 

316,2 

1,2 

7,0 

6,0 

330,4 

Prognos 2019 
Awikelse 

2019 

239,8 76,4 

1,2 0 

6,1 0,9 

6,2 -0,2 

158,7 77,1 

Kommunen står inför stora utmaningar för att få den kommunala budgeten i balans. Både finansieringen av välfärds
uppdraget och att klara bemanningen blir svårare då antalet unga och äldre i befolkningen ökar kraftigt jämfört med 
ökningen av personer i arbetsför ålder. Återställandet av 2018 års negativa resultat gör också att kraftiga åtgärder 
måste vidtas under kommande år. 

Den nya föreslagna kostnadsutjämningen för kommuner och landsting förväntas träda i kraft 1 januari 2020. Det revi
derade förslaget är ännu inte beräknat av SCB och effekten för Sala kommun är inte helt klar. I utredningsförslaget 
beräknades Sala kommun tappa 1,7 mnkr i bidrag. 
Budgetpropositionen för 2020 innehö ll inte några nya satsningar än sedan tidigare aviserade och vilket innebär en 
stor utmaning för kommunen att klara välfärdsuppdraget. 

Kommunen har under en period investerat i flera sko lor och idro ttshallar vi lket innebär stora utmaningar, dels att 
hantera driftskonsekvenserna och även de eventuella utträngningseffekter som uppstår. En utredning har tagits fram 
kring Åkraskolan som ett beslutsunderlag till om den fuktskadade Åkraskolan ska totalrenoveras eller om en eller 
flera nya sko lor ska byggas. 
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Medarbetare 
Den statistik som här presenteras har hämtats från kommunens personal- och lönesystem. 
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Årsarbetare är antalet anställda omräknat i heltidstjänster, alla med tillsvidareanställning, vikariat och a llmän viss
tidsanställning som varat i tre månader eller längre. 

Totalt antal årsarbetare inom Sala kommun: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tillsvidare 1629 1627 1605 1678 1744 1807 1937 

Visstidsanställda 104 110 125 128 146 220 161 

Totalt 1 733 1 737 1 730 1 806 1890 2 027 2 098 

Antal årsarbetare per 30 juni respektive år: 

2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 

Totalt 1928 2146 2 155 

Antal medarbetare är i stort sett oförändrat, en liten ökning med 9st under perioden, i förhållande till samma period 
föregående år. 

År 2016 ökade antalet medarbetare i förhållande till året innan (2015), ökningen berodde på att kommunens tjänster 
kopplade till integration ökat. År 2017 minskade antalet medarbetare för perioden på grund av det motsatta, att anta
let tjänster kopplat till integrationen blivit färre. År 2018 ökade antalet för perioden igen. Denna gång på grund av de 
nyrekryteringar som gjorts i och med utökad verksamhet i samband med ett ökat antal barn i skola/förskola och fler 
brukare inom hemtjänsten samt ett nytt gruppboende inom området funktionsnedsättning (FO) . 

Fördelning, antal kvinnor/män, 2019-06-30 (personer): 

Skola Vård och Övriga1 Summa 

omsorg 

Kvinnor 690 802 208 1 700 

Män 193 114 177 485 

Summa 883 916 385 2184 

De två största verksamheterna är barn och utbildning samt vård - och omsorg. Traditionellt är kommunsektorn kvin
nodominerad. Sala kommun utgör inget undantag med 78 % kvinnor och 22 % män i juni 2019. 

Andel heltidsanställda av ovanstående, % 

Skola Vård och Övriga 

omsorg 

Kvinnor 89% 68% 80% 

Män 91 % 89% 94% 

Totalt 89% 71 % 86% 

Andelen heltidsanställda har ökat något för alla kategorier ovan, utom för män inom skolan och för män i "övriga 
verksamheter" där andelen är oförändrad. 

1 Kontoren för samhäl lsbyggnad, bygg och miljö, hållbar tillväxt, medborgarkontor, kultur och fritid, räddningstjänst samt 
persona l och ekonomi. 
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Kommunstyrelsen i Sala kommun har beslutat att heltid som norm ska införas och i huvudöverenskommelsen (HÖK 
16) med fackfö rbundet Kommunal framgår att heltid ska vara norm vid nyanstä llning och att redan anställda medar
betare i högre utsträckning ska arbeta heltid. 
Arbetsgivaren har tagit fram en plan, som processats i samverkan med den lokala arbetstagarorganisationen, för hur 
andelen medarbeta re som arbetar heltid ska öka. 
Ett p ilotprojekt på Vård och Omsorg, inom området funktions nedsättning, har genomförts och erfarenheter från pro
jektet kommer att kunna användas då hela Sala kommun under hösten 2019 fortsätter men införandet av "rätt till hel 
tid". 

Ålder 
Antal medarbetare som uppnår 65 års ålder (pensionså lder} per år: 

Antal/år 

2018 

16 

2019 

35 

2020 

65 

2021 

40 

Genomsnittsålder b land Sala kommuns tillsvidareanställda är 46år och för visstidsanställda 4 lår. 

HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ 

Friskvård 
Sala kommun uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter för personal genom att erbjuda friskvårdskuponger till medar
betare som är anställda tre månader eller längre. Kupongerna motsvarar ett värde av tusen kronor, för medarbetare 
anställd under ett helt kalenderår, och kan användas som betalning för hälsofrämjande friskvård som, enligt Skatte
verkets regler, är fria från förmånsbeskattning. Nyttjandegraden 2018 var 71,7 %, vilket var en minskning av nyttjan
degraden med 7,1 %. Nyttjandegrad mäts den 31 december. 

Företagshälsovård 
I lag om företags hälsovård framgår arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård. Från och med 1 sep tember 
2017 har Avonova varit kommunens leverantör av företagshäl sovård. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro av totalt arbetad tid för respektive år: 

Sj u kfrå nva ro, tota It i % 

2013 

4,9 

2014 

5,3 

2015 

7,0 

Sjukfrånvaro av totalt arbetad tid första halvåret respektive år: 

2017-06-30 2018-06-30 

Sjukfrånva ro totalt,% 8,3 8,4 

Sjukfrånvaro> 60 dgr, % av totalt anta l 45,2 43,1 

Sjukfrånvaro kvinnor,% 8,6 9,3 

Sjukfrånvaro män,% 4,9 5,5 

Sjukfrånvaro, å lder 29 år e ll er yngre,% 8,5 8,7 

Sjukfrånvaro, å lder 30-49 år,% 7,1 8,1 

Sjukfrånvaro, å lder 50 å r oc h äldre,% 8,1 8,5 

2016 

8,1 

2019-06-30 

6,0 

49,5 

7,0 

2,9 

8,1 

5,1 

6,3 

2017 

8,0 

2018 

6,8 

Sjukfrånvaron inom Sala kommun, 2019-06-30, visar totalt 6,0 % av totalt arbetad tid, en minskning förhållande till 
första halvåret 2019 med hela 2,4 %. Målet för sjukfrånvaron i Sala kommun är satt till fem procent eller lägre, vilket 
passera des redan vid 2014 års mätning. 

Försäkringskassan rapporterade redan i juni 2016 att det fanns indikationer på att ökningen av sjukfrånvaro, totalt i 
landet, bromsa des in. De skrev då i sin rapport (2016:7) att det var för tid igt att säga om det var en vändning man såg, 
men att mycket tyder på att sjuktalen planar ut. 

1 Försäkringskassans nästa rapport juni 2017 var vändningen ett faktum, att sjukpenningtalet minskade och att ut
vecklingen vänt neråt. I rapporten juni 2018 konstateras att sjukfrånvaron i Sverige kännetecknas av stora variationer 
över tid. 1 början av 2018 var det färre än tidigare som påbörjade en sjukskrivn ing men många b lir kvar i de långa 
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sjukskrivningarna då allt färre beviljas sjukersättning. Den nedåtgående utvecklingen har därför bromsats in då de 
långtidssjukskrivna står för en stor del av sjukfrånvaron. 

Det genomsnittliga antalet sjukdagar med ersättning från Försäkringskassan, (antal dagar per person, alla sjuk- och 
rehabiliteringspenningdagar, under ett år utslaget på alla försäkrade individer, det så kallade sjukpenningtalet slutade 
på 9,6 dagar för de 6 först månaderna. Sjukpennigatalet har i stort sett legat still i landet sedan augusti 2018, med ett 
litet "trendbrott" i april 2019 då det minskade från 9,7 till 9,6 dagar. 

Att antalet sjukskrivna varierar markant över åren och har regionala variationer beror dels på konjunkturläget och 
förändringar i regelverken, men även demografiska förändringar somt. ex. att andelen äldre ökar. 

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

60% 

LÖNER2019 

För första halvåret 2019 finns 322 registreringar gjorda, vilket är en minskning med 
47 registreringar, och av dessa är 60 % (194st) anmälda skador och 40 % (128st) är 
anmälda tillbud. 

För löneöversyn 2019 är inte det totalt löneöversynsutfallet fastställt då avtalet för Vårdförbundet blev klart först i 
maj 2019. Avtalet löpte ut den 31 mars men förlängdes under pågående förhandlingar som blev klara i maj och gäller 
för perioden 1 april 2019 till 31 mars 2022. Avtalet är sifferlöst och prioriterar särskilt skickliga medarbetare, vilket 
förbättrar möjligheten till ökad lönespridning. 

Övriga arbetstagarorganisationer, förutom Vårdförbundet, fick 2019 års löner med giltighet fr.o.m. 2019-04-01, utbe
talda med aprillönen. Kommunalarbetarförbundets medlemmar, som har ett avtal som löper från maj till april, fick 
sina nya löner utbetalda med majlönen. 

INTERNA UTBILDNINGAR 

Arbetsmiljöutbildning, bestående av tre utbildningstillfällen för chefer och skyddsombud, har arrangerats under vå
ren 2019. Arbetsmiljöutbildning vid ytterligare tre tillfällen är även planerad för hösten 2019. Under våren har intern 
kompetensutveckling i form av tematräffar erbjudits till kommunens chefer. Teman har varit systemgenomgång för 
chefer och HR introduktion för chef. 

För att ytterligare stärka ledarskapet i kommunen har alla chefer tillgång till distansutbildningar/föreläsningar via 
web. Även de kommunala bolagens VD:ar och sex st fackliga ledare ur kommunens Centrala samverkansgrupp har 
tillgång till detta. Föreläsningarna handlar om de områden som varje chef och ledare behöver ha grundläggande kun
skap i. Kampanjer med program kring aktuella ämnen har genomförts och under första halvåret 2019 handlade pro
grammen om arbetsrätt och förändringsledarskap. 

En Ledarakademi för chefer och ledare i Västmanlands kommuner finns, där chefsaspirantutbildning samt kurser och 
mentorprogram erbjuds, kommunen har tredeltagare på chefsaspirantutbildningen 2019. 

Övrig kompetensutveckling planeras och hanteras behovsanpassat inom respektive verksamhet utifrån behov och 
förutsättningar. 

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen. Som stöd för ge
nomförande finns föreläsning via webb för chefer samt en partsgemensamt framtagen mall, inklusive utvecklingsplan, 
tillgänglig på kommunens intranät. Avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynsprocessen 
för att följa upp att samtalen genomförs samt för att fånga upp förbättringsförslag. 
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I kommunkoncernen bedrivs verksamhet i olika driftsformer för att servicen till kommuninvånarna ska vara så god 
som möjligt och utföras på effektivaste sätt. 

I koncernen ingår kommunens nämnder, det helägda bolaget Salabostäder AB samt de delägda bolagen Sala-Heby 

energi AB samt Sala Silvergruva AB. 

Sala kommunkoncern 
I 

■ 
.. 

■ 

I 
Kommunala nämnder . 

Skolnämnden 

Vård och omsorgsnämnden 
Kommunalägda bolag 

Sala bostäder AB 100% 
Kommunstyrelsen 

Sala-Heby Energi AB 87',5% 
Kultt!H och fritids mämnclen 

Sala Silvergfiw.1a ÄB 81J% 
By,gg oclil rmiljönä,11lilmden 

- -

FINANSIELL ANALYS 

Arets resultat koncernen 

2015 2016 2017 2018 Prognos 2019 

Årets resultat, mnkr 54,4 75,0 86,5 -15,2 -15,3 

Årets resultat per invånare, tkr 2,5 3,4 3,8 -0,7 -0,7 

Resultat innan konsolidering och eliminering: 

Sala Heby Energi AB 12,7 12,8 11,2 11,4 15,3 

Salabostäder AB 10,5 16,4 13,4 13,4 15,0 

Sala Silvergruva AB -2,0 -1,5 -1,8 -2,3 -2,6 

Sala kommun 38,9 52,4 65,0 -36,4 -41,4 

Årsprognosen för Kommunkoncernens resultat uppgår ti ll -15,3 mnkr, de kommunala bolagen visar sammantaget ett 
beräknat resultat på 26,1 mnkr och kommunen prognostiserar ett resultat på -41,4 mnkr. 

Koncernens investeringar, avskrivningar, låneskuld och finansiering 

2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

lnvesteringsvolym, mnkr 121,7 124,1 134,4 399,9 152,3 

Avskrivningar, mnkr 94,4 94,2 95,6 97,2 71,5 

Låneskuld, mnkr 1454,9 1428,8 1349,9 1615,9 1 861,1 

Låneskuld per invånare, tkr 66 64 60 71 81 

Självfinansieringsgrad, % 114% 126% 163 % 32% 

Kassalikviditet, mnkr 179,6 171,9 153,6 95,1 167,0 

Koncernens totala låneskuld har ökat kraftigt de senaste åren på grund av den höga investeringsvolymen främst i 
kommunen som har byggt en ny grundskola, försko la och idrottshall i Ransta och nu håller på att bygga en ny grund
skola på Vallaskolan. Byggnation av en ny idrottshall har också slu tförts under året på Lärkanområdet. Salabostäder 
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bygger just nu två nya hyreshus i Kronparken med planerad inflyttning i oktober 2019 och Sala Heby Energi AB byg
ger om kraftvärmeverket. 

Koncernens soliditet 

mnkr 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

Soliditet 33% 34% 38% 34% 32% 

Soliditet inkl samtliga pens- 9% 11 % 16% 14% 15 % 
ionsförpliktelser 

Koncernens soliditet har minskat under de senaste åren och är 32 % vid delårsbokslutet. Orsaken till försämringen är 
den höga nyupplåningen de senast åren och det negativa resultatet på -15,2 mnkr för koncernen 2018. 

VERKSAMHET I KOMMUNENS KONCERNBOLAG 

Salabostäder 
Verksamhet 

Salabostäder arbetar oförtrutet vidare med att höja kvaliteten i vår förvaltning och vår service till hyresgästerna. Re
sultaten börjar långsamt synas i de siffror vi ser från kundmätningarna. Under året har vi infört ett nytt ekonomisy
stem och kommer att avveckla några äldre system som en effekt av detta. Vi ser också att fler använder sig av våra 
digitala plattformar för att göra sina ansökningar, lämna handlingar mm. Från årsskiftet flyttar vi också över vår felan
mälan helt till mina sidor på hemsidan. Ny hyressättningsmodell håller på att införas. 

Ekonomi 

Under de första 8 månaderna uppvisar bolaget ett resultat på 12,8 mnkr. Resultatet är något högre än budgeterat och 
vi förväntar oss ett årsresultat på 15 mnkr som är 5 mnkr högre än budget. En del av detta är effekterna av K3, som 
förskjuter kostnaden från underhållskostnader nu till kommande avskrivningskostnader, vilket inom närtid fortsatt 
skapar högre resultat. Nyproduktionen av Kronparken kommer också generera bra driftnetto som bidrar till ökat re
sultat i den löpande verksamheten. 

Framtid 

Salabostäders nyproduktion av 80 lägenheter i Kronparken är nu slutförd. Inflyttning sker i oktober. Kvarteret Berget 
avslutas i börj an av nästa år och sedan är dess 106 hyresgäster inflyttade i nyrenoverade lägenheter. Fortsättning av 
vårt stora renoveringsprojekt planeras nu med kvarvarande del av Dammgatan 1 och Kvarteret Myntet på Åkra. Som 
läget ser ut nu kommer den fortsatta renoveringen att ske utan statliga bidrag som vi kunnat ta del av de senaste åren 

Sala-Heby Energi AB 
Verksamhet 

Det är med stolthet och tacksamhet det kan konstateras att kunderna har givit SHE bästa betyg i kundundersökningen 
som genomförts under sommaren. Det innebär att SHE är Bästa energikoncernen i Sverige 2019 i jämförelse med 70-
talet energibolag i Sverige som genomfört Supportföretagets mätningar. I jämförelsen igår koncerner med minst tre 
affärsområden varav ett är ett koncessionsområde på Elnät om minst 10 000 uttagspunkter. Till detta kan tilläggas att 
SHE Elnät blev bästa elnätsbolag av alla el nätsbolag som gjort undersökningen. 

På Fjärrvärmen har arbetet med att renovera och förbättra pannan pågått under sommaren. Renovering och ombygg
nad har hitintills gått bra och kommer att slutföras nästa år med anpassning till nytt bränsle. Uppstart efter ombygg
nad av pannan planeras att ske under september. 

Elhandel har haft två välbesökta kundträffar för kunder med långa avtal. För att få nya kunder marknadsför sig elhan
del på nya plattformar och hos nya kundgrupper. Elpriserna ligger på en högre nivå än vi på senare år vant oss vid. 

HESAB har haft fortsatt stor efterfrågan på solelanläggningar vilket innebär att den egna personalen har varit fullt 
belagda med arbete kopplat mot kunder som vill omvandla solstrålar till elenergi. 

Elnätsverksamheten har gjort ett 20 tal nyanslutningar under året och anslutit ca 45 nya solelanläggningar. Ett stort 
pågående arbete är att lägga ner en högspänningskabel mellan ett ställverk utanför SHE byggnaden och Hyttan. Arbe
tet görs till stor del med hjälp av borrning i marken. 
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Omsättningen har under perioden ökat med ca 1 % jämfört med föregående års delårsrapport. Elnätsintäkterna har 
ökat till följd av årets taxehöjning. Det är även ökade intäkter från elhandeln då spotpriserna på elmarknaden har va
rit högre. Fjärrvärmeintäkterna har minskat på grund av vädret, samt att det inte förekommit lika stora nyanslut
ningar som föregående år. Resultatet uppgår till -1 385 tkr jämfört med 4 267 tkr för motsvarande period 2018. 

Investeringarna har gjorts under perioden till ett belopp av 83 040 tkr jämfört med 2017 då de uppgick till 10 472 tkr. 
Årets stora investeringar avser framför allt ombyggnation av kraftvärmeverket i Sala. 

Prognosen för helåret 2019 är 15 255 tkr, d.v.s. det budgeterade resultatet, som baseras på normal väderlek. Extrema 
väderleksförhållanden gynnar varken resultatet på värme eller elhandel. Elnätverksamheten är inte lika väderkänslig. 

Framtid 

För Sala-Heby Energis del är framtiden väldigt inriktad på miljöfrågor och hur klimatförändringar kommer att på
verka elbranschen. Ett stort arbete ligger också i att förvalta kundernas förtroende för företaget och föra över företa
gets värderingar till ny personal. 

Sala Silvergruva AB 
Verksamhet 

Samtliga verksamhetsgrenar rullar på enligt uppställda planeringar och vi har en hög leveranskvalitet till våra besö
kare. Under sommaren har gästundersökningar visat på en mycket hög grad av kundnöjdhet. Under året har visningar 
av gruvan blivit bokningsbart online vilket har medfört en ökad försäljning, detta kommer att fortsätta att utvecklas. 
Bolaget har förflyttat hela sin marknadsföring till digitala kanaler 

Ekonomi 

Ekonomin fortsätter att vara i stark fokus. Under sommaren har tillströmningen av besökare varit god och genererar 
bra intäkter. Bolagets absolut största månad är juli. På kostnadssidan ligger bolaget relativt stabilt, dock med vissa 
ökningar som kommer att leda till djupare analyser och åtgärder på både kort och långsikt. Utfallet för årets första 8 
månader är sämre än budget vilket beror på samma grundläggande problematik som funnits under många år, vi har 

svårt att locka tillräckligt många besökare. För att möta en del av budgetavvikelsen kommer vi under hösten att be
gränsa våra öppettider för att hålla nere kostnadsmassan så gott det går. En ökad inriktning på försäljning mot företag 
kommer också att ske under hösten och vintern. 

Framtid 

Under sommaren har ett strategiarbete påbörjats för att skapa en planering av bolagets verksamhet och utvecklings
behov de kommande åren. Målsättningen är en dubblering av antalet besökare och en ekonomi i balans till 2024. Stra
tegiarbetet genomförs i nära dialog med huvudägaren Sala Kommun och kommer att innebära ett relativt stort inve
steringsbehov de kommande åren. Det ska dock utmynna i korrekt avkastning på investeringen och uppnående av 
uppsatta mål. 
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Bedömningen om kommunen uppnår god ekonomisk hushållning ska göras genom en helhetsbedömning av målupp
fyllelsen för samtliga perspektiv. 

I perspektivet 'Hållbart samhälle' pekar indikatorerna på att delmålet 'Växande Sala' delvis kommer att nås då antalet 
invånare ökar och resultatet i Svensk Näringslivs mätning av företagsklimatet har försämrats 26 placeringar. För del
målet 'En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling' har ingen prognos gjorts för indikatorerna och resultatet redovi
sas i samband med årsbokslutet. För delmålet 'En långsiktig socialt hållbar utveckling' mäts en av indikatorerna i 
SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år och nu senast under hösten 2018. Mätresultatet 63 vi
sade då på en förbättring men nådde inte riktigt upp till målsättningen på 65. Den andra indikatorn, Salas placering på 
Fokusrankingen, visar på en försämring från plats 85 till 151. 

I perspektivet 'Medborgare' mäts måluppfyllelsen i två av delmålen i SCB:S medborgarundersökning, vilken senast 
genomfördes under hösten 2018 och där nåddes målsättningen. Delmålet 'God service av hög kvalitet' mäts med indi
katorer kopplade till Vård och Omsorg samt Barn och Utbildning. Prognosen för dessa indikatorer pekar mot att det 
målet delvis kommer att nås. 

Två av delmålen i perspektivet 'Medarbetare', 'Delaktighet och inflytande för medarbetarna' och 'Tydligt och bra le
darskap' har resultat från en medarbetarenkät som mätindikator. Den enkäten har genomförts vart tredje år och var 
planerad till hösten 2019. Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket rörande psykosocial arbetsmiljö har gjort att enkä
ten ska arbetas om för att även inkludera dessa delar och på så sätt bli mer omfattande. Enkäten planeras nu att ge
nomföras under 2020. Delmålet 'Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö' bedöms inte bli uppfyllt. Mätindikatorer är 
sjukfrånvaron samt hur stor andel av registreringar i systemet LISA som avser skador/olycksfall/brott. Inget av dessa 
mål beräknas att nås under 2019. 

För samtliga delmål i perspektivet 'Ekonomi' är prognosen att målen inte kommer att uppnås. Årets resultat beräknas 
uppgå till -3,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Nämnderna prognostiserar sammantaget med 
ett stort underskott. Prognosen för indikatorerna för 'Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara 
större än nettokostnadsökningen' och 'Nämnderna ska se över sina möjligheter till ökad intäktsfinansiering av sin 
verksamhet' är att målen inte nås. 

Den sammantagna bedömningen av de indikatorer som kunnat mätas är att målen delvis kommer uppfyllas för samt
liga perspektiv som mäter verksamheten. För perspektivet ekonomi kommer dock inget av delmålen att uppfyllas och 
helhetsbedömningen blir därmed att kommunen inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning. 

INLEDNING 

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

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kom
munen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet. 

I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål i fyra perspektiv; hållbart 
samhälle, medborgare, medarbetare och ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäll er dels för kommunen som 
helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen på ett tydligt 
sätt. Måltexten för samtliga perspektiv återfinns i den strategiska planen 2019-2021. 

I bilagan "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns respektive nämnds resultatutvärdering av sina mål och aktivi
teter som skall bidra till att uppnå nedanstående mål. 

19 (41) 



20 (41) 
Delårsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

PERSPEKTIVEN 

Symbolbeskrivning 

e Målet bedöms bli helt uppfyllt t Målet bedöms bli delvis uppfyllt 0 Målet bedöms inte uppfyllas 

® Mätindikator saknas 0 Ingen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

Sala kommuns folkmängd har ökat med 38 personer under första halvåret och prognosen är att den 
ökar ytterligare . 

Placeringen i Svensk Näringslivs ranking har försämrats med 26 placeringar jämfört med föregående år. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Mätning genomfördes under hösten 2018 
och är underlag till bedömningen av måluppfyllelsen . 

Salas placering på "Fokus" ranking av kommuner som en bra plats att bo på har sjunkit från plats 85 till 
151. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämndernas bidrag till den bedömda Ett växande Sala En långsiktig socialt En långsiktig miljö-

måluppfyllelsen i perspektivet hållbar utveckling mässigt hållbar ut-
Hållbart samhälle veckling 

Kommunstyrelsen 
Bedöms bli delvis Bedöms bli delvis Bedöms inte bli 
uppfyllt uppfyllt uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden 

Skolnämnden 
Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Vård- och omsorgsnämnden 
Bedöms inte bli Bedöms bli delvis 
uppfyllt uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

0 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Senaste mätningen gjordes hösten 2018 och då • 
nåddes målet. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasiet minskar något. Indikatorerna 
för Vård och omsorg pekar på delvis måluppfyllelse. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Senaste mätningen gjordes under hösten 2018 • 
och då nåddes målet. 
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Nämndernas bidrag till den bedömda Nöjda medborgare 
måluppfyllelsen i perspektivet och brukare 
Medborgare 

Kommunstyrelsen 
Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden 
Bedöms bli delvis-
uppfyllt 

Skolnämnden 
Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Vård- och omsorgsnämnden 
Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Sjukfrånvaron beräknas uppgå till 7 %. 

God service av hög 
kvalite 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Påverkan och infly
tande för kommu
nens medborgare 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Andelen skador/olycksfall/brott beräknas uppgå till 60 % av totalt antal registreringar vilket är en pro
centenhet mer än föregående år. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning som görs vart tredje år. Var planerad till 2019 men har nu 
skjutits fram till 2020. Måluppfyllelsen är bedömd utifrån svaren i senast genomförda undersökning 
(20 16) . 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning som görs vart tredje år. Var planerad till 2019 men har nu 
skjutits fram till 2020. Måluppfyllelsen är bedömd utifrån svaren i senast genomförda undersökning 
(2016) . 

Nämndernas bidrag till den bedömda Trygg, säker och ut- Delaktighet och in- Tydligt och bra le-
måluppfyllelsen i perspektivet vecklande arbets- flytande darskap 
Medarbetare miljö 

Kommunstyrelsen 
Bedöms inte bli 

Bedöms bli uppfyllt Bedöms bli uppfyllt 
uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden Bedöms bli uppfyllt Bedöms bli uppfyllt 

Skolnämnden 
Bedöms inte bli Bedöms bli delvis 
uppfyllt uppfyllt 

Vård- och omsorgsnämnden 
Bedöms inte bli Bedöms bli delvis 

Bedöms bli uppfyllt 
uppfyllt uppfyllt 
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PERSPEKTIVET EKONOMI 

ÅRETS RESULTAT UPPGÅR TILL TVÅ PROCENT AV SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 

Helårsprognosen pekar på -3,0 %. 

ÖKNINGEN AV SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG, UTJÄMNING ÄR STÖRRE ÄN NETTOKOSTNADSÖKNINGEN 

Delmålet att ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämning ska vara högre än nettokostnadsök-
ningen nås inte då prognosen är 3, 7 % resp 3,9 %. 

NÄMNDERNA BEDRIVER VERKSAMHETEN INOM BESLUTADE ANSLAG 

Nämndernas helårsprognos uppgår till -60,5 mnkr. 

NÄMNDERNA SKA SE ÖVER MÖJLIGHETERNA TILL ÖKAD INTÄKTSFINANSIERING AV SIN VERKSAMHET 

De externa intäkterna i förhållande till de externa kostnaderna beräknas minska vilket delvis kan förkla
ras av minskade riktade statsbidrag. 
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 

Driftsredovisning 
DRIFT, tkr Redovisat Redovisat *Budget 

20180831 20190831 2019 

KS - Kommunchef 4176 5817 8149 

Intäkter -1343 -1 058 -960 

Kostnader 5 519 6875 9209 

KS - Personalkontor 7 772 6942 13064 

Intäkter -385 -461 -675 

Kostnader 8156 7403 13 739 

KS - Näringslivskontor 3378 3884 5756 

Intäkter -35 -175 -478 

Kostnader 3413 4059 6234 

KS - Medborgarkontor 28838 29635 42615 

Intäkter -4 341 -4 653 -8381 

Kostnader 33179 34289 51006 

KS - Ekonomikontor 8 717 8167 13386 

Intäkter -44 -79 -119 

Kostnader 8 761 8246 13 505 

KS - Samhäl/sbyggnadskontor 71082 61201 89660 

Intäkter -222 419 -238 292 -368 882 

Kostnader 293 501 299493 458 542 

KS - Bygg- och Miljökontor 5974 7025 10817 

Intäkter -9 661 -9 724 -13 462 

Kostnader 15 636 16 749 24279 

KS - Räddningstjänst 20177 12083 23579 

Intäkter -15 922 -13 014 -13 896 

Kostnader 36099 25098 37475 

KS - Kontor för hållbar tillväxt 0 16009 25891 

Intäkter 0 -26 657 -42 985 

Kostnader 0 41666 68 877 

Summa KS 150 114 150 763 233 028 

23 (41) 

Prognos 
31-dec 

8 716 

-1258 

994 

10712 

-735 

11447 

5 756 

-709 

6465 

41827 

-11137 

52 964 

14239 

-119 

14358 

104360 

-370 767 

475127 

10817 

-15 898 

26 715 

23225 

-14115 

37 340 

25370 

-41 707 

67 077 

245 023 
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Sala kommun 

Budget-
awikelse 

-467 

298 

-765 

2352 

60 

2 292 

0 

231 

-231 

798 

2 757 

-1959 

-853 

0 

-853 

-14 700 

1885 

-16 585 

0 

2436 

-2436 

354 

219 

135 

521 

-1278 

1799 

-11996 



DRIFT, tkr Redovisat Redovisat 
20180831 20190831 

Revision 163 299 

Intäkter 0 -1 

Kostnader 164 300 

Överförmyndare 2 537 1897 

Intäkter -1 0 

Kostnader 2 538 1897 

Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 30626 30439 

Intäkter -3 849 -4 818 

Kostnader 34476 35257 

Sko/nämnden {SKN} 323 029 339 799 

Intäkter -127 771 -114 774 

Kostnader 450 800 454 573 

Vård- och omsorgsnämnd {VON) 387 329 370507 

Intäkter -61 369 -36 006 

Kostnader 448 698 406 514 

Finansförvaltningen 11938 8410 

Intäkter -2 755 -1332 

Kostnader 14 740 9 742 

Totalt 905 798 902191 

lnvesteringsredovisning 

INVESTERING, netto Redovisat Redovisat 
tkr 20180831 20190831 

KS - Kommunchef 20 0 

KS - Näringslivskontoret 0 

KS - Medborgarkontor 1956 1271 

KS - Samhällsbyggnadskontor inkl 128 395 150 840 
VA 

KS - Bygg och Miljökontor 0 

KS - Räddningstjänst 2 429 1479 

Summa Kommunstyrelse (KS} 132 801 153 590 

Kultur- och fritidsnämnd (KFN} 144 809 

Skolnämnd (5KN) 1532 3108 

Vård- och omsorgsnämnd (VON} 350 1223 

Summa 134 828 158 731 

*Inkl TA-anslag 

24 (41) 

*Budget 
2019 

868 

0 

868 

3519 

0 

3519 

50226 

-6205 

56431 

516027 

-180 554 

696 581 

540059 

-50 681 

590 740 

23883 

0 

23883 

1367 610 

*Budget 
2019 

280 

150 

3 755 

305 802 

400 

5 814 

316 201 

1200 

7 000 

6 000 

330401 

Prognos 
31-dec 

868 

-1 

869 

3 519 

0 

3 519 

50526 

-6 448 

56974 

537 280 

-190 965 

728 245 

567056 

-53 761 

60 817 

32338 

-1369 

33 707 

1436 609 

Prognos 
31-dec 

280 

0 

4161 

232 348 

400 

2 579 

239 768 

1 213 

6140 

6167 

253 288 
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Sala kommun 

Budget-
awikelse 

0 

1 

-1 

0 

0 

0 

-300 

243 

-543 

-21253 

10412 

-31 665 

-26 997 

3 080 

-30 077 

-8455 

1369 

-9824 

-69 000 

Budget-
awikelse 

0 

150 

-406 

73 454 

0 

3 235 

76433 

-13 

860 

-167 

77113 



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Resultaträkning 

Kommun 

TKR 
Not Bokslut Redovisat Redovisat Budget 

2018 20180831 20190831 2019 

Verksamhetens in- 1 362 601 213 287 205 069 240 755 
tä kter 

Verksa mhetens 2 -1693 008 -1084179 -1 066 974 -1 537 525 
kostn ader 

Avskrivningar 3 -52 940 -34 906 -40 286 -70 861 

Verksamhetens -1 383 347 -905 797 -902 191 -1367 611 
nettokostnader 

Skatteintäkter 4 998 573 665 941 686 618 1 025 024 

Generella statsbi - 5 346 515 228 152 243 811 360 326 
drag och utj ämning 

Verksamhetens re- -38 259 -11 704 28 238 17 739 
sultat 

Finansiella intäkt er 6 6 287 5 057 5 067 3 262 

Finansiella kostna- 7 -4 433 -2 687 -4 217 -7146 
der 

Resultat efter fi - -36 405 -9 335 29 088 13 853 
nansiella poster 

Extraordinära pos- - -
ter 

Årets resultat -36 405 -9 335 29 088 13 853 
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Prognos 
2019 

262 486 

-1 636 047 

-63 126 

-1436 687 

1 029429 

365 501 

-41 757 

6 270 

-5 935 

-41420 

-41420 
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Sa la kommun 

Koncern 

Bokslut Redovisat Redovisat 

2018 20180831 20190831 

728 745 445 846 443 470 

-1 974 598 -1 259 439 -1 248 237 

-97 190 -64 776 -71544 

-1343 043 -878 228 -876 311 

998 573 665 941 686 618 

346 515 228 152 243 811 

2 045 15 730 54118 

3 092 2 906 2 852 

-20 793 -9 679 -15 157 

-15 657 8 957 41811 

- -

-15 657 8 957 41811 

Prognos 

2019 

656 576 

-1 937 445 

-110 095 

-1390 964 

1 029 429 

365 501 

3 966 

4 139 

-23 385 

-15 280 

-15 280 



Kassaflödesanalys 

TKR 
Not Bokslut 

2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat -36 405 

Justering för av- och nedskrivningar 52 940 

Justering för gjorda avsättningar 8 6444 

Ju stering av övriga ej rörelsekapitalpåver- 9 -6 596 

kande poster 

Medel från verksamheten före föränd- 16 383 
ring av rörelsekapital 

Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga ford - 5 114 

ringar 

Ökning(-)/m inskning( +) kortfristiga sku I- 23 245 

der 

Ökn ing(+)/minskning(- ) förråd och varula- 42 

ger , exp loateringsfast igheter 

Kassaflöde från den löpande verksam- 44 784 
heten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i imm ateriella tillgångar -63 

Investering i materiella tillgångar -283 881 

Försä ljn ing av materiella tillgångar 18 317 

Investe ring i finansiella tillgångar -85 

Försäljning av finansiella tillgångar -

Investerings bidrag 1276 

Kassaflöde från investeringsverksam- 10 -264436 
heten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyu pptagna lån 200 000 

Amortering av långfristiga skulder -23 479 

Ökn ing av långfristiga fordringar -128 

Minskning av långfristiga ford ringa r -

Kassaflöde från finansieringsverksam- 176 394 
heten 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG 
INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig infra-

struktur 

Kassaflöde från bidrag till statlig infra-
struktur 

Årets kassaflöde -43 258 

Likvida medel vid årets början 99 202 

Likvida medel vid årets slut 55 944 

* exkl TA-anslag 

26 (41) 

Kommun 

Redovisat Redovisat 
20180831 20190831 

-9 335 29 088 

34 906 40 384 

3 682 3 713 

2 309 3 071 

31562 76255 

-3 344 -20 004 

-26 364 -57 459 

24 -447 

1 879 -1655 

- -12 

-142 397 -163 439 

7 638 1208 

-85 -91 

- 9 

3 307 

-134 844 -159020 

100 000 260 000 

-13 084 -20 347 

-128 -180 

86 788 239472 

- -

-46177 78 798 

99 2.02. 55 944 

53 02.5 134 741 
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Sa la kommun 

* Budget Prognos 
2019 31-dec 

13 853 -41420 

70 861 63 126 

-666 -3 283 

772 -8 917 

84820 33906 

84820 33906 

-

-405 555 -258 206 

4 918 

-91 

9 

3 307 

-405 555 -250064 

260 000 260 000 

-27 000 -25 347 

-180 

-

233000 234472 

-

-

-87 735 18 315 

86 053 55 944 

-1681 74 2.59 



Balansräkning 

Kommun 

TKR 
Not Bokslut Redovisat 

2018 20180831 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 11 361 326 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader 

och tekniska an läggningar 12 1 212 089 1 095 549 

Maskiner oc h inventarier 13 65 392 58 802 

Pågående arbeten 

Finansie lla anläggningstillgånga r 14 53 425 53 682 

Summa anläggningstillgångar 1 331267 1208 359 

Omsättningstillgångar 

Förråd, lager, exploateringsfastigheter 15 2 456 2 474 

Kortfr ist iga ford ringar 16 87 034 95 492 

Kortfrist iga placeringar 17 -

Kassa och ba nk 18 55 944 53 025 

Summa omsättningstillgångar 145 434 150 991 

SUMMA TILLGÅNGAR 1476 701 1359 350 

EGET KAPITAL, AVSÄTTN INGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 19 702 758 729 829 

- därav resu ltatutjämningsreserv 15 100 15 100 

- dä rav årets resultat -36 405 -9 335 

- därav övrigt eget kapital 724 063 724 063 

Avsättningar 

Pe nsioner och and ra fö rpli ktelser 20 46 323 43 561 

Avsättning skatte r 21 -

Summa avs ättningar 46 323 43 561 

Skulder 

Långfrist iga skulder 22 438 214 346 165 

Kort fristi ga skulder 23 289 405 239 796 

Summa skulder 727 619 585 961 

SUM MA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 1 476 701 1 359 350 
OCH SKULDER 

27 (41) 

Redovisat 

20190831 

312 

1 332 289 

65 469 

53 166 

1451 236 

2 903 

107 038 

-

134 741 

244 683 

1695 918 

731847 

15 100 

29 088 

687 658 

50036 

-

50036 

682 090 

231 946 

914 036 

1695 918 
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Sala kommun 

Koncern 

Redovisat Redovisat 

2018 20180831 

1450 599 

1 936553 1792600 

381 659 373 713 

43 418 43 791 

2 363 080 2 210 703 

9 745 9 036 

141111 111115 

- 372 

95110 118 531 

245 966 239 054 

2 609 046 2 449 756 

879 366 901 407 

15 100 15 100 

-15 657 8 957 

879 922 877 350 

52 050 49 381 

61 260 60 046 

113 310 109 427 

1 213 598 1118 811 

402 771 320 112 

1 616 369 1 438 923 

2 609 046 2 449 756 

Redovisat 

20190831 

1290 

2 109 983 

439 632 

43 158 

2 594 063 

10 030 

127 714 

398 

166 994 

305136 

2 899 197 

921 061 

15100 

41 811 

864 149 

55 763 

61259 

117 022 

1 541 823 

319 292 

1 861115 

2 899 197 



Kommun 

TKR 
Not Bokslut Redovisat 

2018 20180831 

Panter och ansvarsförbindelser 

Pantbrev 24 -

Pensionsförpliktelser 25 507 673 511 114 

Borgensåtaganden 26 713 712 709 380 

Operationella leasingavtal 27 9 990 7 583 

Hyresavtal verksamhetsfastigheter 28 209 474 119 643 

Redovisat 
20190831 

492 798 

798 622 

9 990 

209 474 
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Sa la kommun 

Koncern 

Redovisat Redovisat 
2018 20180831 

103 680 103 680 

508 480 516 935 

15 981 16 055 

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

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 289 kommuner och lands
ting/regioner som per 2019-08-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensför
bindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som re
glerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhå llande till stor
leken på de medel som respektive medlemskommun lånat av i Kommuninvest i Sverige AB, dels i för
hållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens
förbindelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 457 518,2 mnkr och totala tillgångar till 455 142,7 mnkr. Kommunens andel av de totala förplikte l
serna uppgick till 1 637,9 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 633,8 mnkr. 

Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförande och finansieringsavtal 
med Banverket avseende åtaganden på Dala bana etapp 1 och 2. Avtalet innebär att Sala kommun vid 
ett eventuellt uppkommet underskott maximalt garanterar 17,5 Mnkr. 

Sala kommun har (20181231) ett skogsinnehav på 4 850 ha med ett grovt beräknat marknadsvärde på 
ca 249 mnkr som till betydande del ligger utanför balansräkningen 
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Redovisat 
20190831 

103 680 

498 619 

17 847 



Noter 

KOMMUN : 

Not Bokslut Redovisat Redovisat 
2018 20180831 20190831 

1 Verksamhetens intäkter 

Försä ljningsintäkter 28 712 17 476 17 278 

Taxor, avgifter och er-
66 651 42 661 43 401 

sättningar 

Hyror- och arrenden 25 920 16 988 18136 

Bidrag 154 070 96 591 82 541 

Försäljning av verksam-
74 685 36 551 41275 

het o entreprenader 

Försä ljning av anlägg-
12 314 2 769 1478 

ningstillgångar 

Försä ljning av exploate-
250 250 961 

ringsfastigheter 

362 601 213 287 205 069 

2 
Verksamhetens kostna-
der 

Löner o sociala avgifter 1054 661 676 326 682 085 

Pensionskostnader inkl 
99 083 59 944 62 117 

särski ld löneskatt 

Inköp anl t illgångar o un-
17 097 11267 7 947 

derhållsmtrl 

Bränsle, energi och vat-
33 326 20 439 20 055 

ten 

Köp av huvudverksamhet 158 824 101316 100 699 

Övriga tjänster 139 999 88 567 70099 

Lokal- och markhyror 31693 18 842 28 266 

Lämn ade bidrag 49 572 36105 34 419 

Övriga kostnader 108 755 71373 61288 

1693 008 1084179 1066 974 

3 Avskrivningar 

Immateriella anläggn 85 57 61 

Mark, byggnader, tek-
39 263 25 839 30898 

niska anläggningar 

Maskiner och inventarier 13 592 9 010 9 200 

Nedskrivningar 126 

52 940 34 906 40 286 

4 Skatteintäkter 

Kommuna lskatt, prel 1 003 241 668 826 693 266 

Slutavräkning 2017 -3 287 -2 900 

Slutavräkning 2018 -1381 15 996 

Slutavräkning 2019, pro-
-7 645 

gnos 

998 573 665 941 686 618 

29 (41) 

Budget Prognos 

2019 2019 

240775 262486 

1537 525 1636 047 

70 861 63126 

1039899 

996 

-11467 

1025 024 1029429 
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Delårsra pport 2019-08-31 

Sala kommun 

KONCERN : 

Bokslut Redovisat 

2018 20180831 

230 325 136 512 

60 898 42 661 

195 417 129 844 

154 857 97 263 

74 685 36 551 

12 314 2 769 

250 250 

728 746 445 8S2 

1118 791 -720 374 

104 962 -64 156 

48 239 -22181 

151566 -86 307 

158 824 -101316 

139 999 -88 567 

20741 -11613 

46 737 -33 270 

184 740 -131655 

1974 598 -1259 439 

85 57 

60723 40 298 

36 079 24 419 

302 2 

97190 64 776 

1 003 241 668 826 

-3 287 -2 900 

-1381 15 

998 573 665 941 

Redovisat Prognos 
20190831 2019 

140 794 

43 401 

133 146 

82 375 

41275 

1518 

961 

443470 6S6 576 

-725 568 

-67 249 

-16 027 

-99 087 

-100 699 

-70 099 

-19 811 

-31 179 

-118 517 

-1 248 237 -1937 445 

126 126 

46015 
63 341 

25 337 46563 

65 65 

71544 110 09S 

693 266 1039 899 

996 996 

-7 645 -11467 

686 618 1029 429 



KOMMUN: 

Not Boks lut Redovisat Redovisat Budget 
2018 20180831 20190831 2019 

5 
Kommunalekonomisk 
utjämning och LSS 

lnkomstutjämningsbi-
268 554 179 036 186 648 

drag/ -avgift 

Kostnadsutjäm ning 6 678 4 452 4 438 

Regleringsbidrag/-avgift 3 561 2 374 10 672 

Strukturbidrag 

LSS utjämningsavgift/-bi -
3 970 2 647 4 489 

drag 

Fastighetsavgift 44172 29 593 30 059 

Generella bidrag fr sta-
ten 

4 504 

Tillfälligt statsbidrag 
15077 10051 7 506 

mottagning av flyktingar 

346 515 228 152 243 811 360 326 

6 Finansiella intäkter 

Bankränta 

övriga ränteintäkte r 347 322 344 

Ränteintäkter kundford-
128 82 208 

ringar 

Borgensavgifter 3 257 2 097 2 389 3 037 

Överskottsutd elning 
2 383 2 383 1 782 

Kommuninvest 

Övriga finansiella intäk-
ter 

173 173 344 226 

6 287 5 057 5 067 3 262 

7 Finansiella kostnader 

Låneräntor -2 997 -1 756 -2 941 -5 900 

Nega tiv ränta bankmedel -101 -55 -52 

Finansiell kostnad pens-
-1227 

ion 
-790 -1 061 -1246 

övr finansiella kostnader -107 -86 -163 

-4 433 -2 687 -4 217 -7146 
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Prognos 
2019 

279 970 

6 657 

16 009 

6 734 

45088 

430 

10613 

365 501 

454 

147 

3 546 

1782 

344 

6 270 

-4 600 

-10 

-1199 

-126 

-5 935 
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Sa la kommun 

KONCE RN: 

Bokslut Redovisat 
2018 20180831 

268 554 179 036 

6 678 4452 

3 561 2 374 

3 970 2 647 

44172 29 593 

4 504 

15 077 10051 

346 515 228152 

2 

347 256 

230 143 

82 57 

2 383 2 383 

48 67 

3 091 2 906 

-19 840 -8 630 

-101 -55 

-1227 -790 

-376 -202 

-20 793 -9 679 

Redovisat Prognos 

20190831 2019 

186 648 279 970 

4438 6 657 

10 672 16 009 

4 489 6 734 

30059 45 088 

430 

7 506 10 613 

243 811 365 501 

576 345 

279 185 

132 687 

1 782 2 383 

83 1176 

2 852 4 139 

-13 522 -20 603 

-52 -10 

-1061 -1119 

-522 -1573 

-15157 -23 385 



Not 
Bokslut 

2018 

8 Justering avsättn ingar 

Avsättning pensioner 6 425 

Avsättning skatter 

Avsä ttning viten 19 

6444 

9 
Justering av övriga ej rörelsekapital-
påverkande poster 

Rea lisat ionsvinster -12 229 

Rea lisa tionsförlu st 2175 

Utdelning Sala kulturfond 

Föränd ring ack skuld anläggnings/ an-
3 609 

slutningsavgifter 

Upplösning investeringsbidrag -924 

Upplösning statlig bid rag infrast ruk-
772 

tur Citybanan 

Övrig ej likvidpåverka nde poster 

-6 596 

10 lnvesteringsnetto 

I nvesteringsutgifter -284 029 

lnvesteringsinkomster 19 594 

- varav fastighetsförsäljningar 18 132 

- varav försäljning maskiner o bilar 186 

- varav försä ljning finansiella anlägg-
nings tillgångar 

- varav investeringsbidrag 1 276 

-264 436 
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Redovisat Redovisat 

20180831 20190831 

3 663 3 271 

19 442 

3 682 3 713 

-1 883 -1103 

2 160 7 

2130 1651 

-613 -734 

515 515 

2 736 

2 309 3 071 

-142 481 -163 543 

7 638 4 523 

7638 1 208 

9 

3 307 

-134 844 -159 020 
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2019 31-dec 

-666 3 283 

-1 103 

7 

1 651 

-1 102 

772 

8 692 

772 8 917 

-258 297 

8 234 

-405 555 -250 064 



KOMMUN: 
Not Bokslut 

Redovisat 

20180831 
2018 

11 Immateriella anläggningstillgångar 

Förvärvade immateriella anlägg-
ningstillgångar 

Ingående anskaffningsvärde 424 424 

Inköp 63 

Försäljningar 

Utrangeringar 

Överföringar 

Utgående anskaffningsvärde 487 424 

Ingående ack. Avskrivningar -41 -41 

Försäljningar 

Utrangeringar 

Överföringar 

Årets avskrivningar -85 -57 

Utgående ack. Avskrivningar -126 -98 

Utgående redovisat värde 361 326 

Avskrivningstiden (genomsnittliga) 4 år 6 år 

12 
Mark, byggnader och tekniska an-

läggningar 

Ingående anskaffningsvärde 1503 115 1503 172 

Inköp 266 268 135 951 

Försäljningar -18132 -7 638 

Utrangeringar 

överföringar 9 882 -277 

Utgående anskaffningsvärde 1 761173 1 631207 

Ingående ack. Avskrivningar -550 540 -550 541 

Försäljningar 

Utrangeringa r 

Överföringar 

Årets avskrivningar -39 275 -25 847 

Utgående ack. Avskrivningar -589815 -576389 

Ingående ack. Nedskrivninga r 40 730 40 730 

Försäljningar 

Utrangeringar 

Året s nedskrivningar/å terföringa r 

Utgående ack. nedskrivningar 40730 40730 

Utgående redovisat värde 1212 089 1 095 548 

Avskrivningstiden (genomsnittliga ) 30 år 36 år 
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13 Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärde 286 804 286 804 298 341 

Inköp 17 613 6446 9 294 

Försäljn ingar -202 

Utrangeringar 

Överfö ringa r 

Utgående anskaffningsvärde 304 215 293 250 307634 

Ingående avskrivningar -226 168 -226168 -233 756 

Försä ljningar 202 

Utrangerin gar 

Överföringar 722 722 767 

Årets avskrivningar -13 579 -9 002 -9 177 

Utgående ack. Avskrivningar -238824 -234448 -242166 

Utgående redovisat värde 65 392 58802 65 469 

Avskrivningstiden (genomsnittliga) 5 år 7 år 7 år 

14 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2 2 

Aktier i Sala-Heby Energi AB 88 88 88 

Aktier i Sala Silvergruva AB 5 000 5000 5 000 

Aktier i Sala bostäder AB 10 247 10 248 10 247 

Aktier i lnera AB 43 43 43 

Andelar i Kommuninvest 13 901 13 901 13 901 

HK Scan OY 16 

Andelar 626 626 702 

Bostadsrätter 40 40 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3800 3 800 3800 

Kapitalförsäkring förtroendevalda 328 29 509 

Citybanan 14 666 14 924 14 151 

Utlämnat reverslån Vafab Miljö Kfb 4 683 4 683 4 683 

Pension sförsäkring 

53 425 53 682 53 166 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbeta lt ande lskapita l. Kommuninvest 
har därefter beslutat om insatsemiss ioner om sammanlagt 23 tkr för Sala kommun. Kommuninvest 
utbetalar upparbetade överskott och kräver återbetalning som andelskapital, sammanlagt 5 808 tkr. 
I enlighet med yttrande från Rådet för kommunal redovisning (RKR) redovisas inte dessa ut- och in-
beta lningar öve r resultaträkningen. Totalt andelskapital i Kommuninvest uppgick 2019-06-30 till 19 
732 tkr för Sala kommun. 

Upplösning av bidraget till Citybanan, ursprungligen 19 298 tkr, har påbörjats 2013 och upplöses 
över 25 år. 

15 Förråd 

Central-/materialförråd 310 258 310 

Bränsleförråd 

33 (41) 

33 (41) 

Delårsra pport 2019-08-31 

Sala kommun 

KONCERN: 

Bokslut 
Redovisat 

20180831 
2018 

884 306 884 306 

46 322 16 778 

-1049 -847 

-9 907 157 

919673 900393 

-502 993 -502 993 

358 

722 722 

-36100 -24 409 

-538013 -526680 

381659 373 713 

2 2 

43 43 

13 901 13 901 

16 

1228 1314 

40 40 

3 800 3 800 

328 328 

14 666 14 924 

4 683 4 683 

4 641 5 086 

43 418 43 791 

3 922 2 930 

3 477 3 652 

Redovisat 

20190831 

913 798 

83 326 

997124 

-532 945 

767 

-25 314 

-557492 

439 632 

2 

43 

13 901 

1390 

40 

3 800 

509 

14151 

4 683 

4 639 

43158 

3 714 

3 477 



KOMMUN: 

Not Bokslut 
Redovisat 

20180831 
2018 

Lager 2 146 2 216 

Exploateringsfastigheter 

2456 2474 

16 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 18411 12 595 

Fordringar hos anställda 93 302 

Statsbidragsfordringar ensamk flyk- 7 245 
tingungdomar 

Övr statsbidragsfordringar 2 599 1186 

Skattefordringar 10 207 21537 

Kommunal fastighetsavgift 24586 22 765 

Upplupna skatteintäkter 15 

Förutbetalda kostnader och upplupna 30 532 29 757 
intäkter 

övriga kortfristiga fordringar 606 92 

87034 95 492 

17 Kortfristig placering 

18 Kassa och bank 

Avräkningskonton -439 

Huvudkassa 

Plusgiro 730 18012 

Bank 54 976 35 208 

Sparkonto lantmännen 239 243 

55 944 53 025 

19 Eget kapital 

Anläggningskapital 846 730 818 634 

Rörelse kapital -143 971 -88 805 

702 758 729 829 

Ingående Eget kapital 724 063 724 063 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 15 100 15 100 

Ingående Eget kapital 739163 739163 

Justering egen kapital förändrad skat-
tesa ts 

Utdelning 

Årets resu ltat -36 405 -9 335 

Utgående balans 702 758 729 829 

Balansutredning 

Året s resultat -36 405 -9 335 

Realisationsvinst -12 226 -1883 

Rea li sa tionsfö rlu st 2 160 
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Årets resultat efter balanskravsut- -46 471 -11 218 
redning 

Medel till/från resultatutjämningsre- 0 0 
serv 

Årets balanskravsresultat -46 471 -11 218 

I eget kapital ingår 461,4 tkr som av-
ser Sala kulturfond. 

20 
Avsättningar för pensioner o andra 
förpliktelser 

Avsättning för pensioner 

Ingående avsättning, inkl löneskatt 38 741 38 740 

Pensionsutbetalning -1482 -923 

Nyintjänad pension 5 794 3 362 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 989 637 

Överfört till ordinarie beräkning 

Övrigt -132 -129 

Förändring löneskatt 1256 716 

Summa avsättning pensioner 45166 42402 

Aktua liseringsgrad 97 % 97 % 

Överskottsfond hos KPA 3 441 3 749 

Övriga avsättningar 

Avsättning viten, ej verkställda beslut 1158 1158 
LSS 

Summa avsättning viten 1158 1158 

Summa not 20 46 323 43 561 

21 Avsättning skatter 

Avsättning skatter enl fastställd ba-
lansräkning 

Summa skatter 

22 Långfristiga skulder 

Lån i banker och kreditinstitut 399 113 209 507 

Förutbetalda intäkter som regleras 
över flera år: 

Förutbetalda investeringsbidrag, ingå- 19 531 18 255 
ende värde 

Nya investeringsbidrag under året -3 768 -3 457 

Resultatförd a investeringsbidrag 

Summa förutbetalda investeringsbi- 15 763 14 798 

drag 

Återstående antal år (vägt snitt) 17 år 17 år 
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Förutbetalda anläggn ings-/ anslut- 26 628 24 817 
ningsa vgifter VA, ingående värde 

Nya anslutningsavgifter VA, ingående -3 289 -2 957 
värde 

Nya anslutningsavgifter under året 

Resultatförda avgifter 

Summa förutbetalda anslutningsav- 23 338 21860 
gifter 

Återstående antal år (vägt snitt) 60 år 60 år 

Summa förutbetalda intäkter 39101 36 657 

Summa långfristiga skulder 438 214 346165 

23 Kortfristiga skulder 

Kortfristig del av långfristig skuld 20 431 16 431 

Kortfristig skuld VA-kollektivet 4 492 8149 

leverantörsskulder 76 863 64 986 

Upplupen käll skatt 16 473 18132 

Upplupna arbetsgivaravgifter 20048 22 052 

Fastighetsska tt 776 1376 

Övriga skulder 15 2 060 

Retroaktiva löner 2 768 967 

Semesterlönesku ld o okompad över- 44 713 32 843 
tid 

Ferielöneskuld lärare 14 787 

Uppehållslöneskuld 795 

Upplupen sä rskild löneskatt pens- 8 224 19 603 
ioner 

Upplupna räntekostnader 411 485 

Upplupna pensionskostnader, indivi - 33 902 24 275 
due ll de l 

Övriga förutbetalda intäkter 150 

Förutbetalda skatteintäkte r 14122 7 530 

övriga utgiftsrester och övriga inte- 30436 20907 
rim sskulder 

289 405 239 796 

24 Panter 

Fastighet sinteckningar 

Företagsinteckningar 

25 Ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser som inte uppta- 408 557 411326 
gits bland skulder eller avsä ttningar 

Särskild löneskatt pensioner, ansvars- 99116 99 788 
förbindelser 

507 673 511114 
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26 Bergensåtaganden 

Förlustansva r för egnahem och små- 44 
hus 

VafabM iljö Kommunalförbu nd 15 937 

Kommunala bolag 697 731 

713 712 

27 
Operationella leasingavtal, framtida 
leasingkostnader 

Med förfa ll inom 1 år 3 536 

Med förfall inom 2-5 år 6187 

Med förfa ll senare än 5 år 267 

9 990 

28 
Hyresavtal verksamhetsfastigheter, 
framtida hyreskostnader 

Med fö rfall inom 1 år 27 484 

Med förfa ll inom 2-5 år 78 891 

Med förfa ll senare än 5 år 103 099 

209 474 
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed och 
enligt gällande rekommendationer frän Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) samt anvisningar frän 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i 
resultaträkningen. För att post ska betraktas som jäm
förelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt be
lopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas 
inträffa ofta eller regelbundet. 

Extraordinära poster 
För att en post ska klassas som extraordinär ska den 
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. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna har bokförts enligt Sveriges Kommu
ner och Landstings senaste prognos, cirkulär 19: 21. 

Övriga intäkter 
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp 
som en förutbetald intäkt och redovisas bland lång
fristiga skulder i balansräkningen. Bidragen och avgif
terna periodiseras ut över anläggningens nyttjandepe
riod som en intäkt i resultaträkningen. 

Personalkostnader 
Intjänad semester-, ferie- och uppehållslön samt 
okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga 
värde inklusive personalomkostnadspålägg (39, 15 %) 
och redovisas som en kortfristig skuld i balansräk
ningen. Arbetsgivaravgifter för augusti har periodise
rats. 

Anläggningstillgångar 
Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för investeringsredo
visning' ska tillgångar med en nyttjandeperiod över
stigande tre år och ett värde på minst ett basbelopp 
klassas som investering och redovisas som anlägg
ningstillgång. 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod 
där avskrivning sker på tillgångarnas anskaffnings
värde. Avskrivning påbörjas månaden efter att inve
steringen tagits i bruk. Följande avskrivningstider till
lämpas normalt i kommunen för; byggnader och tek
niska anläggningar: 10, 15, 20, 25, 30, 33, 40, SO och 
100 år och för maskiner och inventarier: 3, 5, 7, 10, 15 
är och 20 år. 

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning 
på objekt där komponenter tydligt kan urskiljas. Ob
jekt med bokfört värde överstigande 25 mnkr vid bok
slut 2013 har uppdelats i komponenter utifrån en 
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grundschablon. Grundinvesteringarna har sedan pro
centuellt fördelats ut på respektive komponent och 
framtida avskrivningar anpassas till komponentens 
avskrivningstid. 

Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls. 

Omsättningstillgångar 
Avgränsade exploateringsområden klara för försälj
ning redovisas som omsättningstillgång. Enstaka tom
ter utanför avgränsat exploateringsområde redovisas 
som materiella anläggningstillgångar då de har ett 
ringa värde. 

Lån och räntor 
Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats. Näst
kommande års amorteringar är bokförda som kort
fristig skuld. 

Pensioner 
Sala kommun redovisar sina pensionsåtaganden en
ligt blandmodellen. Dvs pensioner intjänade fr o m 
1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen 
och pensionsförmåner som intjänats t o m 1997 redo
visas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelser 
för förtroendevalda tillhörande PBF-avtalet har skuld
forts. För förtroendevalda tillhörande OPF-avtalet 
tryggas pensionsavgiften genom en försäkringslös
ning. Premien redovisas som en kortfristig skuld och 
betalas ut för förvaltning nästkommande år. 
Avgiftsbestämda pensionen (tjänstepensionsavtalet) 
redovisas som en kortfristig skuld och betalas ut för 
individuell förvaltning i mars nästkommande år. Pro
gnosen för pensionskostnaderna hämtas från KPA. 

Hyra och leasing 
De leasingavtal som finns i kommunen har klassats 
som operationella. De har en avtalstid kortare än tre 
år och redovisas som leasingkostnader i resultaträk
ningen och framtida leasingavgifter under ansvarsför
bindelser. Framtida hyresavgifter redovisas under an
svarsförbindelser. 

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

Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter be
räknade utifrån det egna skatteunderlaget. Det gene
rella statsbidraget redovisas tillsammans med bidrag 
och avgifter i utjämningssystemet i posten generella 
statsbidrag och utjämning. 

Balansräkningen visar i sammandrag kommunens 
samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och 
skulder på dagen för räkenskapsårets utgång. 



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

Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella 
anläggningstillgångar, materiella anläggningstill
gångar och finansiella anläggningstillgångar. 

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

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

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

Finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperi
ods investeringar och löpande verksamhet har finansie
rats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

För kommunens interna redovisning tillkommer även 
drift- och investeringsredovisning. 

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

lnvesteringsredovisningen, i vilken verksamheter
nas budgeterade och redovisade investeringsinkoms
ter och utgifter ingår. De redovisade nettoinvestering
arna förs över till finansieringsanalysen. 
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NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Nämndernas verksamhetsansvar finns reglerat i reglementen som återfinns på kommunens hemsida www.sala.se . 
Kommunen har en förvaltning, uppdelad på elva kontor. Det är kontoren som sköter det dagliga arbetet. Förutom kon
toren finns även Kommunrevisionen. 

Utförandet av det dagliga arbetet kopplat till respektive nämnds verksamhetsansvar fördelar sig enligt följande: 

Nämnd: 

Kommunstyrelse 

Bygg- och Miljönämnd 

Kultur- och Fritidsnämnd 

Skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Överförmyndare 

Kommunchef 

PERIODEN SOM GÅTT 

Kontor: 

Kommunchef, Näringslivskontor, Medborgarkontor, Samhällsbyggnadskon
tor, Kontoret för hållbar tillväxt, Ekonomikontor, Personalkontor och Rädd
ningstjänst 

Bygg- och Miljökontor 

Kultur och Fritid 

Barn och utbildning 

Vård och Omsorg 

Medborgarkontor /Juridiska enheten 

• Översyn av kommunens organisation resulterade i att bildandet av ett nytt kontor - kontoret för hållbar till
växt samlades tillsammans med ytterligare verksamheter. 

• Flera projekt har under året beviljats: ESF-projekten Gröna Gången, Välfärdsteknologi, Kvinna i Sverige - ett 
ESF-projekt med 5 kommuner i Västmanland. Projektpartner i ett internationellt EU-projekt samt samordnat 
ansökan från 7 kommuner i Västmanland inom Migrationsverkets EU-fond AMIF. 

• Kommunens ekonomiska negativa resultat föregående år och prognos för innevarande år har inneburit att 
kommunledningen lagt stort fokus på att vidta åtgärder för att komma i balans. 

• Lotsfunktionen "en väg in", stöd gällande företagsetableringar och exploateringar vid ärenden där flera 
handläggare och kontor är involverade har införts av Näringslivsenheten i samarbete med, Samhällsbygg
nadskontoret med Planenheten samt Bygg o Miljöenheten. 

• Projekt kring införandet av e-tjänsteplattformen Open e-platform har lanserats. Nytt intranät har upphand
lats. Fortsatt utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben Sala.se. Projektet e-Sum!T 
under införande för att förenkla personaladministrationen. 

• Under våren har arbetet med flytt av Överförmyndarverksamheten till Västerås förberetts och genomförts 
under augusti månad. 

• Inom området civilt försvar och krisberedskap ligger fokus på att integrera kommunen i det nya totalförsva
ret, vilket också innefattar ett förbättrat säkerhetsskydd i kommunen. 
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EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug 

aug 2019 2019 

Externa intäkter -640 -1050 

Interna intäkter 0 -8 

-640 -1058 

Köp av huvudverk-
3 5 

sa m het, bidrag 

Personalkostnader 5 507 6062 

Övriga kostnader 469 706 

Interna kostnader 160 102 

PERIODENS RESULTAT 

Awikelse Budget 

2019 

410 -960 

8 0 

418 -960 

-2 5 

-555 8 260 

-237 704 

58 240 
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Helårsprognos Awikelse 

2019 

-1250 290 

-8 8 

-!1258 298 

5 0 

8 797 -537 

1005 -301 

167 73 

Avvikelsen på personal för perioden utgörs delvis av semesterlöneskulden på 266 tkr resterande är att kommunjuris
ten har flyttats från juridiska enheten till staben men budgeten är inte omfördelad. Rekrytering av kommunchef samt 
ny Socialchef bidrar till avvikelsen på övriga kostnader. 

ÅRSPROGNOS 

Det prognostiserade underskottet beror till stor del på kommunjuristens flytt samt att budgeten för säkerhetsamord
nare varit underbudgeterad 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårs prognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Kommunchef 5 527 6 024 -768 7 885 8 352 -467 

Civilt försvar 243 -207 450 365 365 0 

I Sun\1'tlt1 ' S500 5'8l '% •&fi!Jt s:21~ $716 •4'67)1 
. 

Underskottet på kommunchef beror på ökad lönekostnad gällande kommunjurist samt säkerhetsansvarig. 

Investeringar 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-a ug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Krisberedskap övr 187 0 187 280 280 0 

I Su11'1m$1 l87 0 l87 280 280 o I 
Investeringsmedel gällande krisberedskap bedöms användas ell er föras över till nästa år. 
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MÅLAVSTÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktivitete r som ska ll bid ra till att uppnå fullm äktiges mål. 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt 0 Målet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas (S) Ingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
Kon toret har inga egna mål och indikatorer för perspektivet. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Utveckla det nyinrättade lokala krishanteringsrådet. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

7 (53) 
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X Inget mål satt 

X 

• 

X 

KOMM ENTAR: Ett loka lt krishanteringsråd ska va ra sam mansatt av kom munala representanter till sammans med närings livsrepresentan
ter och företrädare från den ideella sektorn. Ett krishanteringsråd bedöms vara en mycket viktig resurs oavsett karaktär på kris då olika 

delar av sam hället snabbt kan samordnas och stödja varandra. 

Perspektiv Medarbetare 
Kontoret har inga egna mål indikatorer för perspektivet. 

FRAMTIDEN 

• Fortsatt stärka det kommunövergripande arbetet med ekonomisk uppföljning och prognos utifrån beslutad 
ekonomisk kontroll och åtgärdsplan. 

• Rekrytering av ny kontorschef som konsekvens av omorganisation. 

• Fortsatt arbete med att stödja kommunens verksamheter i olika projektansökningar och där så är möjligt 

samarbeta med andra kommuner, Region Västmanland samt Länsstyrelsen. 

• Leda och följa upp kommunens arbete med handlingsplanen för Lokal överenskommelse med civilsamhället. 

• Samarbetet mellan Arbetsförmedling och Sa la kommun behöver vidareutredas efter beslut om Arbetsför
medlingens nedläggning av Salakontoret. 

• Fortsatt intensifierat arbete med att utveckla kommunens roll i totalförsvaret. 
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Näringslivskontor 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Företagslots implementerad. Lotsgrupp uppstartad, möten inbokade var 14:e dag. Genomförda övriga lots
möten har genomförts under perioden. "En väg in" är det som gäller nu. 

Satsa på Sa la går över till att bli ett projekt som Företagarna tillsammans med samverkanspartner startar, 
Handlingskraft Sala är nu handeln i Salas samlingsnamn. Projektledare på 50% tillsammans med en styr
grupp. Näringslivskontoret ingår i styrgruppen. 

• Marknadsanalys för hotelletablering genomförd av Annordia via SBA för Sala kommun för att titta på ev be
hov av flera hotell. 

• Ny handelsutredning framtagen av WSP Sverige AB för Sala kommun. Rapporten presenteras under septem
ber 

• Attraktionskraft - påbörjat upparbetning av kampanj "Vi är Sala - tillsammans kan vi", Vi ses i Sala Magasi
net, Enter Västmanland - kompetensförsörjningsmagasin, Företagargalan Silverglans, Evenemang För 1 Sala 
samt branschträffar 

• 4 nya ställplatser för husbilar har anlagts på Museigatan intill Väsby Kungsgård, elstolpar kommer nu i au
gusti, samverkansprojekt med SHE ab/HESAB 

• Ny stadsvandring framtagen tillsammans med guider och Sala Silvergruva, guidade turer i juli och mot över-
enskommelse med nytt manus, bokningsbart på Sala Silvergruva 

• MTB -banan på Sala Silvergruva helt klar, skylt, märkning och provcykling klar, öppen för alla MTB cyklister 

• Ytterligare en lnfoPoint öppnar på Sala GK 

• GKC - Grönt kompetenscentrum: 
Medverkan mässor: "Landsbygden levererar på Erikslund, Västerås". Genomförande av friskvårdsutbildning 

för gröna näringen, Tärna folkhögskola . Genomförande av drönarutbildning på Svepnäs Gård. 
Skogs- och Lantmässa 2020 under upparbetning på Ösby. 
Projekt Tillverkningskök för gröna näringen - projektledare ordf Smaka på Västmanland 

• Deltagande i UF-nätverk Sala, UF-Mässa Stockholm, Silverstänkgalan i Sala. 

• Deltagande och engagemang i länsprojektet Framtidens Företagare 

• Framtagande av nytt upp lägg för "Salaambassadörer" 

• Näringslivskontoret är projektledare för Sala kommuns deltagande på Salamässan i augusti, 

10 enheter deltar i gemensam monter. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan- Utfa ll jan-aug 

aug 2019 2019 

Externa intäkter -321 -170 

Interna intäkter 3 -6 

f Summa intäkter -319 -175 

Köp av huvudverk-
184 85 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 2 369 2 569 

Övriga kostnader 1501 1264 

Interna kostnade r 102 141 

Avvikelse Budget 

2019 

-152 -482 

8 4 

-143 ' -478 

99 276 

-200 3 554 

237 2 252 

-39 153 

8 {53) 

Helårsprognos 

2019 

-707 

-2 

-709 

318 

3 639 

2 220 

287 

Avvikelse 

225 

6 

-42 

-86 

32 

-135 
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Tkr 

Summa kostnader 

l\eeultat 

PERIODENS RESULTAT 

Budget jan
aug 2019 

Utfall jan-aug 
2019 

Awikelse 

97 

Budget 
2019 

623~ 

Helårsprognos 
2019 

6465 

Awikelse 

-231 

Kontoret ha r tagit a lla kostnader i samband med Salamässan detta skall senare fördelas mellan alla kontor. Viss mer
kostnad gällande tillverkningsköket på Ösby grönt kompetenscentrum, vilket länsstyrelsen kommer att ersätta. 

ÅRSPROGNOS 

Årsprognosen pekar mot en eko nomi i balans. 

Driftsredovisning 

Tkr 

Näringslivskontor 

Summe 

Investeringar 

Investeringar 

Tkr 

I summa 

Budgetjan
aug 2019 

3 838 

Budget jan-
aug 2019 

100 

tCiD 

Utfall jan-aug 

2019 

3 884 

Utfall jan-aug 
2019 

0 

' 0 

Awikelse 

-47 

Awikelse 

100 

101> 

Budget 

2019 

5 756 

Budget 
2019 

150 

110' 

Helårsprognos 
2019 

5 756 

Helårs prognos 
2019 

0 

0 

Kontoret ser inga behov av dessa medel beroende på att systemet finns. Därmed återlämnas medlen. 

MÅLAVSTÄMNING 

Awikelse 

0 

Awikelse 

150 

·. ~•OJ 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som ska ll bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilaga n lndikatorsa mmanställn ing . 

• Målet ä r helt uppfy llt t Målet ä r delvis uppfyllt 0Målet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas 0 1ngen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

X Inget må l satt 

Näri ngslivskontoret ska skapa bästa möjliga förutsättningar för ett ökat antal företagsetableringar, och ut
veckling av befintliga företag. 

MÅL: HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING 

Näringslivskontoret bidrar till att uppnå målet genom att tillväxten i näringslivet ökar. 
Näringslivskontoret bidrar till att uppnå målet genom att värdet av besöksnäringen öka r. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 
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Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

X 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

Perspektiv Medarbetare 
Kontoret har inga egna mål och indikatorer för perspektivet. 

FRAMTIDEN 

• Nytt Näringslivsprogram kommer att arbetas fram. 

• Attraktionskraft Sala: Fortsatt arbete genom projekt Nordisk Lyskraft - varumärkesbyggande för städer 
och regioner. Förutom Sala deltar ytterligare 12 kommuner. Marknadsföringsprojektet "Vi är Sala - tillsam
mans kan vi" För 1 Sala - mötesplats för näringsliv, tjänstepersoner och politiker. Silverglans - företagarga
lan Sala näringsliv. 

• Handel: Parkeringsutredning via WSP Sverige AB tas fram för att komplettera till handelsutredningen för att 
titta på frågan: hur kan vi bäst göra för att lösa parkeringsfrågan och framtida behov för Sala? 

• Företagslots: fortsatt förankring och inarbetning av "en väg in" samt kontinuerliga lotsmöten. Syftet är att 
skapa goda effektiva interna ärendeprocesser vad gäller nyetableringar och våra befintliga företags ärenden. 

• Besöksnäring: fortsatt strategiskt arbete som leds av Destination Salas styrgrupp via en handlingsplan. 
Gemensamma satsningar gällande marknadsföring, aktiviteter och utbud kommer att arbetas fram i nätver
ket. Fortsatt utveckling av teman, fler reseanledningar. 

• Grönt Kompetenscentrum, GKC Ösby: ställningstagande ang framtiden från politiken måste fram. 
Kurser och evenemang kommer att genomföras. Projekt Tillverkningskök för gröna näringen slutförs 2019 

• Utbildningar och aktiviteter för företag i samverkan med andra aktörer fortsätter inom olika regionala pro
jekt samt också lokalt i Sala. 

• Arbetet för ökad samverkan Skola - Näringsliv fortsätter. Fortsatt deltagande i Länsprojektet Framtidens 
Företagare och UF-företagandet kommer att ske både lokalt och regionalt. 

• Fo rtsatta dialoger med AF, YH Mälardalen, företag och övriga aktörer i kompetensförsörjningsfrågan som är 
vårt största tillväxthinder. 

• Företagsbesök, branschträffar och andra möten kommer att ske löpande. 
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Medborgarkontor 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Införandet av GDPR har övergått från projekt till linjeorganisationen. 

• Genomfört förbättringar av IT- och informationssäkerheten genom bland annat implementering av ny säker
hetslösning för det trådlösa nätet, tvåfaktorsautentisering för skolan, systemkartläggning är genomförd och 
arbetet med klassning av system löper fortsatt. 

• Projektet kring införandet av e-tjänsteplattformen Open e-platform löper planenligt och lanserade de första 
pilottjänsterna under juni (Anmälan värmepumpinstallation och Ansökan om förskoleplats). 

• För intranätsprojektet är status att upphandling är genomförd och ett urval av leverantörer framtaget. 

• Fortsatt utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben Sala.se 
• Etablering av nya digitala infartstavlor vid Salas infarter och nytt publiceringsverktyg genomfördes under 

våren. 

• EU-valet 2019 och "omval Falun" är genomfört. 

• Projektet e-SumlT infördes under våren för Vård och omsorg och övriga kontor (exklusive Barn och utbild
ningskontoret). Projektet handlar om att höja säkerheten, förenkla och effektivisera den digitala hanteringen 
vid anställning av ny personal, ändring och avslut av anställning. 

• Projektet Gemensam dokumenthantering har under våren tagit fram en dokument- och ärendehandbok, 
posthanteringsrutin, en första processbaserad information- och dokumenthanteringsplan (valnämnden) och 
påbörjat digitalisering av politiska ärenden (Kultur- och fritidsnämnden). 

• Förbe redelser och installationer av IT-nätverk för nyetablerade och ombyggda lokaler för bland annat vård
och omsorg samt skolverksamheten. 

• En omfattande inventering och kartläggning av organisationens verksamhetsnära IT-system har genomförts. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter -627 -1369 742 -941 -2 009 1069 

Interna intäkter -4 960 -3 284 -1 676 -7 440 -9128 1688 

'Summa intäkter -5 587 -4 653 J934 -8381! -Uil.37 2 'i/57 

Köp av huvudverk-
5 745 6 885 -1140 8119 7 669 451 

sam het , bidrag 

Persona lkostnader 17 933 16 921 1013 26898 26127 771 

övriga kostnader 8 610 8 413 197 12 915 15 977 -3 062 

Interna kostnader 2 049 2 070 -21 3074 3192 -118 

-,Summa 1kostnacler 34 337 34 287 49 151f006 52 964 -1 959 

Rlultat 28 750 2968& -sas 4262.S 41827' 798 

PERIODENS RESULTAT 

Kontoret redovisar underskott för perioden, -885 tkr. Underskottet är med anledning av utbetalt bidrag på helå ret. 
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Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan- Utfall ja n-a ug 

aug 2019 2019 

Mbk övergri pande 

Administrativ enhet 11123 11303 

Juridisk enhet 989 775 

Medborgarservice 

IT-enhet 6450 6 829 

Kommunikation 10 188 10729 

Sll.ltlma 28 790 296SS 

ÅRSPROGNOS 

Awikelse Budget 
2019 

-180 16 684 

214 1484 

-379 9674 

-541 14 783 
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Helårsprognos Awikelse 
2019 

16 480 240 

1133 243 

9 674 0 

14 382 401 

Enligt helårsprognosen kommer Medborga rkontoret a tt redovisa ett sammantaget överskott på + 798 tkr. Kontoret 
redovisar överskott för personalkostnader p.g.a. vakanser inom fl era verksamheter. 

Investeringar 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

IT-investeringar 2117 266 1851 3175 3 035 140 

Ele ktroniska infarts-
387 986 -599 580 986 -406 

tavlor 

Databasserver 0 140 -140 0 140 -140 

I S1,uttma 2504 091 21 $1'2 --~~·• uo, .,.os .I 

För IT ä r fl e ra investeringa r plane rade att ge nomföras under hös ten. Upphandli ngen av elektroniska infartstavlorna 
genomfördes under senare delen av våren och sommaren. 

MÅLAVSTÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sin a mål och aktiviteter som skall bidra till att uppn å fu llmäktiges mål. 

• Målet ä r helt uppfy llt t Målet är delvis uppfyllt 0 Målet är inte uppfyllt ©Mätindikator saknas 0 1ngen m ätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

X Inget må l satt 

Nämnden bidrar till målsättninge n ge nom att a rbeta för en positiv befolkningsutveckling, arbeta för a tt Sala t 
förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

Nä mnden bidrar till målsättninge n genom att a rbeta fö r att medborga rna uppleve r Sala som en bra plats att t 
leva och bo på. Sala ska förbättra sin place ring på "Fokus", ra nking av kommunerna som en bra plats att bo på 
samt a tt Sa la ska ha ett värde över 80 % för webben. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Aktivite ter 

X 

Arbeta för att expon era Sa la och genomföra o lika kommunikation sa ktiviteter sa mt arrangem ang för nya svenska m edborga re samt nya 

och befintliga invånare. 
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Utveckling av lättillgänglig information och service via hemsida, Kontaktcenter och offentligt medborgarkontor. 
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Bidra till att stödja verksa mheternas utveckling av e-tjänster. Stödja verksamheterna i arbetet med digitalisering och arbeta för att ut

veckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster inom Hållbar IT. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och ser- t 
vice. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

X 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

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

Aktiviteter 

I sa mverkan med Demokratiberedningen arbeta med hur medborgardialogen kan utvecklas och förstärkas. 

I sa mverkan med övriga verksa mheter fortsätta att utveckla Medborgarkontorets funktion för medborgarservice till att bli huvudvägen in i 
kommunen med enklare handläggning och service eller hänvisning till rätt handlägga re för de flesta medborgarärenden. 

Utveckling och exponering av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e-tjänster på den 

externa webbplatsen sa la.se i samarbete med verksamheterna. 

Fortsatt arbete med frågor, synpunkter och felanmälan via hemsidan, sociala medier, Kontaktcenter eller besök på Medborgarkontoret. 

Utveckla möjligheter för medborgarna att enkelt få tillgång till och följa ärendegången inom förvaltning och politik. 

Utveckla det förebyggande arbetet kring budgetrådgivning. 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

X 

MÅL: DEIAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

Aktiviteter 

Arbeta för att etablera ett nytt intranät som kan bidra till medarbeta rn as delaktighet och kunskap om organisationen sam t underlätta 

genom tydliga informationsvägar. 

Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltid spersonal, sa mt till bra balans mellan arbetsliv och fritid. 

Chefsgruppen träffas var tredje vecka för gemensamt processarbete och utveckling av verksamheten. På enheterna sker dels arbetsplats

träffar och dels arbetsgruppsmöten fl era gånger per månad . 

FRAMTIDEN 

• Leverantör ska väljas för att leverera system för intranät. Pilotinförande av nytt intranät ska implementeras 
under hösten. 

• Införande av nya e-tjänste r enligt prioriteringsordning för Open e-platform. 

• Införande av ny säkerhetslösning för det trådade nätet. 

• Förslag på nytt reglemente för styrelse och nämnder kommer att tas fram. 
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• Ny kopieringstaxa kommer tas fram. 

• Fortsatt utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben Sala.se 

14 (53) 
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Sala kommun 

• Genomförande av kommunikationsaktiviteter med bäring på investeringsprojekt, utvecklingsaktiviteter och 
nyheter från kommunala verksamheter. 

• Exponering av Sala och olika marknadsaktiviteter som medverkande vid arrangemang och genomförande av 
annonsering, sponsring, mässor mm. 

• Under hösten kommer ett antal upphandlingar att påbörjas, det är bland annat telefonisystemupphandling, 
klientupphandling, telefonupphandling (divice}, dokument- och ärendehanteringssystem, skrivarlösningar. 

• Projektet e-SumIT, ett verktyg för att höja säkerheten, förenkla och effektivisera den digitala hanteringen vid 
nyanställning och ändringar av anställn ing, avslutas under hösten då Barn och utbildningskontoret också är 
färdigimp lementerat. 

• Utredning av hur förtroendevaldas möten kan effektiviseras genom digitala verktyg. 
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Bygg- och miljökontor 

PERIODEN SOM GÅTT 

Byggenheten: 

15 (53) 
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Sa la kommun 

• Mängden ärenden har minskat något i förhållande till tidigare år. Det är framförallt antalet tillsynsärenden 
initierade av allmänheten som har minskat. Antalet ansökningar om förhandsbesked är fortsatt hög vilket 
förklaras med att tillgången till detaljplanelagd mark för nybyggnation är låg. Enheten har även lagt mycket 
tid på hantering av ärende gällande byggande av närsjukhus. 

Miljöenheten: 

• Miljöenheten har varit med i ett pilotprojekt tillsammans med IT-enheten och Kommunikationsenheten för 
att implementera och för kommunen att använda sig av e-tjänster framöver. 

• Övertagande av alkoholverksamheten från Heby skedde 1 maj. Det tillsammans med att en ny tobakslag in-
fördes 1 juli har inneburit ny taxa för tillstånd och tillsyn för tobak. 

• Uppdaterad taxa för tillsyn enligt miljöbalken började gälla 1 juli 2019. 

• Uppstart av projektet att sanera si lvergruvan-området samt exploatering av nya närsjukhuset. 

• Den nya konstellationen av Bygg- och miljönämndens ledamöter har fått utbildning inom de verksamheter 
de ansvarar för inom miljöenhetens verksamhetsområden 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter -8 578 -9143 565 -12 866 -14 792 1926 

Interna intäkter -397 -581 184 -596 -1106 510 

'Summa intäkter -8 975 .J9 724 i49 -!1.3 462 -15 '898 :2436 
' 

Köp av huvudverk-
2 300 2 593 -293 3 450 5 941 -2491 

samhet, bidrag 

Persona !kostnader 11858 10 640 1218 17786 16 535 1250 

Övriga kostnader 1076 2 574 -1498 1613 3 025 -1412 

Interna kostnader 953 942 12 1430 1214 216 

Summa ]kostnader 16 !1.87 !1.6 749 -562 24219 :l67il.5 -2 436 

kasul~tt 1,iiu 1,01a 187 1oa11, 108t7 0 

PERIODENS RESULTAT 

Byggenheten: 
Ett överskott på intäktssidan på grund av rådande högkonjunktur. Överskottet på personal härrör från sjukskriv
ningar och vakanser. Köp av huvudverksamhet är kostnader för bostadsanpassningsbidrag vilket är en kostnad som 
är svårbedömd. 

Miljöenheten: 
Intäkterna för enheten är något lägre än förväntat för perioden, men tilltro finns att det justeras till enligt budget vid 
årets slut. Nyligen uppmärksammades det också att projekt och deras budget inom ramen för LONA-projekt inom na
turvården inte har förts över mellan åren 2018 och 2019. Detta gör ett minusresultat på drygt 300 tkr kronor. Utöver 
det har Miljöenheten ett kraftigt underskott med anledning av projektet Flodkräftodling jordbruksverket, där medel 
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Sala kommun 

sökts hos Jordbruksverket, men där kommunen nu riskerar att inte få ersättning. Totala underskottet inklusive pro
jekt på Miljöenheten prognosticeras därmed att bli 1,6 mkr. 

ÅRSPROGNOS 

Byggenheten: Det är troligt att vi kommer att göra ett plusresultat på den totala budgeten, mycket på grund av sj uk
skrivn ingar och restriktiv hållning gällande anstä llande av vikarie r för föräldraledig personal. Vi har även en större 
intäkt för bygga ndet av nya närsjukhuse t som inte räknades in när budget lades för året. Den enskilda posten bostads
anpassningsbid rag kommer inte att hålla budget. Underskottet där beräknas bli c:a 500 tkr. 

Miljöenheten: Bortser man projekt inom ramen för naturvården är prognosen att miljöenheten håller s in budget 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårs prognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Bmk övergripande 352 -36 388 528 156 372 

Byggen het 4 513 3 397 1116 6 770 6023 746 

Miljöenhet 2 346 3 664 -1317 3 519 4 638 -1118 

Summa 10811 

PERIODENS RESULTAT 

Byggenhetens överskott kan helt härledas till höga intäkter på grund av högkonjunktur med bygganden. Underskottet 
på Miljöenheten kan kopplas till flodkräft-projektet. 

Investeringar 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos 

aug 2019 2019 2019 2019 

Digitalisering 267 0 267 400 400 

I Summa 2111," 0 211 400 4\10 

En inves teringsbudget på 400 tkr för digitalisering finns att fördela mellan byggenheten och miljöenheten 

Kontoret har inga investeringar. 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

. Målet är helt uppfyllt t Målet är de lvis uppfyllt 0 Målet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas 0 1ngen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Aktiviteter: 
Verksamhetsplanen för miljöenheten ska utformas med mi ljömålen och folkhälsomå len som grund. 

Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen ska fortsätta. 

16 (53) 

X Inget mål satt 

Awikelse 

0 

<'1 

X 

X 



17 (53) 
Delårsrapport 2019-08-31 

Sa la kommun 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nä mnden bidrar till målsättn ingen genom att a rbeta fö r att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och ser- J 
vice. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nä mnden bid rar till målsättninge n genom att a rbeta för att medborga rna ska uppleva att Sala har en bra kva- J 
lite t och service i verksa mheten ex vis när livsmedelsko ntroll genomfö rs för att ge säkra livsmedel (plane-
rad e kontroll er/utfa ll) , nä r en förs ta kontakt har tagits inom en vecka i minst 90 % av de ä renden so m initie-
ra ts av allmänhet eller fö retagare, nä r minst 80 % av nämndens beslut visa t sig vara riktiga vid överprövning 
i samband med överklaga nden samt nä r planerade inspektioner för miljöskydd och hä lsoskydd utfö rs. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Nä mndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverka n. 

Aktiviteter: 

Kontakt med allmänheten och loka lpressen i möten, telefon och mail ska skötas med god tillgänglighet samt med professionellt och vän
ligt bemötande. 

Följa förä ndringa r i rättstillämpningen och fortsä tta arbetet med att utveckla rutiner och bemötande för att ga rantera god se rvice och 
likabehandling. 

Fortsatt nuvarande bygglovsrådgivningstelefon (tid 13.00-15 .30) och möjl ighet till spontanbesök hela daga rn a. Möjlighet att boka bygg
lovsrådgivning via Internet . 

Bekräftelsebrev med kontaktpersonuppgifter skickas ut inom fem daga r efter att ansökan har inkommit till enh etern a. 

Livsmedelsgruppen lämnar ett särskilt in fo rmationskort efter besök, sa mt har ett upplägg med innegrupp/utegrupp för effektiv ärende
hantering och att handläggare är tillgängliga för allmänheten. 

Bibehålla hög kvalitet och sa msyn genom bygglovgruppens ärendehantering (jämn arbetsbe lastning och att ärendena går till lämplig 
handläggare) och därefter handläggning av utsedd handläggare/ kontaktperson . 

Bygglovinformationst räffar i Heby och Sala under våren. 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Aktivitet er 

X 

X 

Enh eterna arbetar fram årliga planer för genomförande och utveckling av verksamheterna vilket även inkluderar fö rbättringsaktiviteter 
utifrån m edarbetarenkät, skyddsrond och stati stik från arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro . 

Möjlighet till inflytande över arbetets planering sker regelbundet via individ uella sa mtal, på enhet smöten .. 

Tydlighet i ansva rsförd eln ing och rutiner genom kva litetsledningsa rbete i det va rdagliga arbetet ger förutsä ttn inga r fö r god och rätts
säker ve rksa mhet . 

Studiebesök, gemensamt deltagande i konferens och nätverksarbete med kommuner som har liknand e arbetsuppgifter ingår som en del 
av fortbildning av enheternas personal. 

FRAMTIDEN 

• Införa e- tj ä nster unde r hösten på båda enheterna 
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• Prioriterat på Miljöenheten är att få en modern och uppdaterad behovsutredning 
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Sala kommun 

• Genomlysning av taxor och eventuella indexregleringar på Miljöenheten. Önskemål finns från Kommunsty
relsen att göra översyn för taxekonstruktion enligt den s.k. Rättviksmodellen och därefter ett tänkbart ge
nomförande 

• Deltar i att uppdatera strategin för förorenad mark och platsspecifika ritkvärden. 

• Bevaka implementering och konsekvenser av stora regionala planer, exempelvis den regionala avfallsplanen 
och Klimatstrategi för Västmanlands län. 
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Samhällsbyggnadskontor exkl Vatten och Avlopp 

PERIODEN SOM GÅTT 
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De/årsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

• I flera år har Simhallen haft omfattande skador i konstruktionen. Under våren har skadornas omfattning 
ökat drastiskt och i juni togs beslut om att stänga Simhallen. Upphandling av renovering av 25-meters-bas
sängen är påbörjad. 

• Byggnationen av Nya Vallaskolan (F-6) pågår och under sommaren har utbyggnad av matsal och kök påbör
jats för att öka kapaciteten. 

• Byggnationen av den nya Idrottshallen vid Lärkan är klar och invigdes i samband med Salamässan. Med den 
får Salas kommuninvånare en ny fullstor idrottshall med spelmåttet 20 x 40 meter, 2 stycken omklädnings
rum, läktare för minst 200 personer, kafe med mera. 

• Kommunen har blivit beviljad statliga medel för saneringsåtgärder kring silvergruvan och Pråmån ned till 
dammarna. Fas 1 av projektet är påbörjat med framförallt projektplanering och provtagning. Projektet kom
mer att pågå i nio år. 

• Stadsparken har ytterligare tillgänglighetsanpassats så att personer med förflyttningshjälpmedel lättare kan 
spela bangolf. 

• Emmylund, Hedåker och Västerfärnebo har alla fått ny utbytt och till viss del kompletterande lekplatsutrust
ning för att förbättra säkerheten och attraktiviteten. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug 

Awike/se Budget 
Helårs prognos 

Awike/se 
2019 2019 2019 

Externa intäkter -21863 -25 217 3 354 -33 727 -41639 7 912 

Interna intäkter -195 843 -193 092 -2 751 -305 028 -296 482 -8 546 

isumma intäkter -217 ~06 -218 309 603 -338 ;,55 -338 il2il -634 
i) 

Köp av verksamhet, 
23 019 28 911 -5 892 35 292 43180 -7 888 

bidrag 

Personalkostnader 57 439 53 164 4 275 86154 80 691 5 463 

Övriga kostnader 150 029 142 474 7 555 225 694 237 918 -12 224 

Interna kostnader 53 713 54922 -1209 81275 80691 584 

'Summa [kostnader 284200 2794"Zl 4 729 428 415 442 481 -il.4 066 
, .. 

Resaltat 684'94 &i/ 162 SYH2 
,. 

89660 1(14\860 -:t:4700) 

PERIODENS RESULTAT 

Samhällsbyggnadskontorets resultat för perioden januari till augusti är+ 5 332 tkr. 

Detta beror på att kontoret har fått in högre intäkter än budgeterat framför allt avseende virkesförsäljning och försälj
ning av tomter. Att de interna intäkterna inte når upp till budgeten för perioden beror på att de köpande enheterna 
faktureras i efterhand. 

Överskottet på "övriga kostnader" beror framför allt på återhållsamhet och brist på upphandlade entreprenörer inom 
fastighetsenheten samt att mål tidsenheten har minskat sina kostnader. 

Underskottet på "Köp av huvudverksamhet, bidrag" beror främst på fastighetsenhetens återhållsamhet men även på 
ökade kostnader för slamtömning. 
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ÅRSPROGNOS 
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Sala kommun 

Prognosen för helåret visar ett underskott på 14 700 tkr. Orsaken till detta är ökade kostnader till följd av utrange
ring, nedskrivning, rivning, dyrare lokalvård samt saneringskostnader som hamnar i resultaträkningen. 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse 

2019 2019 2019 2019 

Kontorsledning 0 -1102 1102 0 0 0 

Pia n- och utveckl-
33 735 32 026 1 709 so 900 56 965 -6 065 

ingsen h eten 

Gata/Park 18370 20 332 -1962 28 000 28000 0 

Kart/mät 2 306 2 282 25 3 460 2 860 600 

Fastighetsen heten 0 -4 897 4 896 0 9 955 -9 955 

Teknisk serv ice -207 1 626 -1833 300 150 150 

Samhällstekniska en-
4000 3 415 585 6000 6430 -430 

heten 

Må !tidsenheten 8 290 7 480 810 1 000 0 1000 

sw:nrt1a 64:1162 

Fastighetsenheten är nollbudgeterad. Budgeten är baserad på hyresintäkter och i internhyran ingår fastighetsdrift och 
adm inistrativa kostnader. Kostnad för rivning och utrangering av Ransta skola och Ransta förskola samt nedskrivning 
av Åkraskolan uppgår till 11 152 tkr. Driftkostnaderna minskar till följd av att upphandlade årsentreprenörer saknas. 
Detta i kombination med stor återhållsamhet i övrigt ger en total besparing på 5 000 tkr. Kommersiella lokaler beräk
nas ge ett underskott på 800 tkr. Ökade kostnader för städ till följd av bland annat överklagad upphandling, uppskatt
tas till 3 000 tkr. Prognos för enheten är ett underskott på 9 952 tkr. 

Tomställda lokaler finns på Åsgården, Lindgården, inhyrd lokal Hyttgatan, Lugnet Sätrabrunn, Sal bo skola, Västerfär
nebo skola, Ösby Naturbruksgymnasium och Täljstenen. 

Plan- och utvecklingsenhetens underskott om 6065 tkr beror på kostnader för sanering, men underskottet reduceras 
med högre intäkter av markförsäljning samt lägre personalkostnader än budgeterat. 

Måltidsenheten har sett över och genomfört förändringar i sina menyer för att hantera enhetens kostnadsökningar. 
Detta har resulterat i att en mindre andel ekologiska livsmedel köps in och att skolköken har en flexibel meny på fre
dagar vi lket även minskar matsvinnet. 

Kart/mät har under senaste åren haft ett generationsskifte och problem att ersättningsrekrytera. Detta har lett till 
minskade personalkostnader men även minskade intäkter till följd av underbemanningen. Under sommaren har en ny 
reviderad taxa antagits vilket förväntas öka intäkterna framöver. 

Investeringar 

Tkr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug 

Avvikelse Budget 
Helårsprognos 

Avvikelse 
2019 2019 2019 

Kontorsledningsprogram 0 0 0 0 0 0 

Pia n- och utvecklings-
4 667 13 034 -8 367 7 000 9 034 -2 034 

program 

Gatuprogram 16 600 4872 11728 24 900 13 211 11689 

Parkprogram 4 533 751 3 782 6 800 2 962 3 838 

Kart/mätpr_ogram 200 15 185 300 15 285 

Loka lprogram 158 605 120 924 37 681 237 907 180 121 57 786 

Teknisk service program 100 0 100 150 0 150 

Gruvans vattensystem 2 767 940 1827 4 150 2 710 1440 
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Tkr 

Summa 

Budget jan-aug 
2019 

l!8747:t 

Utfall jan-aug 
2019 

14 63 

Avvikelse Budget 

46995 281207 

Under våren har utredning av Åkraskolan pågått, och väntar nu på politiska beslut. 
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Helårsprognos 
2019 

aosa 

Avvikelse 

Prognosen för lokalprogrammet är ett överskott med 57 000 tkr. Till största delen beroende på att skolprojekten bli
vit billigare eller skjutits upp. Åkraskolans projekt har avvaktat politiskt beslut utifrån den utredning som genomförts. 

Med fä rre beställningar från verksamheterna avseende lokalförändr ingar och att upphandlade entreprenörer saknas, 
är prognosen för den delen av lokalprogrammet ett stort överskott. 

På g rund av att det inte funnits upphandlade entreprenörer så har vissa investeringsprojekt inom Fastighetsenheten 
inte kunnat göras; bl.a. planerat underhåll, tillgänglighets-, säkerhets- och Verksamhetsanpassning av lokaler. I dags
läget vet vi inte nä r nya upphandlade entreprenörer finns på plats och konsekvensen av det blir framskjutet under
håll. 

Flertalet projekt inom gata och park har skjutits fram p.g.a. förseningar av exploateringar av externa exp loa törer samt 
att vissa detaljplaner inte har antagi ts enligt planeringen. 

MÅLAVSTÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som ska ll bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt 0 Målet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas ~ Ingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

KOMMENTAR: 

X Inget mål satt 

Måltidsenheten har under våren genomfört en svinn mätning på flertalet enheter. I år har vi valt att följa den nationella metoden som är 
framtagen av Livsmedelsverket och kommer under hösten att kunna jämföra våra resultat med andra kommuner. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel under januari-juli 2019 är 34,3%. Detta är ett lägre resultat än förra året då motsvarande siffra var 
39,5% för motsvarande period. Detta är ett medvetet val på grund av kommunens ekonomiska situat ion. 

Kold iox idekvivalenter (CO2e) ska minska i Måltidsenhetens val av livsmedel och menyer. Andelen CO2e per kg inköpta li vsmedel var un
der perioden jan uari - juli 2019 2,30. Resultatet för hela år 2018 var också 2,30. 

Andelen inköpta svenska livsmedel (kg) för perioden januari till juli 2019 var 61,8% i förhållande till sa mtliga inköpta livsmedel. Resultatet 
för motsvarande period 2018 är 65%. I november kommer ett nytt livsmedelsavtal att träda i kraft. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 
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KOMMENTAR: 
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® 

Matråd genomförs på sa mtliga enheter tillsa mmans med verksa mhetsrepresentanter och i när möjligt även med bruka re. 

Må ltidsobservationer komm er under höst en att genomföras i förskolor, sko lor och inom äldreomsorgen 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

® 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

® 

KOMMENTAR: 

Under v åren har medarbet are i de mindre köken besvarat en psykosocial enkät kr ing delaktighet, gem enskap, möjlighet att bli sedd och 

få st öd av sin närm ast e ch ef sa mt hur m an önskar att det stödet ser ut. M edarbetarna tyckte att mycket var positivt men önska r att led

ningen oftare skulle besöka köken. 

En dialog förs med medarbet are kring mötesstruktur för att utveckla erfarenhetsutbyte mellan de olika köken. Under sommaren har flera 

av m edarbet arna bytt kök och det kommer att genomföras ytterli ga re arbetsplat sbyten under hösten föratt hantera bemanningssituat 

ion en under semestertiden och för att utveckla personalen 

FRAMTIDEN 

• I a rbetet med att försöka bli ett fossilfritt Sala, kommer kommunen att anta en klimat- och energistrategi. 
Samhä llsbyggnadskontoret a rbeta r även aktivt med att ställa om fordonsflottan till att drivas helt av fö rny
ba ra bränslen .. 

• Sa mhä llsbyggnadskontoret har under fl era år haft ett nära samarbete med Tra fi kverket och Region Väst
manland som nu äntligen börjar realiseras. Resultatet av detta arbete ä r att det nu kommer att byggas gång
och cykelvägen mellan Sala - Kumla, Kumla- Ransta och en ny planskild korsning vid väg 70 i Kumla. Det pla
neras även fö r en ny mötesfri väg mellan Sala-Heby och en gång- och cykel väg längst samma sträcka. 

• Fas tighetsenhe ten har fått uppdrag att utreda lokalbehovet av Ösby Naturb ruksgymnas iu m samt Möklinta 
skola. Utredninga rna kommer att utfö ras i samverkan med skolan. 

• Fastighetsenheten har fått i uppdrag att se över Lokalbes tåndet fö r Sala kommun och ta fram ett fö rslag på 
avveckling/ fö rsälj ningsplan. Arbetet pågår och kommer att fortsätt 

• För att höja säkerheten på Josefdalsvägen kommer det under hösten genomföras ett antal åtgärder såsom att 
sänka hastigheten på en del av vägen. 

• Med hjälp av statlig fin ans iering kommer utbyggnad av tre nya gå ng- och cykel vägar påbörjas under hösten 
längs Åkragatan, Hyttvägen och Norrängsgata n. 

• Flytt av gå ng- och cykelväge n vid nya Västmanlands Sjukhus Sala till Da mmgatan startar i september. 

• Fö r att höja dam msäkerheten kommer träd på da mmvallarna vid Måns-Ols att avverkas under hösten. 

• Ga tuarbeten kring det nya vå rd- och omsorgs boendet och vårdcentral vid Silve rvallen ska genomfö ras i höst 
för att möjliggö ra inflyttning i de nya husen. 
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Sala kommun 

Samhällsbyggnadskontoret - Vatten och Avlopp 

PERIODEN SOM GÅTT 

• 1 början av året uppmättes de historiskt sett lägsta grundvatten nivåerna sedan mätningar påbörjades i slu
tet av 60-talet. 

Den 7 mars genomförde Sala kommun ett seminarium "Klimatanpassad dricksvattenförsörjning", för politi
ker och tjänstepersoner i Sala kommun där representanter från Livsmedelsverket, SGU, Länsstyrelsen och 
SMHl berättade om hur klimatförändringar påverkar dricksvattentillgången. 

Den 23 april infördes bevattningsförbud för Härsved/Ransta samt Hedåkers grundvattentäkter. Samtidigt 
infördes förbud mot att fylla pooler med kommunalt vatten i hela kommunen. 

Efter april månad har grundvattennivåerna fortsatt att sjunka, på grund av detta infördes bevattningsförbud 
för resterande vattenverk i Sala kommun den 14 juni. Flertalet informationsinsatser har gjorts under vår och 
sommar med utskick kring hur vi kan spara vatten och ett flertal pressmeddelanden har gått ut i såväl lokal
och riksmedia. Totalt sett har det under sommaren sparats ca 13% jämfört med förra årets vattenförbruk
ning vilket motsvarar 2500 badkar per dag. 

• Under våren har konsulter arbetat med en "Risk och sårbarhetsanalys" för samtliga vattenverk i Sala kom
mun. Rapporten kommer att presenteras i september och kommer ligga som arbetsunderlag för fortsatt 
arbete med att säkerställa dricksvattenförsörjningen. 

• Bl.a. har följande ledningsarbeten utförts under våren/sommaren; 

1 samband med ombyggnation av nya Sjukhuset, pågår flytt av ledningsstråk för VA. 
1 kv Löparen med nytt äldreboende och vårdcentral, har sanering av spill- och vattenledningen samt kapaci
tetsökning för dagvattenledningar genomförts innan ombyggnation av gatan. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter -22 120 -17 940 -4180 -25 785 -25 056 -729 

Interna intäkter -3 242 -2 043 -1199 -4 341 -7 590 3 249 

Summa intäkter -25 362 -19 983 JS 379 -30 !1.26 -32 646 il'S20 

Köp av huvudverk-
1 780 1391 389 2 670 2 219 451 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 7 073 7 093 -20 10609 10493 116 

Övriga kostnader 7 695 7868 -173 11542 13 527 -1985 

Interna kostnader 3 537 3 643 -106 5305 6 406 -1101 

Summa kostnader 20 085 19 995 90 30!1.26 32 645 -2 519 

Res1,1ltat -s 21'Z H : •SBO 0 0 0 

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 4 500 tkr som kommer att hanteras med hjälp av VA-fonden. Detta 
kommer resultera i att VA-fonden i stort sett är förbrukad vid årets slut. 
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Driftsredovisning 

Budget jan-aug Utfall jan-aug Budget Helårsprognos 
Tkr Avvikelse Avvikelse 

2019 2019 2019 2019 

Vatten- och avlopps-
-5 277 13 -5 290 0 0 0 

verksamhet 

lsamiila 'i 01· '. ·' 
. 

0 ol •S277 18 •5290 I .. 

Investeringar 

Budget jan-aug Utfall jan-aug Budget Helårsprognos 
Tkr Avvikelse Avvikelse 

2019 2019 2019 2019 

Vatten- och av-
16397 10 305 6 092 24595 24 294 301 

loppsprogram 

l,'6$97 :l!f30ll 211~• 

Flertalet projekt inom VA har skjutits fram p.g.a. förseningar av exploateringar av externa exploatörer samt att vissa 
detaljplaner inte har antagits enligt planeringen. 

MÅLAVST ÄMNING 

Verksamheten saknar egna mål och indikatorer. 

FRAMTIDEN 

• Under året har konsulter arbetat med en kapacitets och belastningsutredning av Sala avloppsreningsverk 
utifrån en viljeinriktning om att öka invånarantalet i kommunen till 30 000. Rapporten och åtgärdsbehovet 
kommer att presenteras under hösten, med driftsoptimeringar samt investeringsbehov för att klara renings
kraven av utgående vatten. 

• I april fick Samhällstekniska enheten i uppdrag från KSLU att utreda Framtida dricksvattenförsörjning för 
Sala kommun och föreslå en strategi senast december 2019. Arbete pågår och avstämningar har under våren 
gjorts med Länsstyrelsen, grannkommuner och andra enheter på kommunen. Olika alternativ med tidspla
ner och budgetar kommer att tas fram och presenteras i slutet av 2019, Utredningens mål är att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen för framtida generationer i hela Sala kommun både vad gäller dricksvattnets kva
litet och kvantitet. 

• Arbetet med revidering av befintlig VA-plan påbörjades under våren. Projektgruppen leds av konsulter och i 
den ingår representanter från plan- och utvecklingsenheten, miljöenheten och samhällstekniska enheten. 
Även en representant från Länsstyrelsen är delaktig i arbetet. Arbetet beräknas vara klart våren 2020 
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Kontoret för hållbar tillväxt 

PERIODEN SOM GÅTT 
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Sala kommun 

• Under perioden har Arbetsmarknadsenheten och Enheten för Vuxnas lärande brutits ur från VoO respektive 
BoU. 

• lntegrationsenheten har upphört att fungera som egen enhet inom VoO och har omorganiserats till AME. 

• Perioden har präglats av att finna nya och fungerande samarbetsformer med Arbetsförmedlingen i och med 
dess omorganisering och minskade närvaro i Sala. 

• Ett treårigt ESF-projekt, Kvinna in i Sverige, har startats under perioden. 

• Karla snickeri har gått ur sina loka ler som ska renoveras, vilket kan antas leda till temporärt minskade intäk
ter från verksamheten. 

• Statsbidrag har erhållits för att etablera ett lärcentrum för vuxna. Planering och organisering pågår med 
uppstart under hösten. 

• En extern utbildningsanordnare, Hermods, har upphandlats för att förbättra flexibiliteten, utbildningsutbu
det och kostnadseffektiversera vuxenutbildningen. 

• "Gröna gången", ett ESF-projekt som riktar s ig till personer långt från arbetsmarknaden, har inlett en imple
menteringsfas. 

• Silverlotsen, kommun ens "en-väg-in"-ko ncept, där handläggare från AF, Integrations- och arbetsmarknads
enheten, försörjningsstöd samt vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare, samlokalise ras har under 
perioden utvecklats till en fungerande verksamhet för kommunens behövande medborgare. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 
Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse 

Tkr 
aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter -27 951 -24 890 -3 061 -41925 -40 510 -1415 

Inte rna intäkter -707 -767 60 -1060 -1197 137 

-,Summa intäkter -28 658 -25 647 -37001 -!12 985 -41 707 .::1278 

Köp av huvudverk-
2134 1 244 891 3 201 1 743 1459 

sam het, bid rag 

Persona !kostnader 34982 33 290 1692 52470 so 661 1809 

övriga kostnader 2 869 2 072 797 4 303 5 059 -756 

Interna kostnader 5 936 5 061 875 8 903 9 615 -712 

Summa !kostnader 45 920 41666 4 255 68877 67077 il 799 

Resultat :li'7262 :1:e;ooe US4' 25891 28370 SH 

PERIODENS RESULTAT 

Personalkostnadsminskningen beror på ej tillsatta tjänster pga. temporära tjänstledigheter och personalomsättning. 
Övriga och interna kostnader har också minskat. Detta kan ses i ljuset av rådande köpstopp och återhållsamhet. 

Driftsredovisning 

Tkr 

KHT Övergripande 

Budget jan
aug 2019 

0 

Utfall jan-aug 
2019 

-8 

Avvikelse 

8 
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Budget 
2019 

0 

Helårs prognos 
2019 

-8 

Avvikelse 

8 



Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug 

aug 2019 2019 

Arbetsmarknadsen-
9 892 7 478 

heten 

lntegrationsenheten 801 562 

Vuxnas lärande 6 570 7 977 

summa 

PERIODENS RESULTAT 

Avvikelse Budget 
2019 

2 414 14 837 

239 1201 

-1407 9 854 

94 
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Helårsprognos Avvikelse 
2019 

13 996 841 

1477 -276 

9 906 -52 

Budgeterade statsbidrag förväntas minska för året som helhet. Avser dels AME-verksamheten och även VUX-verksam
heten. För VUX rör det sig om minskad schablonersättning för nyanlända från Migra tionsverket samt statsb idrag för 
att utbilda tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården. För AME handlar det om utebliven ersättning för inrät
tande av extratjänster. Ersättning från VoO för utförande av kommunfixarverksamhet uteblir. Kontoret för hållbar 
tillväxt prognostiserar ett överskott på 552 tkr. Osäkerhet råder dock kring ett statsbid rag på ca 1000 tkr från migrat
ionsverket 

Investeringar 
Kontoret har inga investeringar under 2019 

MÅLAVSTÄMNING 

Kontoret saknar egna mål och indikatorer. 

FRAMTIDEN 

• Skolinspektionen kvalitetsgranskar under hösten Sala kommun med fokus på hur kommunen möter de be
hov och förutsättningar som arbetssökande nyanlända med kort utbildningsbakgrund som omfattas av ut
bildningsplikten ha r. 

• Fortsätta utveckla samverkansformer med AF. Detta gäller både AME och VUX. Handläggning på individnivå 
försvåras i och med AF:s neddragning i Sala. 

• Särskild utbildning för vuxna, Lärvux, kommer under hösten att gå ur befintliga externa lokaler på Fredsga
tan och flytta till Vuxnas lärande på Kungsängsgymnasiet. 

• Flytt av Jobbcenter från Torget till lokaler på Drottninggatan. 

• Omorganisering och samordning av samhä llsorientering för nyanlända. Tidigare sköttes detta av VUX. Under 
hösten tar AME över detta. 

• Uppstart av lärce ntrum. Utrusta, bemanna och starta under hösten. 
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Räddningstjänst 

PERIODEN SOM GÅTT 
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Sa la kommun 

Perioden började som ett "normalå r", men blev för en kort period både ova nligt torr och varm och tidigt på säsongen. 
Und er d en begränsade tiden inträffade ett antal skogs - och markbränder. Tyvärr kan man konstatera att fl ertalet av 
dessa va r anlagda bränder och fö lj de samma mönster som i fj ol. Det brinner nära väg, lukt av bra ndfa rlig vätska kan 
uppfattas av brandpersonal, fl er bra ndhärdar, några hundra meter bo rt som man upptäcker under pågående släck
ningsarbete. 

Neda n r edovisas några viktiga händelser: 

• En skogsbrand medfö rde helikopterstöd för släckning, kostnad ännu okänd. 

• Uppsta rt av skogsbrandvärn, 60 personer. 

• Investeringar genomförda för att öka fö rmåga n att hantera skogsbränder. 

• Fortsatt arbete med a tt uppfö ra nytt övningshus. 

• Under våren startade en försöksperiod där en kommunalt anställd RIB personal upprä tthåll er beredskap 

sa mtliga vardagar han tj änstgör i s itt ordinarie arbete som förskol epedagog. 

EKONOMI 

R "k esu tatra nin,q oc h k 'k e anomis anays 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

Tkr 
aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter -8 832 -12 917 4085 -13 248 -13 494 246 

Interna intäkter -43 2 -97 -335 -648 -621 -27 

Summa intäkter -9 264 -13 014 3 750 -13 896 -14115 219 

Köp av huvudverk-
470 709 -239 705 715 -10 

sa mhet , bidrag 

Personalkostnader 19 325 19066 259 28 986 28 328 658 

Övriga kostnader 3 741 3 918 -177 5 611 6 114 -503 

Interna kostnader 1449 1404 45 2173 2183 -10 

Summa kostnader 24985 25 097 -113 37475 37 345 135 

Rtsultat IS 72.Gl 34081 8697 nsn, znao _a,4 

PERIODENS RESULTAT 

Vaka nt brandinspektörstjänst ge r överskott, rekrytering pågå r. Vakant brandmanna tjänst i dagtidsstyrka und er res
ten av 2019 är en besparing. Dock kan besparing begränsas om många ordinarie brand mä n blir sjuka. 

ÅRSPROGNOS 

Helå rsprognosen indikera r ett överskott på 350 tkr med rese rva tion fö r kostnader fö r helikopterstödet. (Helikopter
kos tnad uppskattas till 100 tkr.) 

Driftsreda visning 

Tkr 

Räddningstjänst 

Budget jan
aug 2019 

15 720 

Utfall jan-aug 
2019 

12 083 

Avvikelse 

3 637 
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Budget 
2019 

23 579 

Helårsprognos 
2019 

23 225 

Avvikelse 

354 
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Tkr 

Summa 

Budgetjan
aug 2019 

JJS 1 0 

Utfall jan-aug 
2019 

lil 089 

Awikelse Budget 
2019 

Helårsprognos 
2019 

Awikelse 

Helårsprognosen pekar på ett överskott på cirka 350 tkr, men det finns en viss osäkerhet. Kostnader för reparationer 
av brandfordon samt två större översyner av brandfordon kan i värsta fall minska överskott med ca 100.000 kr samt 
kostnader för halkkörning för 25 % av brandpersonal, ca 50.000 kr. 

Investeringar 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Övningsfält 2 276 39 2 237 2500 39 2461 

lnventa rier 2 209 869 1340 3 314 2 081 1233 

Båt 0 136 -136 0 136 -136 

Sexhjuling 1 0 162 -162 0 162 162 

Sexhjuling 2 0 162 -162 0 162 162 

\ilmma 

Medel för återuppbyggnad av övningsfält har ej kunnat nyttjas pga upphandlingsskäl. Det blir nödvändigt att ansöka 
om att dessa flyttas till 2020. 

Upphandling av las tväxlarflak med tank pågår samt positioneringsutrustning, bedömd kostnad 1.050 tkr. 

MÅLAVST ÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som ska ll bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt 0Målet är inte uppfyllt ® Mätindikator saknas 0 Jngen mätning X Inget mål satt 

Perspektiv Hållbart samhälle -----------------------------------MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar. 

Aktiviteter 
Vid nyanskaffning av mindre fordon ska ll möjligheten till inköp av "m iljöbilar" beaktas. 
Fordonskörning skall minimeras. 

KOMMENTAR: 
Den släckbil som är inköpt är utrustad med en motor av typen Euro 6, vilket är den mest miljövänliga som idag finns tillgä nglig. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: 
Andelen som a ldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar. 
Andelen som a ldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar. 
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MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: 
De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE genomförs till 100 % 
Minst 2 500 av kommunbefolkningen (inklusive elever i årskurs 6 och 8) årligen genomgår utbildning i 
brandkunskap elle r sjukvård. I denna summa ingår även elever i årskurs 6 och 8 i samt kommunanställda i 
Heby kommun. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

MÅL: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN 

X 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: t 
Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2019 jämfört med 2016. 
Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till å r 2019 jämfört med 
2016. 
Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2019 jämfört med 
2016. 

Aktiviteter: Se Räddningstjänstens verksamhetsplan för 2018 på Sala kommuns hemsida 

Målet God service av hög kvalitet - brandutbildning blev endast genomförd för årskurs 8 i både Sala och Heby kommun. Utbild
ning för årskurs 2 planeras att genomföras under hösten 2019 och våren 2020. 

Målet Trygg och säker kommun- endast delvis uppfyllt beroende på att Räddningstjänsten inte fått fullt gehör avseende förbätt
rad gatumiljö och att säkerhetsinformation om reflexer och cykelhjälm kommer att meddelas årskurs 2 under hösten . 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt att sjukfrånvaron un- • 
derstiger 4 % på räddningstjänsten 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

Aktiviteter 
Inom ramen för den ordinarie övningsverksam heten fortsätta att poängtera de ree lla och potentiella ri sker som är förknippade med olika 
räddningssituationer. 
Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltidspersonal. 

KOMMENTAR: Mål Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö - en (1) arbetsplatso lycka i anslutning till räddningsinsats har rapporterats. 

FRAMTIDEN 

• Öka antalet utbildade eller förordnade brandbefäl från fyra yttre befäl till åtta. 

• RIB-organisationen, räddningspersonal i beredskap, kommer att medföra ökade kostnader. Vi konstaterar 
att perso nalomsättningen är hög. Vi konstaterar också att många inte har kvar arbetsplatse n hos huvudar
betsgivare på orten och man kan därmed inte upprätthålla sin beredskap dagtid. 

• Skapa rutiner för personaltäckning vid vakans av RIB-personal, prioritetsordning och miniminivåer. 

• Fortsätta processen med företagsledare från de största företagen i Morgongåva angående bildande av indu
stribra nd försvar. Morgo ngåva ligge r utanför 10 minuters insa tstid. 
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• Uppstart av tillsyn i flerbostadshus. En åtgärd som ej genomförts tidigare men som finns som mål i tillsyns
planen. 

• Räddningstjänsten kommer att ansluta sig till den samverkan som finns inom SSRC som gäller kemikalier. 
(Kem innebär räddningstjänst vid utsläpp av vätska eller gas som kan vara giftig/frätande/brandfarlig eller 
dyl.) Vi har tidigare haft Västra Mälardalens räddningstjänst, Köping-Arboga-Kungsör, där Köping är en stat
ion med kemkompetens. 
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• Konkurrensverket har granskat årsavtalet för byggservice och har kommit fram till att en otillåten direkt
upphandling har gjorts då det upphandlade ramavtalet löpte ut i maj 2018. Ärendet är inlämnat till förvalt
ningsrätten . 

• En revisionsgranskning har genomförts avseende riskhantering i internkontrollen och ett arbete pågår för 
att strukturera upp och förstärka internkontrollen. 

• En utbildningsinsats för chefer har genomförts inför uppstarten av årets prognosarbete. 

• Den nya kommunala redovisningslag som trädde i kraft den 1 januari innebär att Rådet för kommunal redo
visning nu omarbetar alla sina rekommendationer och informationer. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 
Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårs prognos Avvikelse 

Tkr 
aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter -72 -68 -4 -108 -108 0 

Interna intäkter -7 -11 -4 -11 -11 0 

Summa !intäkter -79 -79 ro -119 -:119 0 
' 

Köp av huvudverk-
0 0 

samhet, bidrag 
0 0 0 0 

Personalkostnader 7133 6 019 1114 10 699 9 862 837 

övriga kostnader 1469 1834 -365 2 203 3 879 -1676 

Interna kostnader 402 393 9 603 617 -14 

Summa kostnader "9 004 8i246 758 '113 1505 !1.4 358 0853 

Resulttlt 8!.124 8 1161' 15l11 fl'$86 . . 114;240 •884• 
' . 

PERIODENS RESULTAT 

Kontoret redovisar ett överskott på 758 tkr för perioden. Överskottet består till största delen av personalkostnader 
men beräknas att upparbetas under resten av året då fler personer anställts på vakanta tjänster. Underskottet för öv
riga kostnader beror på konsultkostnader. 

ÅRSPROGNOS 

Helårsprognosen för kontoret är negativ och uppgår till -854 tkr. Den största delen av underskottet beror på den upp
handlingsskadeavgift på 1100 tkr som Konkurrensverket har yrkat på att Sala kommun ska betala då de anser att en 
otillåten direktupphandling för byggservice har gjorts. Personalkostnader beräknas ge ett överskott på 837 tkr pga 
vakanser första delen av året, konsultkostnader beräknas ge ett underskott på 486 tkr. 

Driftsredovisning 
Budget jan- Utfal I ja n-a ug Avvikelse Budget Helårs prognos Avvikelse 

Tkr 
aug 2019 2019 2019 2019 

Ekonom i kontor 6 704 6 061 642 10055 9 323 732 

Upphandlingsverks. 2 221 2106 115 3 331 4 916 -1585 

I summa 8 92'4 8:ll67 758 :l.3 386 14240 -854 ~ 
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Delårsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

Upphandlingsverksamheten har höga konsultkostnader för upphandlingar som inte finns budgeterade och beräknas 
med upphandlingsskadeavgiften inräknad göra ett underskott på-1 585 tkr. Ekonomifunktionen beräknas göra ett 
överskott till följd av vakanta tjänster och övrig frånvaro. Under hösten beräknas full bemanning vara på plats både 
för upphandlings- och ekonomiverksamheterna 

Investeringar 
Kontoret har inga investeringar. 

MÅLA VSTÄMNING 

Kontoret saknar egna mål och indikatorer. 

FRAMTIDEN 

• Arbetet med anpassningar till den nya kommunala redovisningslagen som gäller from 1 januari 2019 kom
mer att fortsätta under hösten. Årsredovisningen får till vissa delar en ny struktur, drift- och investeringsre
dovisningen ska utgöra egna delar. Begreppet sammanställda räkenskaper kommer att ersätta det tidigare, 
sammanställd redovisning. Ett helt nytt krav i den nya lagstiftningen är att mål och riktlinjer för god ekono
misk hushållning ska följas upp och utvärderas för hela den kommunala koncernen. 

• Kontoret har för avsikt att starta upp ett arbete för att utvärdera de e-handelssystem som finns på mark
naden. Avsikten med att införa ett e-handelssystem är att öka avtalstroheten och förenkla kommunens admi
nistration kopplat till fakturahantering. 
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Personalkontor 

PERIODEN SOM GÅTT 

33 (53) 
Delårsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

• Löneöversyn har genomförts i enlighet med huvudöverenskommelserna (HÖK) med berörda arbetstagaror
gan isationer, utom för medlemmar i vårdförbundet. Nytt avtal mellan vårdförbundet och arbetsgivarna blev 
klart först den 16 maj 2019 varför löneöversynen för avtalsområdet kommer att genomföras under hösten 
2019. 

• Lönekartläggn ing har genomförts, utifrån jämstä lldhet mellan män och kvinnor, avseende 2018 års löner 

• Processen för "rätt till heltid" (utifrån kommunstyrelsens beslut och HÖK 16 med fackförbundet Kommunal) 
har pågått under perioden och kommer att innefatta alla kommunens verksamheter från hösten 2019. 

• Ett nytt samverkansavtal, "Avtal om samverkan och arbetsm ilj ö", har tecknats mellan de centra la parterna. 
Under perioden har webbseminarium och ett antal workshops genomförts för att utmynna i partsgemen
samma tillämpningshänvisningar för Sala kommun, gällande det nya avtalet som kommer att ersätta tidigare 
avtal, FAS 05. 

• Digitaliseringen av lönebesked, för ca 3000 löner, har genomförts, vilket leder till en effektivare hantering, 
minskar konstaderna och är positivt för miljön. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter -450 -453 -3 -675 --727 -52 

Interna intäkter 0 -8 -8 0 -8 -8 

'Summa !intäkter "450 -461 -11 -6V5 -735 060 

Köp av huvudverk-
0 0 0 0 0 0 

sa mhet , bidrag 

Personalkostnader 6 326 4127 2197 9488 6 851 2 638 

Övriga kostnader 1497 1570 -74 2 245 2 626 -382 

Interna kostnader 1337 1704 -367 2006 1970 36 

'Summa ,lkostnailer '9160 '7403 !l.75V !l.3i739 H447 21292 

Resllil\ati U fiO n~ :ll768 :113064 :li0J't1S 
,. ,a,1 

\ ' .·. 

PERIODENS RESULTAT 

Kontoret redovisar ett överskott för perioden, med 1 768 tkr. 
Överskottet orsakas av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, både vakanshållna och tjänster som är 
svåra att hitta rätt kompetens till vid ersättningsrekrytering. 
Underskottet för övriga kostnader orsakas av ökade kostnader för friskvård. 

ÅRSPROGNOS 

Helårsprognosen för Personalkontoret är ett överskott, 2 351 tkr. 
Det beräknade överskottet för personalkostnader orsakas av vakanser under pågående ersättningsrekryteringar och 
För övriga kostnader beräknas underskott p.g.a. ökade kostnader för friskvård .. 

33 (53) 



Driftsredovisning 
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Delårsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

Tkr 
Budget jan- Utfall ja n-a ug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Personalkontor/HR 5 540 4 258 1283 8310 6442 1868 

Löneenhet 3 170 2 684 485 4 754 4 271 483 

summa 87110 & 41 ~ :I, 

PERIODENS RESULTAT 

Kontorets överskott för perioden orsakas av lägre personalkostnader än beräknat inom enheten Personalkontor/HR. 

ÅRSPROGNOS 

Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott, 2 351 tkr, p.g.a. lägre personalkostnader än vad som budgeterats 
inom enheten Personalkontor/HR. 

Investeringar 
Kontoret har inga investeringar. 

MÅLAVSTÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

.Målet är helt uppfyllt 9 Målet är delvis uppfyllt Otv1ålet är inte uppfyllt @Mätindikator saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

Perspektiv Hållbart samhälle 
Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet. 

Perspektiv Medborgare 
Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet. 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

Nämndens målsättning är att andelen skador /olycksfall/ minskar samt att sjukfrånvaron understiger 5 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målet genom att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsam- t 
tal med sin chef. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida • 
(utöver hälsoorsak} är fem eller färre. 

KOMMENTAR: 

• Målet för en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö är inte uppfyllt för perioden. Antalet registrerade Skador (olycksfall) ska 
en ligt målet minska till 50 % av totala anta let registreringar (tillbud och skador), under första halvåret är anta let anmä lda ska
dor/olycksfall 60 % av det totala antalet anmä lningar. Sjukfrånvaron för perioden var 6,0 %. 

• Efter genomförd löneöversyn 2019/2020 har avstämning gjorts med arbetstagarföreträdare som visar att medarbetarsamtal 
har genomförts i alla verksamheter. I planeringen inför löneöversyn 2019/2020 uppmanas alla chefer att planera för medar
betarsamtal mellan 2019-09-01 och 2020-02-28, allt tyder på att dessa kommer att genomföras även 2019/2020. Bedöm
ningen är att målet kommer att uppnås. 
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Delårsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

• Målet, tydligt och bra ledarskap, innebär att arbetsgivarföreträdare ska hantera personalfrågor i ett tidigt läge och på ett så

dant sätt så att behovet att behöva sk ilja medarbetare från anställn ing p.g.a. misskötsel inte uppstår i mer än fem fall eller 
färre per år. För perioden är målet uppfyllt och bedömningen är att hela årets resultat hamnar inom målgränsen, målet kom

mer att uppnås. 

FRAMTIDEN 

• Ökat stöd till verksamheterna i rekryteringsprocessen 

• Utvidga projektet och införa heltid som norm i alla kommunens verksamheter 

• Antagande och implementeringa av det nya samverkansavtalet, avtal om samverkan och arbetsmiljö, som 
ersätta det gamla, FAS 05. 

• Genomföra arbetsmiljöutbildningar (minst vid tre tillfällen) för chefer och skyddsombud 

• Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv avseende 2019 års löner. 

• Förberedelser inför löneöversyn 2019/2020. 
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Kultur och fritid 

PERIODEN SOM GÅTT 

36 (53) 
Delårsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

• Ranstaidrottshallen och biblioteksfilialen invigdes den 9 januari. I samband med invigningen presenterades 
konstverken på platsen. 

• Nytt lä nsövergripande biblioteksdatasystem KOHA installerades under maj. 

• Nya verkstaden på Lärkans sportfält stod klar i maj. 

• Simhallen stängdes 12 juni av arbetsmiljöskäl, då risk för kollaps av bassängerna inte kunde uteslutas. 

• Bangolfbanorna i stadsparken ansvarade arbetsmarknadsenheten för drift och skötsel under sommaren. 

• Lärkans nya Sporthall invigdes den 31 augusti, under Sala Mässan. I samband med invigningen presentera
des konstverket" Tillsammans". 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårs prognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter -3 513 -3 702 189 -5 270 -5 090 -180 

Interna intäkter -623 -1116 493 -935 -1358 423 

Summa intäkte~ -i !137 -~8!18 681 -6205 -6448 243 

Köp av huvudverk-
5 244 5 537 -293 7 866 7701 166 

samhet, bidrag 

Persona I kostnader 13 527 13 005 522 20 289 19 814 475 

Övriga kostnader 4 780 4035 745 7169 9 210 -2 041 

Interna kostnader 14072 12 680 1392 21106 20 249 857 

Summa kostnader 37622 -543 

38 4$6 !I 

PERIODENS RESULTAT 

Överskottet i delårsredovisningen beror på att debitering av interna intäkter görs för hela året i början på året samt 
att interna kostnader för nya sporthallen inte är debiterad då den stod klar först i augusti. 

Semesterlöneskulden för perioden är 491 tkr som påverkar resultatet positivt. Detta kommer att justeras under reste
rande period av året vid uttag av semester. 

ÅRSPROGNOS 

Ett prognosticerat överskott på 300 tkr inom verksamheten fritid: verksamhetsbidrag för ej utbetalda bidrag samt 
underskott 600 tkr inom verksamheten s imhallen pga. minskade intäkter då simhallen tvingades stänga 12 juni. Detta 
genererar totalt ett underskott på 300 tkr. 
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Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug 

aug 2019 2019 

Förvaltningsledning 1962 1470 

Biblioteksverksam-
5 338 5 200 

het 

Täljstenen/ungd.lok 2 865 2752 

Fritid 6 565 6 541 

Kultur 3 030 3 225 

An läggningar 10 681 8475 

Simhall 3046 2 776 

aaitse 

Awikelse Budget 

2019 

492 2 942 

137 8006 

113 4 297 

24 9 847 

-195 4544 

2 206 16 021 

270 4569 
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Delårsrapport 2019-08-31 
Sa la kommun 

Helårs prognos Awikelse 

2019 

2 942 0 

8 006 0 

4 297 0 

9 547 300 

4 544 0 

16 021 0 

5169 -600 

Överskott i driften för förvaltningsledningen beror på att semesterlöneskulden på 491tkr är bokförd där samt anlägg
ningarnas överskott beror på att internhyran inte är periodiserad och att hyran börjar löpa när sporthallen står klar, 
dvs från augusti. Det prognosticerade underskottet på 600 tkr inom simhallen beror på minskade intäkter då simhal
len tvingades stänga 12 juni samt överskott på 300 tkr inom verksamheten fritid: verksamhetsbidrag för ej utbetalda 
bidrag. Detta genererar totalt ett underskott på 300 tkr. 

Investeringar 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse 

aug 2019 2019 
Budget Helårsprognos 

2019 2019 

Ransta bibliotek 300 413 -113 450 428 

Ranstahallen 250 397 -147 375 397 

Idrottshall lärkan 250 0 250 375 375 

[Summa $00} 8:1!0 ·lO 111001 '. Ji90 
__ . 

Investeringarna är inte till fullo genomförda, därav avvikelsen. 

MÅLA VST ÄMNIN G 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som ska ll bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

• Målet är helt uppfy ll t t Målet är delvis uppfyllt 0 Målet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas 0 1ngen mätning X Inget må l satt 

Perspektiv Hållbart samhälle 
Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Awikelse 

22 

-22 

0 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger riks- 0 
snittet, att antalet besökande i simhallen överstiger 85 000, samt att Salas medborgare är nöjda med kvali-
teten och servicen .. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att i åk 2 ska 85 % av eleverna uppnått målen för simkunnighet. 
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Delårsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Det prognosticerade antalet besökare under 2019 bedöms bli färre då simhallen hållit stängt sedan den 12 juni och kommer att vara 
stängd under resten av året. Den sammanställda mätningen kommer att redovisas i samband med bokslutet 

X 

Ingen mätning har gjorts av elevernas simkunnighet utan kommer att redovisas i samband med bokslutet. Målet blir svårt att mäta då 
stängning av simhallen även påverkar simundervisningen. 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

Nämndens målsättning är sjukfrånvaron inte överstiger 5 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målet i form av att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetar
samtal med sin chef. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

• 

• 

X 

KOMMENTAR: 
Det prognosticerade värdet avseende sjukfrånvaron vid årets slut bedöms vara lägre än 5%r. 
Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000 kr i friskvårdspeng per år. 

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år samt två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling ge
nomförs. 

FRAMTIDEN 

• Vision Lärkan 

1 visionen för Lärkans sportfält ingår att förvandla Lärkans sportfält till att bli en levande och tillgänglig 
"stadsdel" präglad av idrott och friluftsliv. Ändrade vanor i vårt fritidsutövande kan också plockas upp och 
utvecklas som ett led att öka människors lust till att aktivera sig och därigenom främja folkhälsan. Därmed 
behövs en fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på nytt badhus. 

• Åkra trädgård 

Centralt belägen i staden och är i dagsläget väl skött och använd. Där är befintliga bangolfbanorna flyttade 
och servicebyggnaden är riven. Tankar om att göra detta område till ett Spontanaktivitetsområde med skate
park samt multi sportarena finns 

• Länsövergripande bibliotekets samverkan 

Arbetet innebär att biblioteksverksamheten fortsätter att utveckla samverkan mellan kommunernas folkbib
lioteksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela 
länet 

• LÖK - Lokal överenskommelse 

Fortsätta arbetet med hur samverkan ska se ut mellan det offentliga Sala och civilsamhället. 
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Barn och utbildning 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Ny förskola och skola invigdes i Ransta. 

39 (53) 
Delårsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

• Gärdesta lil med fyra nya avdelningar startade under maj och skall vara i full drift till höstte rminen. Samti
digt avvecklades Bellanderska förskolan. 

• Stora verksamhetsanpassningar beslutades i februari för att nå balans enligt tilldelad ram för 2019. Ytterli
gare anpassningar gjordes i juni efter Kommunstyrelsens beslut om preliminär fördelning av ramar i budget
direktiven för 2020. 

• Utredning om särskolans framtida organisation i Sala har inletts. 

• Planering av om- och tillbyggnationer i Varmsätra och på Ängshagen har inletts. Den särskilda grundskole
gruppen "Lilla Ösby" flyttades i augusti till Klövervägen intill Klöverskolan. 

• Avgifterna för förskola och fritidshem har reviderats. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårs prognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter -72 345 -71267 -1058 -115136 -124 467 9 330 

Interna intäkter -43 614 -43 410 -204 -65 418 -66 499 1081 

Summa !intäkter -115 959 -114 697 -1261 -180 554 -190 965 - !1.0412 

Köp av huvudverk-
46 748 44 874 1874 70118 67 679 2 439 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 263 154 253 645 9 510 394 712 412 965 -18 253 

Övriga kostnader 29 992 26 034 3 958 44 986 42 317 2 669 

Interna kostnader 119 678 129 946 -10 268 186 765 205 284 -18 519 

Summa !kostnader 459 572 454498 '5074 '696i581 '28245 -31'664 

Resultat S49HS 9JIJ<IIOIL 9Bl8 S2i6 0l1 987280 ~~-1.8' 
' 

PERIODENS RESULTAT 

Lönekostnader lyfts i perioden upp av en uppbokad löneskuld på ca 21 mkr, så i själva verket ligger personalkostna
derna minus 11 mkr. Underskottet på personalkostnader beror på avvecklingskostnader på Bellanderska förskolan, 
Öppna förskolan, Kungsängsgymnasiet och Kulturskolan. Den negativa avvikelsen om -10 mkr på interna kostnader 
avser måltidskostnader, lokalhyra och städning. De externa intäkterna har minskat i förhållande till vad som är budge
terat för perioden gällande pengar från Migrationsverket. 

ÅRSPROGNOS 

Prognosen pekar mot ett underskott om -21 mkr. Det är i huvudsak personalkostnader (avvecklingskostnader), hyra 
för Åkra modulskola, mål tidskostnader samt minskade intäkter som påverkar resultatet negativt. De externa intäk
terna ökar, tack vare riktade statsbidrag som tillkommit, men som samtidigt genererar en ökad kostnadsvolym för 
bland an nat personal. På samma gång fortsätter statsbidrag från Migrationsverket att minska. 

Trots de besparingsåtgärder som är utförda under 2019 kommer det att bli svårt att nå budget i balans 2019. 
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Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug 

aug 2019 2019 

Nämnd 459 640 

Kulturskola 3 706 4 848 

Central förvaltning 10082 8 287 

Förskola 87 528 89 859 

Gymnasiesärskolan 4429 4148 

Grundsärskolan 7 840 7 319 

Grundskolan 171978 164 744 

Gymnasieskolan 57 592 60055 

Summa 9496-

Awikelse Budget 
2019 

-180 689 

-1142 5 558 

1 795 15122 

-2 331 133 287 

281 5 313 

521 11818 

7 234 262187 

-2 463 82 053 
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Delårsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

Helårsprognos Awikelse 
2019 

920 -231 

8104 -2 546 

12 305 2 817 

139 671 -6 384 

6 200 -887 

11004 814 

273 620 -11433 

85 456 -3 403 

Nämnd: Nämnden har ett underskott på grund av ett extrainsatt sammanträde i mars. 

Kulturskolan: Kulturskolans ram har, enligt besparingsåtgärderna för att nå budget i balans, halverats till 2019. Då 
det har tagit tid att ställa om verksamheten finns ett underskott om -1,1 mkr som gäller personalkostnader i utfallet. 
Dessutom lyfter semesterlöneskulden upp personalkostnaderna med 500 tkr. Prognosen pekar på att underskottet 
ökar även under hösten och landar på -2,5 mkr. 

Central förvaltning: Överskottet beror på många mindre poster, så som minskade kostnader för IT, personalrepre
sentation, samt försäkringar 

Förskolan: Semesterlöneskulden som bokats ut har lyft resultatet med 2,8 mkr. Generellt på förskolan görs ett under
skott på måltidskostnader, då det var en del av besparingsåtgärderna för 2019. En del av besparingsförslaget var att 
lägga ned Bellanderska förskolan och Öppna förskolan, men avvecklingskostnader under våren 2019 på sammanlagt 
2,4 mkr ökar på underskottet på förskolan. Två av Gärdesta förskolas nya avdelningar öppnades dessutom tre måna
der tidigare än beräknat på grund av högt tryck i förskolekön. 

Grundsärskolan: Överskottet beror på att det har budgeterats för fler elever till hösten än vad utfallet blivit. 

Grundskolan: Grundskolans resultat har förbättrats med ca 12 mkr, tack vare semesterlöner som är uppbokade. 
Några skolenheter har betydande underskott på grund av personalkostnader. Hyran för Åkra modulskola bidrar också 
till underskottet samt minskade intäkter från Migrationsverket. Även här är mål tidskostnaderna underbudgeterade, 
som en del av besparingsåtgärderna 2019, trots att kostnader för pedagogiska måltider har minskat. 

Gymnasieskolan: Gymnasieskolans resultat förbättras med 3,9 mkr kronor av den utbokade semesterlöneskulden. 
Även här har intäkterna från Migrationsverket minskat i förhållande till vad som budgeterats. En del av besparingsåt
gärderna var att minska kostnaderna för introduktionsprogrammet på Kungsängsgymnasiet på grund av minskat an
tal e lever på Språkintroduktion. Det har tagit tid att ställa om verksamheten till de nya förutsättningarna, vilket för
klarar underskottet om 3 mkr som till största del beror på personalkostnader. 

Investeringar 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Avvikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Inventarier 5KN 4 667 3 016 1651 7000 7 000 

I Summa 41667 80:L6 U H 7000 7 000 
.. 

Vissa planerade investeringar, så som parkbelysning på Ösby, kommer ej att kunna genomföras i år på grund av att 
den upphandlade elfirman inte hinner med att utföra arbetet under detta år. 

Inventarier för nya Vallaskolan kommer att debiteras Barn och Utbildning under hösten 2019 om ca 1,2 mkr. 

Inventarier för uppstarten av Gärdesta 111 har köpts in enligt plan. 
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Sala kommun 

En del möbler till våra förskole- och skolenheter som nämnden beviljat har köpts in, men fakturorna har inte hunnit 
komma. 

En minibuss till Ösby är beställd och faktura för detta kommer att komma under hösten 2019. 

MÅLAVSTÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt 0Målet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas 0 Ingen mätning X Inget mål satt 

Perspektiv Hållbart samhälle ------------------------------------
MÅL: VÄXANDE SALA 

Sala kommun ska genom att bedriva kommunal kulturskola erbjuda elever ett kursutbud med olika kultur- t 
former och genom samverkan med andra aktörer erbjuda eleverna ett övrigt brett utbud av kulturaktiviteter 
av god kvalitet både under skoltid och på fritiden, på landsbygd och i centrala Sala. 

Sala kommun ska erbjuda bra och likvärdig förskola och grundskoleverksamhet såväl på landsbygden som i 
centrala Sala. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

KOMMENTAR: 

Kulturskolan har ännu ett brett utbud för aktiviteter på fritiden. Kulturgarantin med besök i alla skolenheter har avvecklats. 
Förskole- och skolverksamheten i såväl Sala tätort och landsbygd utvecklas bland annat genom genomförda och planerade lokalinveste
ringar. Medel för att kunna bedriva verksamhet även på enheter med lågt elevunderlag omfördelas inom ram för att ge likvärdiga. 

Perspektiv Medborgare 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

100% av alla elever i Salas skolor ska ha ett intresse av att gå till skolan, Salas skolor ska ha nolltolerans mot 
mobbing, kränkande särbehandling och våld i skolan samt tystnadskultur. Antalet hemmasittare ska minska 
redan i grundskolan. 

100% av alla ärenden i klagomålshanteringen ska redovisas med åtgärder till nämnden. Anmälningar till 
skolinspektionen ska inte leda till några anmärkningar eller förelägganden. 

100% av alla elever som inte klarar kunskapsmålen ska ha utredning och i förekommande fall åtgärdspro
gram. Detta skall följas upp via egenkontrollplanen av nämnden. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i Sala i snitt ligger i den övre 
kvartilen i landet. Med andra ord skall Sala vara en av landets bästa skolkommuner. 

Sala kommun ska eftersträva att öka antalet behöriga lärare och pedagoger i kommunens verksamheter. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

KOMMENTAR: Målet angående intresset att gå i skolan mäts inte. Nolltolerans mot mobbning manifesteras bland annat genom likabe
handlingsplanerna. Rutinerna för klagomålshantering behöver säkras bättre, och det digitala stödet via kommunens hemsida förstärkas. 

Hittills i år har inga anmälningar till skolinspektionen lett till kritik. Rutiner för kunskapsuppföljning behöver förstärkas. Sala ligger det 
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senaste året nära landets snitt beträffande de flesta nyckeltal. Andelen behöriga lärare minskar, bland annat till följd av att efterfrågan är 
större än tillgången på lärare med rätt kompetens. Små enheter har extra svårt att få relevant behörighet bland lärarna i alla ämnen. 

Perspektiv Medarbetare 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Sjuktalen i skolnämndens ansvarsområde understiger 4 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Arbetsgivaren ska eftersträva en likvärdig arbetsplats på alla kommunens skolor och förskolor. Det ska mär
kas att vi är en attraktiv arbetsgivare. 

Sala kommun ska eftersträva att ha lagom stora barngrupper utifrån barnens behov och lokalernas förutsätt
ningar. 

Arbetsgivaren ska ha systematisk uppföljning av arbetsmiljöarbetet och inför strategiskt inspel redovisa 
vilka investeringar som behöver göras för att förbättra den fysiska, organisatoriska och psykosociala arbets
miljön 

KOMMENTAR: 

X 

X 

Investeringar görs i den fysiska miljön för att förbättra arbetsmiljön på eftersatta arbetsplatser. Attraktiviteten mäts inte. Det finns ingen 

definition om vad lagom stora barngrupper är, men Sala har något större barngrupper än riket i snitt. Systematiskt arbetsmiljöarbete skall 

finnas på alla arbetsplatser, vilket också följs upp av arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbetet med att på ett övergripande sätt 

inventera investeringsbehoven för bättre arbetsmiljö är ännu inte påbörjat. 

FRAMTIDEN 

• Fortsatt planering av framtida förskole- och skolverksamhet är beroende av strategiska beslut om lokaler. 

• Framtida fördelnings- och finansieringsprinciper för förskole- och skol verksamhet är också beroende av po

litiska beslut om exempelvis införande av barn- och elevpeng. 

• Förutom ett ansträngt ekonomiskt läge ser Skolnämnden ökade utmaningar när det gäller rekrytering av 
personal med adekvat utbildning, då exempelvis antalet nyexaminerade lärare kraftigt understiger det nat
ionella behovet av nyrekrytering. 
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• I slutet av februari invigdes besökscentrum på Bergmästaren för att tillgodose arbetsmiljö, säkerhet och använ
dar-graden av lokalytorna. Besökscentrum förbättrar tillgänglighet för medborgare som söker kontakt med Vård 
och omsorg. 

• VoO har möjlighet att använda konferenslokal på Norra Esplanaden för kompetensutveckling mm. 

• Verksamhetsområdet har gjort omfattande översyn av nya verksamhetsbehov såsom uppföljning av LOV utfö-
rare 

• Övergripande stödsystem, säkerhet och larm har förlagts till Administrativt stöds verksamhetsområde. 

• Utarbetat struktur för att säkerställa inköp och skrotning av IT-utrustning samt telefoni. 

• Vård- och omsorgs ledningssystem har uppdaterats. Ett omfattande arbete har lagts ner för att kartlägga verk
samheternas processer och ta fram styrande dokument. 

• Kvalitetsrådet har påbörjat ett övergripande arbete med systematiskt kvalitetsarbete och planering av kvalitets
dagar till hösten 

• Bemanningsenheten har genomfört arbete med årshjul, rutiner, rekrytering/ marknadsföring och förbättrings
samarbete med kärnverksamheterna samt lärosäten. Inom enheten för tillsvidareanställd poolpersonal pågår ett 
nattprojekt, vars syfte är att tillgodose behovet av utbildade vikarier. 

• Projektarbetena psykisk hälsa och välfärdsteknologi fortlöper. 

• FO har två overkställda gruppbostadsbeslut vid halvårsskiftet. Ett av dem har varit overkställt i över 3 månader 
och är därmed rapporterat till IVO. 

• "Rätten till heltid" som implementerades hösten -18 i FO har under våren utvärderats. 

• LSS-Nattpatrullen påbörjade i juni ett samarbete med Bryggeriet för att ge stöd till nattpersonal där vid behov. 

• En organisationsförändring är gjord på FO där tre servicebostäder gått ihop till en enhet "Tre servicebostäder". 

• En JO-anmälan har inkommit till Biståndsenheten. Denna lades ned. 

• Biståndsenheten har haft en biståndshandläggarkonsult anställd under mars månad för att täcka upp vakanta 
tjänster samtidigt som många nya ansökningar av insatser inkom. Ovanstående ryms inom befintlig budget. 

• Biståndsenheten har omförhand lat avtal med skolboende vilket nu är mer ekonomiskt fördelaktigt. 

• Anhörigcentrum har fortsatt de två anhörigstödsgrupperna riktade mot psykisk ohälsa och unga med alzheimer. 

• Äldreomsorgen har haft liknande efterfrågan på boendeplatser som motsvarande period förra året. I snitt har 12 
personer med beslut väntat på boendeplats. Om man räknar bort de som vistas på korttidsplats i väntan på bo
ende blir siffran 7,7 personer. 

• Under våren har kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade varit 0. Detta beror på intensivt arbete med att 
implementera lagen om samverkan. De interna processerna har effektiviserats och fler tas emot i hemmet via 
trygg hemgång. 

• Besparingar har genomförts inom äldreomsorgen genom stängning av halva korttidsverksamheten samt nya 
scheman för effektivare bemanning. 

• Statliga stimulansmedel riktade för äldreomsorgen enligt vårändringsbudgeten, har ännu inte kommit äldre
omsorgen till del. 1,4Mkr. Ansökan för att rekvirera medlen är gjord och den är godkänd. 

• Antalet utförda hemtjänsttimmar har minskat bl a beroende på höjda avgifter för serviceinsatser som inneburit 
att mottagare valt att anlita privata företag och därmed fått göra avdrag enligt RUT. 

• Tillsyn via kamera erbjuds brukare med hemtjänst på natten och efterfrågan ökar något. 

• Inom hemtjänsten och hemsjukvården provas elcyklar för kortare sträckor. Några bilar har därmed kunnat läm
nas tillbaka. 
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Sa la kommun 

• Under perioden har lagen om samverkan inneburit ett omfattande arbete med att säkerställa trygga hemgångar 
från sjukhusen. 

• Hemtjänstens personal har under våren fått utbildning i nutrition och psykisk hälsa. 

• Ett samverkansarbete mellan VoO och komvux pågår för att med hjälp av regeringens utbildningssatsning er
bjuda visstidsanställda inom organisationen utbildning på gymnas ienivå. 

• Fortfarande svårigheter att rekrytera tillräckligt många sommarvikarier men betydligt lättare än senaste åren 

• Som ett led i att det nya kontoret för hållbar utveckling inrättats har IFA bytt namn till IFO. IFO har med det även 
återgått från två till ett verksamhetsområde. Arbetet med organisationen inom IFO kommer att fortgå under 
2019. 

• Ett framgångsrikt teamarbete inom IFOs vuxenverksamheter är påbörjat under den gångna perioden. Ett visst 
positivt resultat går redan nu att se av detta. 

• Boendesamordnarens roll i det förebyggande arbetet med bostadsförsörjningen har utvecklats. Det finns idag en 
ingång i samtliga bostadsfrågor vilket har förenklat och förbättrat för den enskilde. 

• Kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt låga och samverkan med AME fortgår. 

• Under den gångna perioden har arbetet med VIR (Våld i nära relation) ytterligare förstärkts i flera verksamheter 
inom IFO. 

• Arbetet med återsökning från Migrationsverket har under den gångna perioden genomlysts och effektiviserats. 

• Under fjo låret har samtliga konsulter inom IFO avslutats. Tjänsterna är nu täckta av tillsvidareanställda medar
betar. Vakanta tjänster på Barn och familjeenheten beräknas att tillsättas under hösten 2019. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårs prognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter -33 431 -35 532 2101 -50145 -53 288 3143 

Inte rna intäkter 358 -474 117 -536 -473 -63 

'Summa intäkter '" 33 789 -36 006 2 217~ JSO 68il. J53 761 3(080 
" 

Köp av huvudverk- 49 612 -6 512 64647 
73 829 --9 183 

sa m het, bidrag 
43100 

Persona lkostnader 293 287 297 582 -4295 439 973 453 705 -13 732 

Övriga kostnader 21435 21551 -116 32151 34 468 -2 318 

Interna kostnader 34 650 37 769 -3118 53970 58 814 -4 844 

Summa kostnader 392472 12106'1514 -14 041 '!590140 1620 817 -30077 

Resul- t' 9S8 6$lt, 370S07 -:1:21 824 , S40J0$9 5617'086 -iH99 

PERIODENS RESULTAT 

Resultatet avviker negativt från budgeten med 11 824 tkr. 

Externa intäkter avviker mot budgeten med+ 2 101 tkr. Det som driver ökningen är högre intäkter från Migrations
verket och inom funktionsnedsä ttningsområdet. 

Köp av verksamhet överskrider sin budget på grund av högre kostnader för externa placeringar, 
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ÅRSPROGNOS 

Årsprognosen visar på - 26 997 tkr. 
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Sa la kommun 

Köp av huvudverksamhet överskrider sin budget på grund av att höga kostnader för externa placeringar beräknas 
fortgå. 

Interna kostnader avviker från budget främst på grund av fortsatt högre kostnader för lokaler, bilhyror och måltider. 

Övriga kostnader avviker mot budgeten genom fortsatta kostnader för konsulter och externa köp av kommungemen
sam verksamhet. 

Personalkostnaderna innehåller även kostnader för placeringar i familjehem som har ökat på grund av ökade place
ringar. Personalkostnaderna är också fortsatt höga inom äldreomsorgen. Negativ förändring från periodens utfall till 
ny årsprognos innehåller upparbetning av semesterlöneskuld med ca 5 500 tkr. 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-a ug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Förvaltningsögr vht 16 522 20 655 -4133 24 791 29 572 -4 780 

Individ och familj 57 401 61838 -4 438 86 153 96 934 -10 781 

Om sorg om funkt-
75137 73 028 2109 112 722 112 416 306 

ionshindrade 

Omsorg om äld re 209 624 214 986 -5 363 316 393 328134 -11 742 

Si.mina .~i.au ;100&& 

Förvaltningsövergripande: 
Förvaltningsövergripande redovisar på ett underskott pga att budgeterade besparingar inom området inte har varit 
möjliga att genomföra. IT-kostnader är lågt budgeterade och ersättningar till förtroendevalda högre än budget. 

Individ och familj: 
Verksamheten redovisar ett underskott där den stora kostnadsposten består av högre volym av placeringar. Place
ringar görs när så är möjligt i familjehem som är det mest kostnadseffektiva alternativet och syns både under perso
nalkostnader och köp av huvudverksamhet. 

Omsorg om funktionshinder: 
Verksamheten har en positiv avvikelse för budget för perioden och visar även en helårsprognos i balans 

Äldreomsorgen: 
Särskilt boende visar underskott pga att genomförda besparingar ännu inte gett full effekt. Äldreomsorgen har de sen
aste åren fått ca 5 700 tkr i statliga stimulansmedel för ökad bemanning vilka använts för att öppna platser på Park
längan och Ekebygården. Dessa medel saknas 2019. Verksamheten på Parklängan har reducerats under perioden. 
Personalkostnaderna är också fortsatt höga inom äldreomsorgen där en del kan förklaras av hög sjukfrånvaro samt 
att belastningen i form av mer krävande vårdtagare har ökat bemanningsbehovet. 

Investeringar 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awike/se Budget Helårsprognos Avvikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Budgetram 4 000 1223 2 777 6000 6166 -166 

1summa 4000 :nia 2777 &:oc,o 6166 -a.&& j 

Inköp av sängar och madrasser till särskilda boenden och installation av tarmsystem över hela organisationen. 
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MÅLAVSTÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt 0Målet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas 01ngen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X Inget mål satt 

Medborgare med beslut om insatser från VoO ska erbjudas verkställighet omgående och antalet personer 
som enligt socialstyrelsens definition är bostadslösa ska vara O %. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

0 

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska miljöbelastningen inom områdena, tjänsteresor, t 
avfallshantering och inköp. 

KOMMENTAR: Vård och omsorg har inte boendeplatser till alla brukare som får beslut. Det innebär att verkställigheten inom LSS riskerar 

att tilldömas viten. Situationen med generell bostadsbrist i Sala försvårar arbetet mot bostadslösheten. Situationen med generell brist på 
bostäder med god tillgänglighet (hiss eller bottenplan) försvårar arbetet med att möjliggöra kvarboende. Fortsatt svårt att finna verksam

hetsanpassade lokaler inom Sala kommun . 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Målet att följa med i samhällsutvecklingen och arbeta med samverkan på ett enklare, effektivare och medbor
garvänligt sätt. Målet är att 90 % medborgarna fick kontakt med en tjänsteman via telefon för att få svar på 
en enkel fråga. Mätmetod via enkät kommer att genomföras 

1 Sala ska kundnöjdheten enligt KKIKl vara bland det 25 % högsta i landet (grönt) och vi ska öka våra kun
skaper om brukarnas upplevelser av insatserna. Verksamheterna genomför brukarundersökningar. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Administrativt stöd ska utveckla, driva och lansera sig med god service/ hög kvalitet och som fyller ange
lägna behov hos medborgare och samhälle. Mätmetod kommer att genomföras via enkät 

Alla insatser ska vara säkra och av god kvalitet. Detta säkerställs genom systematiskt kvalitetsarbete, rättssä
ker myndighetsutövning och egenkontroll. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Insatserna ska alltid utformas tillsammans med den enskilde. Det ska finnas tydlig och lättillgänglig informat- t 
ion om verksamheten. Utvecklingsarbete med att engagera brukare i sina egna insatser pågår. 

KOMMENTAR: Alla verksamheter arbetar aktivt med att analysera sina brukarundersökningar. De nationella undersökningarna presente

ras först under hösten. Brukarenkäter i egen regi har genomförts på myndighetsutövning äldre- och FO. Inom hemtjänsten har brukarin
tervjuer med månadens fråga genomförts. För att nå målen om att höra till de 25 % av kommunerna med bäst resultat pågår förbättrings

projekt och aktivt arbete med brukarforum. Brukare deltar vid upprättande av genomförandeplaner för hur deras hjälp ska utföras. Arbe

tet med att bli tydlig i information och tillgänglighet pågår på olika sätt i verksamheterna bl.a. genom telefontider och informations

material 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

Vård och omsorg ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats 

1 Kommunens kvalitet i korthet 
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Medarbetarna ska tillsammans med cheferna verka för att verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte t 
att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde brukaren. Facklig samverkan ska ske i alla verksamheter. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Chefsuppdragen ska vara tydliga och avgränsade. • 
KOMMENTAR: En nedgång av sjuktalen redovisas. Vid korttidsfrånvaron (dag 1-60) är besvären främst medicinska (förkylningar, huvud
värk och maginfluensa) och vid den längre frånvaron ökar de psykosociala orsakerna men huvuddelen av frånvaron är fortfarande relate
rad till medicinska orsaker och besvär från rörelse- och stödjeapparaten. Många enheter arbetar för att hitta flexibla sätt att schemalägga 
för att medarbetarna ska kunna påverka sin arbetstid så mycket som möjligt. Inom område hemtjänst och hälso- och sjukvård har organi
sationen arbetat med mindre arbetsgrupper för träffar och planering för att möjliggöra ökad delaktighet. Samtliga enheter arbetar enligt 
avtalet FAS 05. Samtliga enhetschefer har utvecklingsplaner från sina medarbetarsamtal. Pilotprojektet inom FO "Rätten till heltid "har 
implementerats och övergått till ordinarie verksamhet. Utvecklingsarbetet på IFO har till stor del genomförts för att förbättra arbetsmil
jön för våra medarbetare genom ett mera verksamhetsnära ledarskap. 

FRAMTIDEN 

• Ett intensivt arbete med årets underskott i ekonomin är högt prioriterat under året med målsättning att re
ducera underskottet samt att skapa förutsättningar för ett resultat i balans under 2019. Ett väsentligt steg i 
den riktningen är att förbättra funktionen hos vårt nya redovisningssystem Budget och prognos. 

• Besökscentra har inrättats på entreplan i befintliga lokaler på Bergmästaren, med syfte att förbättra tillgäng
lighet, arbetsmiljö, sekretess och säkerhet. 

• Kompetenscentra kommer att möjliggöras för att kunna tillhandahålla webb- och internutbildningar inom 
de olika yrkeskategorierna inklusive vikarier. 

• Ett mål som prioriteras inom bemanningsenheten är minska timavlönade vikarier, men ändå tillgodose 
kärnverksamheternas behov. Därmed kommer organisation poolpersonal ses över. 

• Arbetet med att fortsätta utveckla ledningssystemet kommer att vara prioriterat i samtliga verksamheter. 
Kvalitetsdagar med syfte att öka kunskapen om systematiskt kvalitetsarbete kommer att genomföras under 
hösten för alla chefer. 

• ESF-projekt om välfärdsteknik pågår med att införa bl a mobilomsorg, men också att kartlägga behov av väl
färdsteknik och kompetensutveckling i ett långsiktigt perspektiv. 

• Projekt psykiskhälsa har genomfört utbildningssatsning och kommer att involvera lärosäten i utbildningen 

• Satsningen på utbildning till undersköterska och utbildningsanställningar kommer att fortsätta under hös
ten för visstidsanställda medarbetare utan adekvat utbildning. Medel från Arvsfonden (TLO) har möjliggjort 
kompetensutveckling för medarbetare och inklusive vikarier. 

• Kompetensförsörjningsplan kommer att utarbetas för alla yrkeskategorier inom VoO. 

• Hälso- och sjukvården står inför framtida utmaning i och med att fl er vårdas i hemmet. All hälso- och sjuk
vård kommer att samlas under samma område och verksamhetschef. 

• Arbetet med att utveckla trygga och säkra hemgångar från sjukhuset. 

• Arbetet på IFO kommer att fortgå gällande kompetensutveckling både på en individbaserad och en organi
sationsbaserad nivå för att säkerställa personalförsörjningen samt för att skapa en god arbetsmiljö. Nya sti
mulansmedel är rekvirerade inom området för att stärka upp bemanningen samt för att öka kunskapen 
kring psykisk ohälsa för barn och unga och våld i nära relation. Det löpande arbetet med att finna verksam
hetsanpassade lokaler fortgår. 

• Under kommande halvår kommer Fredens psykiatriboende åter igen att flytta in sin verksamhet till Kungsga
tan 29, vilket kommer att gynna verksamheten ekonomiskt men främst ur ett brukarperspektiv. 

• IFO fortsätter implementeringen av evidensbaserad praktik. 

• IFO bedriver ett utvecklingsarbete gällande vå ld i nära relation. 
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• En verksamhet inom IFO deltar i ett pilotprojekt med IntraPho ne som planeringsverktyg, i ESF Välfärdstek-
nologiprojektets regi. 

• Under V 40 genomför anhörigcentrum s in anhörigvecka. 

• En rörlighet i FO kommer göra att det går att verkställa gruppbostadsbeslut utav de nu icke verkställda. 

• FO genomför brukarenkäter i egen regi i alla verksamheter, samt möjliggör arbete med Delaktighetsmo
dellen i de verksamheter som önskar det. 

• Rekryteringsarbete för att tillsätta tjänste r fortgår i samtliga verksamheter. 

• Vitesföreläggande på icke verkställda gruppbostadsbeslut kan bli aktuellt. 
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Överförmyndaren 

PERIODEN SOM GÅTT 

49 (53) 
Delårsrapport 2019-08-31 

Sala kommun 

• Ett beslut fattades i kommunfullmäktige vid sammanträde i juni månad om att Västerås stad tar över ansva
ret för utförandet av Sala kommuns lagstadgade överförmyndarverksamhet den 1 september. 

• Den 1 maj fick Sala kommun en ny kommunjurist som tog över efter att föregående kommunjurist gick i 
pension den den 28 maj. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter 

Inte rna intäkter 

Summa intäkter 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

Persona !kostnader 2 125 1749 376 3187 2 643 544 

Övriga kostn ader 121 75 46 121 769 -588 

Interna kostnader 101 74 27 151 108 44 

Summa kostnader 2 346 1.897 

U46 ll I 

PERIODENS RESULTAT 

Kostnaderna för arvoden till de gode männen inräknas i personalkostnaderna. Dessa a rvod en utbetalas efter det att 
årsräkningarna granskats. Detta innebär att kostnaderna ä r höga i början på åre t men planar ut när årsräkn ingarna är 
färd iggranskade. 

ÅRSPROGNOS 

Överförmyndaren beräknas göra ett nollresultat när personalkostnaderna justerats .. 

Driftsreda visning 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårs prognos Avvikelse 

aug 2019 2019 2019 2019 

Överförmyndare 2 346 1897 449 3 519 3 519 

I Summi 2346 U97 41119' 35191 $5\1!9) 

PERIODENS RESULTAT 

Samtliga av de beslutade granskningarna genomförs och avrapporteras under hösten, vilket innebär att den största 
kostnads belastningen sker under den andra hälften av åre t samt i början av 2020 då kommunens årsredovisn ing 
granskas. 

Investeringar 
Verksamheten har inga investeringar. 
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MÅLAVSTÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

• Målet är helt uppfyllt 9 Målet är delvis uppfyllt 0Målet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas (S.)1ngen mätning X Inget mål satt 

Perspektiv Hållbart samhälle 
Verksamheten saknar egna mål och indikatorer för perspektivet. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna både vad det gäller • 
redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen av årsräk
ningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag. 

Från och med den 1 januari 2015 ansvarar överförmyndarverksamheten för att gode män och förvaltare er
bjuds den utbildning som behövs. För att uppnå detta ska överförmyndarverksamheten årligen inbjuda till 
informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

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

Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina uppdrag och även löpande, 
ska ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

KOMMENTAR: överförmyndaren har regelbundet utbildningar för nytillkomna ställföreträdare. 
Inför inlämnandet av årsredovisningar har överförmyndaren ett flertal årsredovisningsutbildningar. 
Blanketterna på hemsidan revideras regelbundet och informationen uppdateras. 

Perspektiv Medarbetare 
Verksamheten saknar egna mål och indikatorer för perspektivet. 

FRAMTIDEN 

• 

X 

• Den 1 september övertas hela överförmyndarverksamheten av Västerås stad. Aktskåp med samtliga hand
lingar hörande till verksamheten flyttas till Västerås stad den 29 augusti. I samband med det upphör verk
samheten i Sala kommun. 
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Revisionen 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Revisorerna har genomfört sju sammanträden under period en januari till augusti 2019. 

• Under perioden januari till april 2019 arbetade två revisionsgrupper, tillträdande och avgående grupper, 
parallellt. 

• Under pe rioden har ett antal fördjupade granskningar inititierats: 

o Granskning likvärdig skola 

o Gra nskning styrn ing och ledning biståndsbedömning äldreomso rg 

o Granskning styrning och ledning vå rd- och omsorgsnämnden 

o Gra nskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

o Upp fö ljn ing av tidiga re genomfö rda granskninga r 

• Under hös ten planeras träffar med nämnder och kommunstyrelsen. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 
Budget jan- Utfall jan-aug Aw ikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

Tkr 
aug 2019 2019 2019 2019 

Externa intäkter - - - - -

Inte rna intäkter -1 1 -1 

'Summa ,intäkter - -1 il - -il ' 
Köp av huvudverk-

- -
sa m het, bidrag 

Persona lkostnader 195 171 234 292 292 

Övriga kostnader 384 123 261 576 576 

Interna kostnader 0 6 -6 0 6 

-'Summa kostnader 579 299 279 868 '868 
.. 

RuuJtat Szt, 290\ 280 8$8 868, 

PER IODENS RESULTAT 

Samtliga av de beslutade granskni nga rna genomfö rs och avrapporteras under höste n, vilket innebär att den största 
kostnads belastningen sker under den andra hälften av året samt i början av 2020 då ko mmunens å rsredovisning 
granskas. 

ÅRSPROGNOS 

Samt liga beslutade granskningar kom mer att genomföras. Budgeten kommer dä rfö r att förbrukas i sin helhet .. 

Driftsredovisning 

-

1 

il 

0 

5 

-6 

0 

0 

Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 
Tkr 

aug 2019 2019 2019 2019 

Revision 579 299 280 868 868 0 

I Summa 57,9 299 280 868 868 o I 
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• Revisorerna har planerat in träffar med kommunstyrelsens samt nämndernas presidier och förvaltningsled
ningar under hösten. 

• Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras i enlighet med revisionsplanen. 

• Revisionsmöten genomförs enligt beslutad årsplan, vanligtvis månadsvis. 
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~KOMMUN 

§ 62 

( 

( 

( 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2019-09-17 

Dnr 2018/1309 

Delårsrapport Skolnämnden 2019 

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

Beredning 
Missiv per den 11 juni 2019. 
Delårsrapport Skolnämnden 2019. 
Bilaga Indikatorsammanställning. 

Mikaela Jaredal, verksamhetscontroller föredrar ärendet. Henric Sjöblom, tf. 
skolchef, Niclas Karlsson samt Benny Wetterberg, ställföreträdande skolchef har 
deltagit i ärendets beredning. 

Yrkanden 
Hanna Westman (SBÄ) yrkar att skolnämnden beslutar 
att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2019 samt 
att överlämna delårsrapport 2019 till Kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2019 samt 

att överlämna delårsrapport 2019 till Kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 
Amanda Lindblad (S) och Thomas Calissendorff (S) lämnar följande 
protokollsanteckning: 

Vi vill från Socialdemokraterna poängtera att det vi i detta ärende ska förhålla oss 
till är delåret 2019, inte hela 2019 års kommande resultat. Vi väljer att godkänna 
den upprättade delårsrapporten som visar på ett tillfälligt positivt resultat 
Prognosen för hela året visar ett enormt underskott och det är inte något vi ställer 
oss bakom. 

Delges: 
Kommtiristyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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( 

( 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2019-09-17 

Dnr 2018/1309 

Rapportering av internkontrollplan 

INLEDNING 
Avrapportering av internkontrollen skall ske i samband med delårsrapporten samt 
bokslutet. 

Ärendet 
Rapportera till nämnden hur internkontrollen ligger till. 

Utredningens innehåll/Tjänstemännens yttrande 
På kontrollpunkten gällande kreditkort så ligger antalet fel i paritet med förra året. 
Inga stora fel har hittats utan bara tre mindre som saknade kvitto, vilket resulterar i 
en anmärkning. Kontrollpunkten gåvor har vid delåret inga avvikelser. Gällande 
representation är utfallet mot föregående år något sämre då vissa fakturor saknar 
namn och syfte. 

Beredning 
Missiv per den 10 september 2019. 
Bilaga 1 Internkontrollplan 2019 

Niclas Karlsson, verksamhetscontroller, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Hanna Westman (SBÄ) yrkar att skolnämnden beslutar 
.att godkänna rapport av internkontrollplan. 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

att godkänna rapport av internkontrollplan. 

Utdragsbestyrkande 
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( 

( 

( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD• OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2019-09-17 

Dnr 2019/1230 

Delårsrapport 2019 

INLEDNING 
Föreligger delårsrapport 2019 för vård- och omsorgsnämnden. 
Resultat t o m augusti -11 824 tkr. 
Prognos för 2019 -26 997 tkr. 

Beredning 
Bilaga VON 2019 /57 /1. Rapport. 

Socialchef Per Ström, verksamhetscontroller Fredrik Rådberg och Gerd Svedberg 
föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att uppdra till socialchef att fortsätta arbetet med de beslutade besparingarna 
för att nå en budget i balans, 
att uppdra till respektive verksamhetschef att genomlysa sina verksamhetsområden 
i syfte att hitta ytterligare besparingar, samt återrapportera till vård- och 
omsorgsnämnden 2019-10-24, samt 
att i övrigt godkänna delårsrapporten enligt förslag i bilaga och överlämna 
den till kommunstyrelsen. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnclen beslutar 

att uppdra till socialchef att fortsätta arbetet med de beslutade besparingarna 
för att nå en budget i balans, 

att uppdra till respektive verksamhetschef att genomlysa sina verksamhetsområden 
i syfte att hitta ytterligare besparingar, samt återrapportera till vård- och 
omsorgsrtämnden 2019-10-24, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten enligt förslag i bilaga och överlämna 
den till kommunstyrelsen. 

Reservation 
Camilla Runerås (S) Kenneth Edvardsson (S) lämnar skriftlig reservation. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbes tyrkande 
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Vi reserverar oss mot styrets föreslagn,a åtgärder .som varken bidrar till en ekonomi i balans eller 
gagnar verksamhetens utveckling. 

Kenneth Edvardsson ($) 
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VON§ 85 

( 

( 

Justerand es sign 

1f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2019-09-17 

Dnr 2019/1231 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

INLEDNING 
Redovisas uppföljning av intern kontrollplan 2019. 

Beredning 
Bilaga VON 2019/58/1. Uppföljning. 

Verksamhetscontroller Gerd Svedberg föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och orrisorgsnämnden beslutar 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2019 enligt förslag i bilaga. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2019 enligt förslag i bilaga. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

§ 99 

Justera ndes sign 

I L 

2019-09-12 

Dnr 2019/597 

Delårsbokslut 

INLEDNING 
Delårsbokslutet per 2019-08-31 föredrogs. Något av det som kultur- och 
fri tidskontoret arbetat med under året är ett nytt länsövergripande 
biblioteksdatasystem, Ranstahallen och biblioteksfilialen i Ransta invigdes i början 
av året, Lärkans nya sporthall invigdes sista augusti och simhallen stängdes på 
grund av arbetsmiljöskäl den 12 juni. 

Beredning 
Bilaga KFN 2019 /68, Delårsbokslut 

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Per Larsson (SBÄ) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna bilagan Delårsbokslut, samt 

att ge Kultur- och fri tidskontoret i uppdrag att komma med förslag för att få 
budgeten i balans till nästa sammanträde i oktober. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna bilaga Delårsbokslut 

att ge Kultur- och fri tidskontoret i uppdrag att komma med förslag för att få 
budgeten i balans till nästa sammanträde i oktober. 

Utdrag 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrka nde 
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lJpptöljning av intern kontrollplan 2019 Värd- och omsorgsnämnden - Uppföljning vid Delårsrapport 2019-08-31 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedöm- Rapport till delårsbokslut 

(rutin/system) till ning 

1. Verkställighet av Uppföljning av Nämndsekrete- 2 ggr/år vid Stickprov Vård- och Möjlig/ Följs upp centralt. Genom stickprov 
politiskt fattade beslut politiskt fattade rare för delårs- och Granskning och omsorgsnämnden kännbar har två nämndbeslut kontrollerats vad 

av nämnd, dock ej beslut via stickprov respektive nämnd årsbokslut förfrågan till gäller verkställighet. fugen 

myndighets utövning handläggare anmärlming. 

2. Policy och riktlinjer för Löpande kontroll av Upphandlare/eko Stickprov Gallring med Vård- och Sannolik/ Följs upp centralt i samband med 
upphandling i Sala leverantörstrohet nomikontor hjälp av Inyett. omsorgsnämnden kännbar årsbokslut. 

kommun Därefter 
stickprov på 
fakturanivå. 

3. lnköpskortsanvändning/ Kontroll att Ekonomikontoret Stickprov Granslming Vård- och Möjlig/ Totalt har 58 bokförda fakturor hittats 
kvitto hantering inköpskorten har omsorgsnämnden kännbar med SEB kort varav 10 salmar 

använts enligt bifogade kvitton. Förbättring under 
gällande regler samt året. 
att kvitton hanteras Utbildning av ekonomiassistenter 
enligt "Rutin för genomförs under hösten för ytterligare 
fakturahantering i förbättringar. 
Aditro Window". 

4. Riktlinjer för gåvor Kontroll av fakturor Ekonomikontoret En gång/år Stickprov och Vård- och Möjlig/ Totalt har gåvor (oftast blommor) 
med bilagor och Bokslut tittat på vilka omsorgsnämnden kännbar lämnats med 14 271 kr. En minskning 
anteclmingar. fakturor som med 73 % jämfört med delår 2018. 
Kontroll av ändamål saknar Brister i anteckningar av ändamål de 
i samband med anteclmingar. två första månader. Därefter en 
beslutsattest. märkbar förbättring. 49 fakturor, 

stickorov av 10, inga anmärkningar. 
5. Kontroll av att reglerna Kontroll av fakturor Ekonomikontoret två ggr/år Stickprov Vård- och Möjlig/ Totalt har representationskostnadema 

för representation med bilagor och och löpande Granskning omsorgsnämnden kännbar uppgått till 22 556 kr. Mest till 

efterlevs. anteckningar. minnesgåvor (14 100 kr) och 
Kontroll av ändamål personalmöten (5 500 kr). Det innebär 
samt deltagare en minskning med 83 % jämfört med 

delår 2018. Stickprov av 5 av 18 
poster. Inga anmärlmingar. 

6. Kontroll av Kontroll av F-skatt, Ekonomikontoret Dagligen Varje enskild Vård- och Möjlig/ Följs upp centralt i samband med 
betalningsmottagare ekonomisk rating, betalning omsorgsnämnden kännbar årsbokslut. 

bluffbolag mm granskas via 
systemet Inyett 



intern Kontrollplan 2Ul9 ~kolnämnden - Uppföljning vid Delärsrapport 2019-08-31 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedöm- Rapport till delårsbokslut 
(rutin/system) till nin2 
Gåvor Att kontrollera att Sala Verksamhets- Löpande Stickprov Kontorschef Möjlig/ Utfall till och med augusti: 0% i 

kommuns gåvopolicy controller kontroll samt till SKN i Kännbar avvikelser har hittats då 5 fakturor har 
följs. samband med granskats. Genomgående problematik 

bokslut är att anteckning med syfte saknas. 
Vid bokslutet 2018 var denna siffra 22 
% 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att beslut Handläggare Löpande Jämförelse mot Kontorschef Möjlig/ Stäms av vid bokslut 
beslut fattas och behandlas skoljuridik kontroll betyg och som rapporterar allvarlig 

formellt korrekt om nationella prov till SKN i 
åtgärdsprogram eller inte samband med 

bokslut 
Rutiner vid köp med Att kontrollera att kvitton Verksamhets- Löpande Stickprov Kontorschef Möjlig/ Utfall till och med augusti: 9% 
betalkort lämnas in i samband med controller kontroll samt till SKN i allvarlig avvikelse har hittats då 32 fakturor har 

att fakturan anländer. Att samband med granskats. Vid bokslut 2018 var 
regler vid användandet av bokslut avvikelsen 13 % 
betalkort efterlevs. 

Representation/ skatte- Kontroll att Verksamhets- Löpande Stickprov Kontorschef Möjlig/ Utfall till och med augusti: 26 % i 
myndighetens regler representations fakturor controller kontroll samt till SKN i kännbar avvikelse har hittas då 31 fakturor har 

innehåller syfte och namn samband med granskats. Vid bokslutet 2018 var 
på deltagarna. bokslut siffran 33 %. 



Intern kontrollplan 2019 Kommunstyrelsens verksamheter 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 
Bygg- och miliökontor 
Kontrollera att beslut är rättssäkert Följa upp Enhetschef/ Nästkom- Analys av beslut Bygg- och Möjlig/Kännbar Byggenheten: 3 beslut 
behandlade överklagade berörd mande från överprövande miljönämnd överprövade. 2 beslut 

beslut handläggare nämnds- instans var felaktiga. 
sammanträde Miljöenheten: 1 beslut 

överprövat, beslutet var 
korrekt. 

Kontroll av måluppfyllelse i "Plan Utvärdering i Enhetschef lggr/år Analys av utfall Bygg- och Möjlig/ Allvarlig Utvärdering sker i 
för Byggenhetens arbete" och "Plan samband med miljönämnd oktober. 
för Miljöenhetens arbete" verksamhetsplane 

ring 



Intern kontrollplan 2019 Kommunstyrelsens verksamheter 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 
Medborgarkontor 
Protokoll ska inlämnas från Kontrollera att Medborgarkont 2 ggr/ vid Sökning i Kontorschef Mindre Ingen avvikelse 
styrelsemöten i SHE, Salabostäder protokoll har oret/ administra- delårs- och ephorte MK sannolik/ konstaterad till 
och Sala Silvergruva inlämnats från tiva enheten årsbokslut kännbar delåret 

styrelsemöten i 
berörda bolag 

Delegationsbeslut/delegationslista Slumpvis valda Medborgarkon- 2 ggr/ vid Sökning i Kontorschef Möjlig/kännbar Ingen avvikelse 
till KS så att besluten vinner laga ärenden (5 st), toret/ admini- delårs- och ephorte MK konstaterad till 
kraft kontrolleras att strativa enheten årsbokslut delåret 

de är rätt 
behandlade i 
ephorte så att de 
kommer med på 
delegationslistan 
till KS 

Verkställighet av politiskt fattade Uppföljning av Nämndsekreter 2 ggr/ vid Stickprov F örvaltningsc Möjlig/Kännbar Ingen avvikelse 
beslut av nämnd, dock ej politiskt fattade are för delårs- och Granskning och hef konstaterad till 
myndighetsutövning beslut via respektive årsbokslut förfrågan till delåret 

stickprov nämnd handläggare 



Intern kontrollplan 2019 Personalkontor 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 
Personalkontor 
Korrekta underlag " lönejusteringar" Stickprov att det Lönechef 2 ggr/år Stickprov av Personalchef Mindre 33st löneskulder under 

finns relevanta Vid inkommande sannolik/allvarlig perioden (vilket är en 
underlag till delårsbokslut månadsunderlag minskning) varav 11 st 
lönejusteringar. och års bokslut är sjukfrånvaro som 

beviljats försent av 
chef. Åtgärd vidtas. 



Intern kontrollplan 2019 Kommunstyrelsens verksamheter 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
( ru tio/system) till delårsbokslut 
Räddnin2stjänst 
Deltids löner Kontroll av Operativ chef Löpande Stickprov Räddningschef Mindre Uppfyllt 

faktiskt utbetalda Granskning sannolik/Lindrig 
deltidslöner som 
jämförs mot 
utryckningar, 
övningar etc. 

Bensinkortsanvändning Kvitton Mottagningsattes Löpande Granskning Räddnings chef Mindre Uppfyllt 
kontrolleras mot tant sannolik/Lindrig 
fakturor, men 
sparas ej 



Intern kontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 
Kultur- och fritidsnämnden 
Målkategori 1: Ändamålsenlig och Kontroll av fem Kontorschef Delårsbokslut Stickprov Nämnd Möjlig/Kännbar Ej genomförd. 
kostnadseffektiv verksamhet föreningars Mätning sker till 

• F öreningsbidrag uppfyllelse av årsbokslutet. 
bidragskraven 

Målkategori 2: Efterlevnad av lagar, Kontroll av Kontorschef Löpande Stickprov Nämnd Möjlig/Kännbar Ej genomförd. 
föreskrifter, riktlinjer mm. kontorets Mätning sker till 

• Inköpsavtal avtalstrohet årsbokslutet. 
gällande inköp 
m.m. 



Intern kontrollplan 2019 Överformyndare 

Process Kontrollmoment Kontrollansva Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) r till delårsbokslut 
Överförmyndare 
Årsräkningar Kontrollera att alla Handläggare En gång per Granskning Enhetschef Möjlig/kännbar Sker löpande. 

huvudmäns konton, år 
förutom 
transaktionskonton, 
är spärrade för 
uttag för alla utom 
för huvudmannen 
( ÖF-spärrade) 

Uttagsmedgivanden Kontrollera att Handläggare Varje Granskning Enhetschef Möjlig/kännbar Sker löpande. 
verifikat finns till uttagsmedgiv 
uttagsmedgivanden ande 




	DOC191021-20191021115509
	DOC191021-20191021115658

