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§3 

Justeran des slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR· OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-01-23 

Dnr 2020/126 

Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2019 

INLEDNING 
Verksamhets berättelse för kultur- och fritidsnämnden för 2019, sammanfattning av 
året som gått, viktiga händelser året som gått, ekonomi, målavstämning, framtiden 
och verksamhetsfakta. 
Ransta idrottshall och biblioteksfilial invigdes den 9 januari. I samband med 
invigningen presenterades konstverken på platsen. 
Nytt länsövergripande 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 presenterades konstverket" Tillsammans". 
Kontoret gjorde för 2019 ett överskott på lite över en miljon, budgetavvikelsen 
härrör från internhyrorna rörande nya sporthallen samt generell återhållsamhet i 
övrigt med anledning av KS beslut. 

Beredning 
Bilaga KFN 2020/1, Verksamhets berättelse kultur- och fritidsnämnden 2019 

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att efter redaktionella ändringar godkänna verksamhetsberättelsen enligt bilaga 
KFN 2020/1. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att efter redaktionella ändringar godkänna veri<Samhetsberättelsen enligt bilaga 
KFN 2020/1. 

Utdragsbestyrkande 
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,msALA 
~ KOMMUN 

§3 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
SKOL NÄMNDEN 

Sammantrtldesdatum 

2020-02-11 

Dnr 2020/164 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2019, Skolnämnden 

INLEDNING 
Bokslutet sammanfattar året som gått, beskriver nämndens verksamhetsansvar, 
viktiga händelser, ekonomi, målavstämning och framtidsutsikter. Bokslutet visar 
även verksamhetsfakta, exempelvis antal elever och andra volymmått 

I verksamhets berättelsen som delgivits Skolnämnden finns uppfyllandesymboler för 
varje enskilt nämndmål. I verksamhets berättelsen som delges Komrnunstyre]sen så 
finns symbolerna endast på sammanfattande delmålsnivå. 

Beredning 
Missiv per den 4 februari 2020. 
Bilaga 1, Verksamhetsberättelse Skolnämnden-2019, per den 4 februari 2020. 
Bilaga 2, Indikatorsammanställning 2019, per den 4 februari 2020. 

JuneAnn Wincent, skolchef, och Mikaela Jaredal, verksamhetscontroller, föredrar 
ärendet. 
Benny Wetterberg, utvecklingschef och Mikaela Jaredal, verksamhetscontroller, har 
deltagit i ärendets beredning. 

Bi1aga 3, Verksamhetsberättelse Skolnämnden 2019, per den 11 februari 2020. 

Yrkande 
Bengt Larsson (C) yrkar att skol_nä_mnden beslutar 
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsberättelse 2019 (bilaga 3) och 
indikatorsammanställning (bilaga 2). 
att överlämna verksamhetsberättelse 2019 och indikatorsammanställning till 
kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

fil! godkänna upprättat förslag till verksamhetsberättelse 2019 (bilaga 3) och 
indikatorsammanställning (bilaga 2). 

sl!:.t överlämna verksamhetsberättelse 2019 och lndikatorsammanställning till 
kommunstyrelsen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

I uw""""'''"''' 
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VON§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMS()RGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 

Dnr2020/113 

Verksamhetsberättelse 2019 vård- och omsorgsnämnden 

INLEONJNG 
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse 20i 9 för vård- och omsorgsnämnden. 

Beredning 
Bilaga VON 2020/12/1. Missiv och sammanställning. 

Socialchef Ingrid Strandman föredrar ärendet. 

Yrkancle 
Ordföranden Elisabet Pe.ttersson (C) yrkar 
att vård- och oms9rgsnämnden beslutar 
.att fastställa verksamhetsberättelse 2019 för vård- och omsorgsnämnden i 
enlighet med förslag i bilaga, samt · 
filt översända den till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att fastst.älla verksamhets berättelse 2019 för vård- och omsorgsnämnden i 
enlighet med förslag i bilaga, samt 

i!tl översända den till kommunstyrelsen. 

Utdrag 

KommunstyreJst;n 

Utdrag5bestyrkacide 
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SAMMANTRÄDESPROT0KOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sarmnanträdesdatum 

2020-02-11 

§ 4 lnternkontroll Skolnämnden 2019 

INLEDNING 

i:>nr2020/164 

Avrapportering av internkontrollen skall ske 1 samband med delårsrapporten samt 
bokslutet. > 

Beredning· . 
Missiv per den 4 februari 2020, . 
Bilaga 1, 'intern:konfroli Skolnämnden 2019 per den 4' februari 2020, 

Mikaela Jaredal, verksamhetscontroller, föredrar ärendet. 

·. Yrkanden 
Bengt Larsson (C) yrkar att.Skolnämnden beslutar 
filt ~odk&nna rapport av internkontroUplan . 

. BESLUT 
Skolnäimiden beslutar 

att godkänna rapport av internkontroll plan. · · 
. . . . . ~ 

6(13) 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
KULTUR· OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§4 

Juslerandes slgn 

Sammanträdesdatum 

2020~01-23 

Redovisning intern kontroHplan 2019 

INLEDNING . 

Dnr2020/125 

Redovisning av intern kontrollpla)i för 2019. Enligt av kommunfullmäktige fastställt 
Reg]emente för internkontroll i Sala kommun ska nämnder och styrelse varje år anta 
särskild p1an för uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att . 
säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en ti)lfredställande intern 
kontroli, det vill säga de skall m~ci rimiig grad av säkerhet säkerställa att följande 
mål uppnås, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom Efterlevnad av 
lagar~ föreskrifter med mera: 
Beredning 
Bilaga KFN 2020/2, Redovisning intern konfrollplan 2019. 

Kultur- och fritids chef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritids11ämnden beslutar 
.att godkänna intern kot1trollplan 2019 för kultur- och fritidsnämnden enHgt bilaga 
KFN 2020/2, samt 

filt följa upp kontorets köptrohet i mars samt i samband med delårsbokslut. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna intern kontrollplan 2019 för kultur· och fritidsnämnden enligt bilaga 
KFN2020/2, samt 

att följa upp kontorets köptrohet 1 mars samt i samband med delårsbokslut. 

- · -

Utdrags bestyrkande 

6(18) 
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VON§ 26 

Justerandes sign 

1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-03-18 

Dnr 2019/1231 

Uppföljning av internkontroll plan 2019, helår, vård- och omsorgs
nämnden 

INLEDNING 
Under 2019 har sex processer kontrollerats. Ordförande Elisabet Pettersson (C) 
beslutade 2020-02-26 att godkänna rapporten. Ärendet förbisågs i boksluts
beredningen. Inget fanns att erinra. 

Beredning 
Bilaga VON 2020/25/1. Missiv och sammanställning. 

Ordförande Elisabet Pettersson (C) föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgs nämnden beslutar 
att informationen läggs till handlingarna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

c1tt informationen läggs till handlingarna. 

Utdrag 
Kommunstyrelse n 

lJ tdragsbestyrkande 
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