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Kommunfullmäktige 
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Protokollsanteckning 

KS 202 0 - l c - 0 7 , 0 15: 

Kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-07 

Ärende 15 Delårsrapport 2020 för Sala kommun 

Delårsrapporten med helårsprognos visa r ett resultat på 15,5 mkr. I 2020 års budget är 18,3 

mkr av det budgeterade resultatet avsatt att återställa del av 2018 år negativa resultat. 

Prognosen för 2020 visar på ett balanskravsresultat 8,8 mkr vilket endast skapar utrymme 

för att återställa 8,8 mkr istället fö r 18,3 mkr. Detta innebär att resterande belopp på 9,5 

mkr måste återställas senast 2021. Detta få r konsekvenser för budgetåret 2021 då 

resterande del på 18,3 mkr av 2018 års negativa resultat ska återstäl las. I praktiken innebär 

det att Sala kommun måste ha ett resultat om minst 27,8 mkr 2021 fö r att återställa det 

negativa resultatet från 2018. 

Corona krisen har påverkat kommunens ekonomi genom minskade skatteintäkter, detta har 

dock den socialdemokratiskt ledda regeringen kompenserat genom statsbidrag till 

kommunerna och regionerna . Sala kommun har fått 43 miljoner kronor i ökade statsbidrag 

under året. Regeringen har också sagt att kommunerna och regionerna ska få 
kostnadstäckning för de mer kostnader som uppstått i samband med coronakrisen. Vad som 

får åter sökas regleras i förordningen 2020:193 om statsbidrag ti ll reg ioner och kommuner 

för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänst 

av sjukdomen covid-19 

Vi har från socialdemokraterna varit tydliga sedan i våras att kostnaderna måste separeras 

vilka som var mer kostnader för covid-19 och vilka kostnader som hör till den ordinarie 

verksamheten . Detta utifrån att vård- och omsorgsnämnden vid första månadsuppföljningen 

prognosticerade ett resultat på minus 20,9 mkr. 

Det vi befarar är att kommunen begär kostnadstäckning för åtgärder som inte är kopplat till 

coronakrisen som tex personalgåvan från kommunchefen . 

När det gäller måluppfyllelsen så är endast 6 av 14 mål helt uppfyllda medan 7 inte bedöms 

uppfyllda och 1 delvis. Sämst måluppfyllelse är det för målet "hållbart samhälle" och 

"finansiella mål" 



När det gäller nämndernas prognoser så är det vård -och omsorgsnämnden som sticker ut 

med 31, 7 mkr på helår. 

Positivt under året har varit att politiken under de mest dramatiska månaderna kring 

coronapandemin lagt partipolitiken åt sidan och prioriterat kommunen före politiken . Andra 

politiska frågor har dock hanterats löpande som inte har haft med coronakrisen att göra. 

Vår slutsats och uppfattning är att hade kommunen inte haft två år med underskott så hade 

den stått bättre rustad inför de konjunktursvängningar som nu sker. 

Att inte återställa tidigare negativa resultat är mycket bekymmersamt och vi förväntar oss 

att alliasnsstyret tar lika allvarligt på den frågan som vi. De behöver presentera förslag och 

åtgärder för att åtminstone minska underskottet så långt det går i år. 
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Ulrika Spårebo (S) yrkar 
tillägg att ledningsutskottet beslutar 
att uppdra till kommunchef att vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 
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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, det delägda energibolaget Sala-Heby 
Energi AB som ägs tillsammans med Heby kommun. Sala Silvergruva AB ett publikt bolag, som bedriver verksam
het inom besöksnäringen, där Sala kommun är huvudägare. Kommunen har även ägarintressen i Vafab Miljö AB 
som sköter renhållningen. Kommunen anlitar också privata utförare inom två väsentliga områden, förskola och 
hemtjänst samt ett antal privata utförare. 

Nämnder 

Kommunstyrelsen 
Clrdförande: Anders Wigelsl>o ICJ 

Kommunchef: Daniel liolmvin 

Bygg- och miljönämnd 
Ordförande· PeterMoltn (M) 

Kultur- och fritidsnämnd 
Ordfarande. And«s West!n (C) 

Skolnämnd 
Ordförande Bengt Larsson (C) 

Vård - och omsorgsnämnd 
Ol'dforande.: Elisabeth Pettel""'..son (Q 

Koncernföretag 

Salabostäder AB 100 % 
Ordffirandt!.. Han~ ElJansbo (M} 

VO: Bemard Niglls 

Sala-Heby Energi AB 87,5 % 
Onlföramle; Cllrlster Eriksson (C) 

vo Håkan caretau 

Sala Silvergruva AB 81 % 
Ordförande: Hålaln r .. iatz 
VD Jl'flniP. HessfOw 

Politik och organisation i Sala kommun 

Andra företag med 
ägarintresse 

VAFAB Miljö AB 7,29 % 

Privata utförare 

Förskola 
Abrakadabra, Barnens Lilla Acadern1a A64 

~;!~~~~ ~~t~~i~~cu;:eia~AB 

Hemtjänst - serviceinsatser 
Hemvakten 018 AR,PemlllaS Alltjänst I Sala AR, 
Tomll')SSr.id& Allsc,vlreAB 

Den politiska organisationen i Sala kommun består av kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelse (KS), fyra fack
nämnder samt demokratiberedning, valnämnd, överförmyndare och kommunrevision. Till KS finns två utskott och 
till Vård- och omsorgsnämnden ett utskott. 

Kommunen har en gemensam förvaltning som sköter det dagliga arbetet. Förvaltningen är uppdelad i nio kontor. 
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Snab bfakta, 4 år i sammandrag 

Bokslut 2017 Bokslut 2018 

Årets resultat, mnkr 65,0 -36,4 

Årets resultat som andel av 5,0 -2,7 

skatteintäkter, bidrag och ut-
jämning, % 

Nettokostnader, mnkr 1232,2 1383,3 

-förändring från föregående 3,9 12,3 

år,% 

Skatteintäkter, bidrag, ut- 1295,4 1345,1 

jämning, mnkr 

- förändring från föregående 4,6 3,8 

år,% 

Nettokostnadsandel av skat- 95 103 

teintäkter bidrag och utjäm-
ning,% 

Finansnetto, mnkr 1,8 2 

Nettoinvesteringar, mnkr 89,4 264,4 

Bokslut 2019 Budget2O2O 

-21,4 21,7 

-1,5 1,5 

1416,5 1424,4 

2,4 0,6 

1 395,1 1447,7 

3,7 3,8 

102 98 

0 -1,6 

246,1 185,9 
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Prognos 2020 

15,5 

1,1 

1458,5 

3,0 

1472,5 

5,5 

99 

1,6 

114,0 



FÖ RVALTN I NGSBERÄTTE LSE 

Händelser av väsentlig betydelse 

Demografi 
Den faktiska befolkningsökningen per 1 november 2019 
var inte i nivå med den budgeterade vilket innebär mins
kade intäkter från skatter och statsbidrag under 2020. 

Under första halvåret 2020 har invånarantalet i Sala kom
mun sjunkit med 49 personer jämfört med 31 december 
2019. Födelseunderskottet är högre och flyttningsnettot 
lägre under första halvåret 2020 jämfört med samma pe
riod 2019. Ett minskat invånarantal ses i flera av länets 
kommuner. 

Ekonomi 
Kommunens ekonomi är ansträngd då stora underskott har 
gjorts under de senaste två åren. Ett stort arbete pågår för 
att få en budget i balans. I det budgeterade resultatet för 
2020 ingår ett återställande av delar av 2018-års under
skott. 

En kontroll- och åtgärdsplan gällande ekonomin togs under 
2018 och har reviderats och kompletterats under 2020. 

Prognoserna över kommunens intäkter för skatter och ge
nerella statsbidrag har påverkats stort av det minskade be
folkningstalet och coronapandemin. Beslut om extra gene
rella statsbidrag om drygt 45 mnkr har förbättrat det eko
nomiska läget för 2020: Kommunen är även utöver det 
kompenserad till fullo för sjuklönekostnader under april -
juli samt delvis för augusti. Arbetsgivaravgiften har också 
reducerats något under en period. 

De negativa resultaten 2018 och 2019 i kombination med 
att flera stora investeringsprojekt genomförts under 
samma period har inneburit att de långfristiga lånen har 
ökat mycket. Under perioden 2017-2019 ökade kommu
nens lån med 407 mnkr och koncernens lån totalt med 575 
mnkr. Investerings behovet i hela koncernen är fortsatt 
stort, för åren 2020-2022 bedömdes i våras investeringsbe
hovet uppgå till totalt ca 715 mnkr samtidigt som återsto
den av den av Kommuninvest satta koncernlimiten för upp
låning uppgick till ca 210 mnkr. Ett arbete har därför på
börjats för att få en mer långsiktig investeringsplanering 
och stärka resultaten för att kunna egenfinansiera en större 
del av investeringarna. Kommuninvest kommer också att 
under hösten göra en ny bedömning av koncernens limit
gräns för upplåning. 

Corona 
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I Sala kommun har 260 konstaterade sjukdomsfall rappor
terats fram till och med vecka 36, enligt statistik på Folk
hälsomyndighetens (FHM) hemsida. 

Pandemin med Covid -19 har i stor utsträckning präglat pe
rioden, såväl med extra kostnader som med undanträng
ningseffekter på så sätt att delar av verksamheten har fått 
läggas åt sidan till förmån för pandemins konsekvenser och 
effekter. Krisledningsnämnden har aktiverats. 

Flera av kommunens verksamheter har påverkats stort 
men främst Vård och omsorg. Där har fokus varit att upp
rätthålla en god vård och omsorg under pågående pandemi 
samt att utarbeta processer, arbetssätt och rutiner för att 
förhindra och förebygga smittspridning. 
I arbetet med att förhindra smittspridning inrättades en 
särskild enhet på Jakobsbergsgården för personer i särskilt 
boende med konstaterad eller misstänkt Covid-smitta. In
spektionen för vård och omsorg (IVO) har under somma
ren inlett en granskning av Jakobs bergsgården med anled
ning av arbetet kring Covid -19. 
Ärendemängden i hemtjänsten har ökat i och med att andra 
avlastande insatser, såsom växelvård och dagverksamhet 
har hållit stängt. Man håller en fortsatt hög beredskap inom 
verksamheterna. 
Anhörigcentrum har inte haft fysiska möten och Kultur och 
fritids verksamhet 'Träffpunkten' vid Kaplanen har varit 
helt stängd under våren. 

Även inom Skolnämndens verksamhetsområde har påver
kan varit stor. Under våren var sjukfrånvaron hög både hos 
personal, barn och elever. Gymnasieskolorna stängdes un
der vårterminen och undervisningen skedde på distans 
med fjärrundervisning. Även delar av grundskolan förbe
reddes för en stängning, som dock inte blev av. Verksam
heten var väl rustad för situationen genom att alla elever 
har försetts med egna digitala verktyg och en stark stöd
jande organisation via mediaenheten. 

Stängningen av gymnasieskolorna har också påverkat Mål
tidsenheten som tappat intäkter men i stor utsträckning 
haft kostnader för personal och lokaler kvar. 

Inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde har 
under perioden april - augusti lokala organisationer inom 
ideell sektor haft fria plan-, lokal och hallhyror. Sommarläg
ren anpassades i enlighet med rekommendationerna från 
FHM. 

Räddningstjänsten har tillverkat handsprit till Vård och 
omsorg i Sala och Heby. 

Arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet har tillver
kat skydds kläder och visir. Personal från andra verksam-



heter har periodvis lånats ut för att var behjälpliga vid till
verkningen. 
Flera drop-in verksamheter inom Arbetsmarknadsenheten 
och Vuxnas lärande har varit stängda under våren. 

Ny lagstiftning för tillsyn av smittskyddsåtgärder på serve
ringsställen har inneburit nya arbetsuppgifter, planering 
och utbildning för Miljöenheten. 

Näringslivsenheten har arbetat mycket med att, via olika 
kanaler, informera näringslivet om effekter och åtgärder 
med anledning av corona. 

Sala Silvergruva AB tappade alla kundbokningar under vå~ 
ren och tog då beslutet att tillfälligt stänga verksamheten. 
Styrelsen har därefter, i och med att myndigheters rekom
mendationer kvarstått, fattat beslut om att stänga verksam
heten minst hela 2020. 12 av 14 anställda har varslats om 
uppsägning. 

Sala-Heby Energi AB har inte haft sin kundtjänst öppen för 
besökare sedan mars 2020. Kundträffar har ställts in. 

Arbetsmarknad 
Öppet arbetslösa och sökande i program har, enligt Arbets
förmedlingens månadsstatistik, ökat med 26,6 % från juli 
2019 till juli 2020 i Sala, från 806 personer till 1 020. 

Den totala arbetslösheten i Sala är i juli 2020 9,3 % jämfört 
med riket som, enligt samma källa, är 9,2 %. 

Digitalisering 
Coronapandemin har satt stort fokus på att hitta digitala 
lösningar för möten, utbildningar och möjligheter till di
stansarbete och fjärrundervisningar. 

Inom Vård och omsorg bedrivs ESF-projekt kring välfärds
teknologi. Digitala planeringssystem har testats vid fyra 
verksamheter. Möjligheten till digital nattillsyn ses över 
inom flera områden. 

Ytterligare e-tjänster har färdigställts och publicerats på 
kommunens hemsida, bl a avgiftshantering, orosanmälan 
gällande barn och unga. 

SalaAppen för rapportering av felanmälningar har nylanse
rats. 

En översyn av den kommunala administrationen pågår 
med extra fokus på digitalieringens möjligheter. 

Exploatering 
Markanvisningsavtal har tecknats med BoKlok mark och 
exploatering AB gällande byggnation av parhus och lägen
heter på området Norrängen. Enligt plan så kommer områ
det omfatta 150 nya bostäder. På så sätt skapas första bo
stadsområdet i Sala kommuns projekt att stadsomvandla 
Norrmalm. 
Ett antal fastigheter har köpts in på Norrmalm och planer 
finns för fler förvärv. 
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I kvarteret Räven på Ängshagen finns ett 20-tal tomter som 
bebyggs med bostäder. 

EU-projekt 
Gröna Gången: Påbörjat 2018 och avslutas 2021. Projektet 
riktar sig till de som står mycket långt från arbetsmark
naden och/eller studier. Finansieras via ESF med 13,8 
mnkr. Projektet har under sommaren blivit granskat av ESF 
och resultat av den granskningen kommer presenteras i 
oktober. 
Kvinna in i Sverige: Regionalt ESF-projekt som drivs av 
Länsstyrelsen i Västmanlands län. Pågår 2019 -nov 2021. 
Riktar sig till kvinnor som står långt från arbetsmarknaden 
och/eller studier. Finansieras via ESF med ca 4 mnkr. 
Välfärdsteknologi startade 2018. Riktar sig till anställda 
inom Vård och omsorg gällande digitala hjälpmedel/ar
betsmetoder. Finansieras via ESF med 8,7 mnkr. Projektet 
har ansökt och beviljats ett års förlängning och kommer att 
pågå tom 30 september 2021. 
Kompetenscentrum startar tidigast 1 oktober 2020 och 
planeras pågå till 2022. Målsättningen med projektet är att 
utveckla ett självförsörjande koncept med kompetenshö
jande insatser för alla medarbetare inom Vård och omsorg 
för att bl a trygga och stärka redan befintlig kompetens 
samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. Finan
sieras från ESF med 7 mnkr. 
EMBRACIN. Internationellt EU-projekt. Pågår 2020-2022. 
Samverkan med 6 andra EU-länder. Vänder sig till nyan
lända som står relativt nära den svenska arbetsmark
naden. Finansieras via AMIF-fonden med 4 mnkr. 
Erasmus och Nordplus Junior. Två utbytesprojekt bed
rivs vid Ösby naturbruksgymnasium. Båda projekten är ut
bytesprojekt med skolor i Norge och Frankrike, och pågår 
under 2-3 år. 
Även Åkraskolan och Kungsängsgymnasiet har Erasmus + 
projekt, vilka pågick under vårterminen 2020. 

Övriga väsentliga händelser 
I Sala kommun pågår ett utvecklingsarbete på övergri
pande nivå som har startats upp utifrån resultaten i Kom
munkompassen, ett verktyg för utvärdering och analys av 
kommuners sätt att arbeta. De områden kommunen valt att 
fokusera på är brukarfokus, politisk styrning och kontroll, 
resultat och effektivitet samt ständiga förbättringar. En ny 
vision med målområden håller på att arbetas fram och 
samtidigt pågår arbete med flera andra strategiska planer 
tex äldreplan och en ny översiktsplan. 

Ett nytt Näringslivsprogram för 2020 - 2026 är framtaget 
och beslutat. Ett Näringslivsråd har inrättats. 
En handels- och parkerings utredning är genomförd. 

Sala kommuns arbetsmarknadsenhet ingår i en försöks
verksamhet, tillsammans med ca 30 andra kommuner, i 
syfte att utveckla stöd- och matchningsfunktionen inom Ar
betsförmedlingen. 



Reparationen av simhallens 25-meters bassäng och under
visnings bassäng blev klar i april och badet öppnar återigen 
för allmänheten under hösten. 
Byggnationen av Nya Vallaskolan F-6 med tillhörande skol
gård samt utbyggnad och ombyggnad av kök och matsal är 
klar och överlämnades till verksamheten den 1 juli 2020. 

Dammsäkerhetshöjande åtgärder har genomförts genom 
avverkning av riskträd längs promenastråket Gröna 
gången. En gestaltningsplan för dammvallen är nu ute på 
remiss. 
Som ett första steg i projektet "Miljöåtgärder Sala silver
gruva och Pråmån" har en arkeologisk utredning genom
förts under sommaren. Utredningen är en förutsättning för 
att kunna få tillstånd för fortsatta åtgärder på området. 
Grundvattennivåerna i våra kommunala vattentäkter har 
haft en viss återhämtning från tidigare rekordlåga nivåer. 

Sala kommun har under några år haft betydligt mindre 
barnkullar än prognosticerat, vilket minskat behovet av 
förskoleplatser. 
Andelen elever som sökt gymnasieskola hos annan huvud
man än Sala kommun har ökat Ösby naturbruksgymna
sium har samtidigt en ovanligt god elevtillströmning. 

Vård och omsorgs boendesamordnares roll i det förebyg
gande arbetet med bostadsförsörjningen med "en väg in" i 
samtliga bostadsfrågor har förenklat och förbättrat situat
ionen för den enskilde. 
Äldreomsorgens efterfrågan på boendeplatser hade en 
topp i början av året. Den sjönk något under vår/ sommar. 
Snittet har legat på ca 10 personer. 

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

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

I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäk
tige 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 stra
tegiska planen 2020-2022. 
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I bilagan "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns re
spektive nämnds resultatutvärdering av sina mål och akti
viteter som skall bidra till att uppnå nedanstående mål. 

Sammanfattande slutsats 
Bedömningen om kommunen uppnår god ekonomisk hus
hållning ska göras genom en helhetsbedömning av målupp
fyllelsen för samtliga perspektiv. 

I perspektivet 'Hållbart samhälle' pekar indikatorerna på 
att delmålet'Växande Sala' inte kommer att nås. Antalet in
vånare har sjunkit under första halvåret och resultatet i 
Svensk Näringslivs mätning av företagsklimatet 2020 vi
sade på en försämring. För delmålet 'En långsiktig miljö
mässigt hållbar utveckling' redovisas att antalet miljöbilar 
ökar i kommunorganisaionen, andelen ekologiska livsme
del är i nivå med tidigare år. För delmålet 'En långsiktig so
cialt hållbar utveckling' mäts en av indikatorerna i SCB:s 
medborgarundersökning som genomförs vartannat år och 
nu senast under hösten 2018. Mätresultatet 63 visade då 
på en förbättring men nådde inte riktigt upp till målsätt
ningen på 65. Ny undersökning görs hösten 2020. Den 
andra indikatorn, Salas placering på Fokusrankingen, visar 
på en försämring från plats 151 till 252. 

I perspektivet 'Medborgare' mäts måluppfyllelsen i två av 
delmålen i SCB:S medborgarundersökning, som genomförs 
vartannat år. Måluppfyllelsen är bedömd efter resultatet i 
den senaste. Ny undersökning görs under hösten. Delmålet 
'God service av hög kvalitet' mäts med indikatorer kopp
lade till Vård och omsorg samt Barn och utbildning. Pro
gnosen för dessa indikatorer pekar mot att det målen i per
spektivet 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 mätin
dikator. Enkäten genomförs vart tredje år och senast hös
ten 2019. Måluppfyllelsen är bedömd utifrån den mät
ningen. 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 2020. 

I perspektivet 'Ekonomi' är prognosen att målen delvis 
kommer att uppnås. Årets resultat beräknas uppgå till 1,1 
% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
Nämnderna prognostiserar sammantaget med ett under
skott. Prognosen för indikatorn 'Ökningen av skatteintäk
ter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokost
nadsökningen' är att den nås. Nettokostnadsökningen be
räknas dock bli högre än budgeterat. 'Nämnderna ska se 
över sina möjligheter till ökad intäktsfinansiering av sin 
verksamhet' är att målet inte nås. 
Coronapandemin gör dock att prognosen är osäker för 
samtliga finansiella mål. En betydande del (29,8 mnkr) av 



det prognosticerade resultatet består av bidrag som åter
söks för coronarelaterade kostnader som uppstått under 
delårsperioden inom Vård och omsorg. 

Den sammantagna bedömningen av de indikatorer som 
kunnat mätas är att målen delvis kommer uppfyllas för 
samtliga perspektiv och därmed blir även helhetsbedöm
ningen att kommunen delvis uppnår god ekonomisk hus
hållning. 

Verksamhetsmål 

eMålet bedöms bli upp

fyllt 

~Måletbedöms bli delvis 

uppfyllt 

Perspektiv Hållbart samhälle 

Växande Sala 

0 Målet bedöms inte bli 
uppfyllt 

Sala kommuns folkmängd har minskat med 49 personer under första 
halvå ret. 

Försämrad placering i Svensk Näringslivs ranking. 

Långsiktig socialt hållbar utveckling 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Under
sökningen sker under hösten. 

Salas placering på " Fokus" ranking av kommuner som en bra plats att 
bo på har sjunkit från plats 151 till 252. 

0 

0 

Långsiktig miljömässigt hållbar utveckling • 
Andelen miljöbilar ökar i kommunorganisationen och andelen ekolo
giska livsmedel i kommunens verksamheter bedöms ligga på samma 
nivå som tidigare. 

Perspektiv Medborgare 

Nöjda medborgare och brukare 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Under
sökningen sker under hösten. 

God service av hög kvalitet 

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

Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Under
sökningen sker under hösten. 

• 

• 

9 (36) 

DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

SALA KOMMUN 

Perspektiv Medarbetare 

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Prognosen för sjukfrånvaron är 7,9 % och andelen skador/ olycks
fall/brott beräknas uppgå till 67 % vilket är en ökning jämfört med 
föregående år. 

Delaktighet och inflytande för medarbetarna 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning som görs vart tredje 
år. Senaste mätningen gjorde hösten 2019 och måluppfyllelsen är 
bedömd utifrån den. 

Tydligt och bra ledarskap 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning som görs vart tredje 
år. Senaste mätningen gjorde hösten 2019 och måluppfyllelsen är 
bedömd utifrån den 

Finansiella mål 

Perspektiv Ekonomi 
Bokslut Bokslut Budget Prognos 

2018 2019 2020 2020 

Årets resultat,% av skatter 
-2,7 -1,5 1,5 1,1 

och bidrag 

Skatter och bidrag, 
3,8 3,7 3,8 5,5 

förändring % 

Nettokostnader, 
12,3 2,4 0,6 3,0 

förändring % 

Nämnderna ska bedriva 
verksamhet inom beslu-

-54,5 -41,0 0 -35,2 
tade anslag, awikelse 
mnkr 

Nämndernas externa in-
täkter i förhållande ti Il ex- 25 24 21 23 
tema kostnader, % 

0 

• 

• 

0 

• 
0 

0 

0 

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2020 beslutat om 
ett resultatmål på 21,7 mnkr som motsvarar 1,5 % av årets 
budgeterade intäkter för skatter, generella statsbidrag och 
utjämning. I det budgeterade resultatet ingår 18,3 mnkr 
som ett återställande av del av 2018-års underskott. 
Prognosen pekar på ett resultat på 15,5 mnkr vilket mots
varar 1,1 % av årets budgeterade intäkter för skatter, gene
rella statsbidrag och utjämning. 

Målet att intäkterna för skatter, bidrag och utjämning ska 
öka mer än nettokostnadsutvecklingen nås enligt progno
sen. Nettokostnadsförändringen beräknas dock bli högre 
än budgeterat. 

Den sammantagna prognosen för nämnderna visar på en 
negativ avvikelse på -35,2 mnkr. De externa intäkternas an
del av de externa kostnaderna beräknas sjunka. 

Koncernresultat 

Bokslut Bokslut Bokslut Prognos 

2017 2018 2019 2020 

Årets resultat, mnkr 86,5 -15,6 -11,7 32,5 



Ekonomisk uppföljning - kommunen 

RESUL T ATUTVECKLING 
Sala kommuns helårsprognos för 2020 pekar mot ett resul
tat på+ 15,5 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 
+21,7 mnkr. 

Resultatutveckling, mnkr 
80 ;------------------~ 
60 +-----.--..~ ;:;;;,,,,::-,!ll~i:,.,Ll----- - - - ---l 
40 ;-~~--- ~ p=-----------1 
20 +------~ A--------- ...,....,.1..:>~ 

-20 t--rfl%----r!H"l----l~ ~f-::-::c-:---i1€1-l:9-:~Zp-'ltt-l 
40 -1---------~ ~--:..____J 

-60 -1-------- ~~~ ~ ~ -4-;LJ;.__ __ _J 
-80 ~------------------l 

- Resul ta t ~ Balanskra vs resultat 

Prognosen för årets balanskravsresultat är 8,8 mnkr. För-
säljning av mark och bostadsrätter har genererat reavins-
ter motsvarande 6,7 mnkr och räknas av i balanskravsut-
redningen. 

Balanskravsutredning 

Mnkr 
Bokslut Bokslut Bokslut Prognos 

2017 2018 2019 2020 

Årets resultat enligt resul- 65,0 -36,4 -21,4 15,5 
taträkning 

Reducering av samtliga rea- -18,2 -12,2 -1,5 -6,7 
lisationsvinster 

Justering för realisations- 2,2 
förluster med undantags-

möjlighet 

Årets resultat efter balans- 46,8 -46,5 -22,9 8,8 
kravsjusteringar 

Medel till/från resultatut-
jämningsreserv 

Årets balanskravsresultat 46,8 -46,5 -22,9 8,8 

Bedömningen i prognosen är att balanskravet uppfylls. 

Återställande av negativt resultat 

Mnkr Budget 
2020 

1B ack ej återställda negativa -59,5 
resultat 

- varav från år 2018 -36,6 

- varav från år 2019 -22,9 

Årets resultat efter balans-
kravsjusteringar 

Synnerliga skäl att inte åter-
ställa 

Årets negativa balanskravs-
resultat att återställa 

Budgeterat återställande 18,3 

- varav från år 2018 (återställs 18,3 
senast 2021) 

- varav från år 2019 (återställs 
senast 2022) 

UB ack ej återställda nega- -41,2 
tiva balanskravsresultat 

10 (36) 

DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

SALA KOMMUN 

Prognos Budget Budget 
2020 2021 2022 

-59,5 -41,2 -22,9 

-36,6 -18,3 

-22,9 -22,9 -22,9 

8,8 

18,3 18,3 22,9 

18,3 18,3 

22,9 

-50,7 -22,9 0 

I 2020-års budget är 18,3 mnkr av det budgeterade resulta
tet avsatt som återställande av del av 2018-års negativare
sultat. 

Prognosen för 2020 pekar på ett balanskravsresultat på 8,8 
mnkr, vilket endast skapar utrymme för att återställa 8,8 
mnkr istället för budgeterade 18,3 mnkr. Detta innebär att 
resterande belopp, 9,5 mnkr, måste återställas senast 2021. 

VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER 
Awikelse nämndernas/styrelsernas nettokostnader 

Mnkr 
Periodavvikelse Prognos 

20200831 2020 

Kommunstyrelsen 1,6 -1,3 

Revision 0,2 0,0 

Överförmyndare 0,1 0,0 

Kultur- och fritidsnämnd 0,7 0,3 

Skolnämnd 17,1 -2,5 

Vård- och omsorgsnämnd 2,0 -31,7 

Fina nsfö rva ltning 11,9 1,0 

Summa 33,7 -34,2 

Periodavvikelse 
Verksamhetens nettokostnader avviker positivt från pe
riodbudgeten med 33,7 mnkr. 
En orsak till det är förändringen av semesterlöneskulden 
som vid delårsperioden är värderad till sitt verkliga värde 
vid balanstidpunkten. Under hösten beräknas semesterlö
neskulden upparbetas med ca 12,5 mnkr vilket ingår i 
nämndernas prognoser. I periodresultatet ingår en uppbo-



kad fordran på nära 30 mnkr som ersättning för co
ronakopplade merkostnader. Pga sen information från So
cialstyrelsen bedöms nu det uppbokade beloppet för högt 
vilket påverkar delårsresultatet 

Helårsprognos 
Verksamhetens nettokostnader uppgår sammantaget till 
ett prognostiserat underskott på -34,2 mnkr. 

Prognosen för Kommunstyrelsens verksamheter visar 
sammanlagt ett underskott på -1,3 mnkr. Det största un
derskottet beräknas uppstå inom Samhällsbyggnadskon
toret (-2,9 mnkr) och då framförallt inom Måltidsenheten 
som tappat intäkter i och med att gymnasieskolorna och 
även restauranger som tagit emot externa gäster stängts 
med anledning av coronapandemin. Kommunchef/IT-en
heten, -1,1 mnkr pga högre licenskostnader. Övriga kontor 
prognostiserar överskott och då till största del beroende på 
vakanser i verksamheterna. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos visar +0,3 mnkr, i 
och med lägre personalkostnader då personals frånvaro vid 
stängda enheter inte behövt ersättas. 

Sko/nämndens helårsprognos pekar på ett underskott på 
-2,S mnkr. Det är framförallt personalkostnaderna inom 
grundskolan som blir högre än budgeterat, till viss del vägs 
det upp av lägre personalkostnader inom övriga verksam
hetsområden. Även kostnaderna för köp av huvudverksam
het, sk interkommunala kostnader, inom grundskolan be
räknas bli högre än budgeterat. 

Vård- och omsorgsnämndens prognos visar en avvikelse 
på -31,7 mnkr. I prognosen är inräknat täckning för mer
kostnader, motsvarande 18,7 mnkr, kopplade till coro
napandemin. Det råder en stor osäkerhet kring i vilken ut
sträckning ersättning kommer ges, och en sen information 
från Socialstyrelsen om hur ersättning kommer beräknas 
har gjort att prognosen reviderats i ett sent skede. Individ
och familjeomsorgen räknar med ett underskott på -21,1 
mnkr med anledning av ökade kostnader för institutions
vård och familjehemsplaceringar. Övriga verksamhetsom
råden beräknas redovisa överskott. 

Finansförvaltningen prognosticerar att pensionskostna
derna avviker negativt från budget med -5,S mnkr. Lägre 
personalkostnader i verksamheten gör att arbetsgivarav
gifterna blir lägre än budgeterat. Samtidigt blir det, till Fi
nansförvaltningen, inbetalade po-pålägget som ska täcka 
arbetsgivaravgiften och pensionskostnaden också lägre. I 
verksamhetens nettokostnader ingår också reavinster på S 
mnkr för försäljning av mark och fastigheter. Sammantaget 
är prognosen + 1 mnkr. 

Pensioner 
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Pensionsförpliktelser inkl särskild löneskatt, mnkr 

Mnkr 2018-08-31 2019-08-31 2020-08-31 

Avsatt till pensioner 42,4 48,4 48,5 

Ansvarsförbindelser 511,1 492,8 477,7 

Finansiella placeringar 0 0 0 

Summa 553,5 541,2 526,2 

Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräk
ningen ett stort åtagande för pensioner vilket redovisas 
som ansvarsförbindelse. De totala pensionsförpliktelserna 
för kommunens anställda uppgår 2020-08-31 till 526,2 
mnkr. Under avsättningar redovisas kompletterande ål
derspension samt garanti- och visstidspensioner. Denna 
del som förvaltas av kommunen uppgår till 48,9 mnkr. Av
sättningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom in
dexuppräkning. Kommunen har inga finansiella place
ringar. 

SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 

Periodutfallet för skatteintäkterna avviker från budget med 
-7,8 mnkr, då slutavräkningarna,för 2019 och 2020 beräk
nas bli större än budgeterat. Periodutfallet för generella 
statsbidragen och utjämningen är 7,1 mnkr högre än bud
geterat då extra generella statsbidrag har beslutats under 
året. 

Prognoserna över slutavräkningarna för skatteintäkterna 
för 2019 och 2020 har varierat kraftigt under året. 
I SKR:s cirkulär 20:32 är prognosen att skatteintäkterna 
kommer avvika med -9,2 mnkr från budget. 

Befolkningstalet som den 1 november 2019 var lägre än 
budgeterat gjorde att kommunen tappade bi dragsintäkter 
motsvarande 11,S mnkr. Beslut om extra generella statsbi
drag motsvarande 45,S mnkr har därefter beslutats. Enligt 
prognosen för de generella statsbidragen och utjämningen i 
ovanstående cirkulär ger det ett överskott motsvarande 34 
mnkr jämfört med budget. 

FINANSNETTO 

Periodutfallet för finansnettot är +2,1 mnkr. De finansiella 
intäkterna överstiger periodbudgeten med 3,2 mnkr. De fi
nansiella kostnaderna följer budget under delårsperioden. 

Helårsprognosen för finansnettot pekar på+ 1,6 mnkr vil
ket är 3,2 mnkr bättre än budgeterat. Återbäring från Kom
muninvest på 1,2 mnkr och försäljningen av fyra bostads
rätter som genererat en finansiell reavinst på 1,7 mnkr har 
tillsammans med lägre låneräntor bidragit till förbätt
ringen. 



SOLIDITET 

Mnkr 
Bokslut Bokslut Bokslut Utfall 

2017 2018 2019 20200831 

Soliditet,% 57 48 40 42 

Soliditet inkl samtliga 17 13 12 14 
pensionsförpliktelser, % 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansie
rats med eget kapital. Faktorer som påverkar soliditeten är 
resultatutvecklingen och låneskuldens storlek Vid delårs
rapportens upprättande uppgår soliditeten till 42 % vilket 
är en förbättring jämfört med bokslut 2019. Det prognosti
cerade resultatet samt att beslut har fattats om att skjuta 
vissa av årets planerade investeringar på framtiden gör att 
lånebehovet blir lägre än budgeterat, vilket tillsammans på
verkar soliditetsmåttet positivt. 

LIKVIDITET 

Stora investeringsutgifter för bl a Vallaskolan-projektet och 
stora kostnader bl a kostnader knutna till coronapandemin 
har påverkat likviditeten stort. Under första tertialet har ut
betalningarna varit större än inbetalning samtliga måna
der. 

Likviditeten har förstärkts under perioden maj - augusti 
genom att 30 mnkr har lånats upp samt att merparten av 
de extra generella statsbidragen (37,7 mnkr) betalades ut i 
juli. Utan dessa tillskott skulle betalflödet varit negativt 
även under dessa månader. 

Kommunen återsöker per sista augusti ersättning motsva
rande nära 30 mnkr för merkostnader som kan härledas till 
coronapandemin. Osäkerheten är dock stor när det gäller 
storleken på beloppet som kommer beviljas och även fram
tida kostnader kopplade till coronapandemin. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige finns möjlighet att låna 
upp ytterligare 140 mnkr under 2020. Kommunen har 
också en checkräkningskredit på 60 mnkr som ökar för
mågan att göra de löpande utbetalningarna. 

INVESTERINGAR 

Verksamhetens budgeterade investeringsvolym är 171,6 
mnkr och med överförda tilläggsanslag 14,3 mnkr uppgår 
den totala investeringsbudgeten till 185,9 mnkr. 

Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget för 
kommunen har en särskild genomlysning gjorts av årets 
planerade investeringar. Beslut har fattats om att skjuta på 
investeringar motsvarande 61,5 mnkr. Helårsprognosen 
pekar på ett överskott på 71,9 mnkr. 
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Nettoinvesteringarna per sista augusti uppgår till 52,7 
mnkr eller 28 % av helårsbudgeten. Vallaskolan F-6 har ta
gits i bruk från och med höstterminen. Tomtmark och fyra 
bostadsrätter har sålts under våren. 

lnvesteringsredovisning, netto 

Nämnder/styrelse, mnkr 
Budget Prognos Avvikelse 

2020 2020 2020 

Kommunstyrelsen 167,6 97,4 70,2 

Kultur- och fritidsnämnd 1,2 1,2 0 

Skolnämnd 14,1 14,1 0 

Vård- och omsorgsnämnd 3,0 3,0 0 

Finansförvaltningen -1,7 1,7 

Summa 185,9 114,0 71,9 

Ekonomisk uppföljning - bolagen 
Resultatutveckling innan konsolidering och eliminering 

Mnkr 
Bokslut Bokslut Bokslut Prognos 

2017 2018 2019 2020 

Sala-Heby Energi AB 11,2 14,2 4,3 2,5 

Salabostäder AB 13,4 13,4 8,1 15,0 

Sala Silvergruva AB -1,8 -2,9 -1,4 0 

Sala-Heby Energi AB är stark beroende av klimatet och 
det ekonomiska resultatet har påverkats kraftigt av den 
uteblivna vinterkylan. Låga elpriser har samtidigt medfört 
att Silververket har stått still med turbinen. Kostnads be
sparande åtgärder har vidtagits, men resultattappet från 
januari och februari mot budget kommer inte att kunna 
hämtas igen. 
I samband med revision av turbin och generator har det 
uppdagats att de har allvarliga skador vilket kommer att 
innebära stillestånd och betydande reparationskostnader 
innan el återigen kan produceras vid Silververket. 
Positivt är att ombyggnationen av Silververket kommer 
att medföra lägre produktionskostnader under kom
mande driftsäsong och att bolaget genom de åtgärder som 
vidtagits har skapat goda förutsättningar för framtiden. 
Till följd av ovanstående har omsättningen under peri
oden minskat med ca 11 % jämfört med föregående års 
delårsrapport. Resultatet uppgår till 3,5 mnkr jämfört 
med 1,4 mnkr för motsvarande period 2019. 
Investeringarna har gjorts under perioden till ett belopp 
av 43,8 mnkr jämfört med 2019 då de uppgick till 83 
mnkr. Årets stora investeringar avser liksom föregående 
år framför allt ombyggnation av kraftvärmeverket i Sala. 
Prognosen för helåret 2020 är 2,5 mnkr att jämföra med fö
regående års resultat som uppgick till 4,5 mnkr. 

Sala bostäder AB:s prognos på 15 mnkr visar att 2020 kom
mer vara ett starkt år med högre intäkter och lägre kostnader 
jämfört med budget. 



Taxebundna avgifter har ett lägre utfall än budgeterat vil
ket främst beror på den milda vintern som varit 2020. 
Lägenhetsunderhållet fortsätter att avvika från budget och 
prognosen visar att underhållet kommer att landa på 1,2 
mnkr högre än budget. Vattenskadorna har ökat under 
2020 vilket är den största anledningen till att lägenhetsun
derhållet ökat. Under 2020 kommer två stora ombyggnads
projekt att aktiveras vilket kommer leda till att utrangering 
av gamla komponenter ökar detta år. 

För Sala Silvergruva AB har spridningen av covid-19 på
verkat bolagets ekonomi i mycket stor utsträckning. Un
der tidig vår tappade bolaget 100 % av intäkterna vilket 
resulterade i ett katastrofalt dåligt ekonomisk läge. Sty
relsens beslut att stänga verksamheten helt sågs som 
enda utvägen för att rädda den ekonomiska situationen. 
Stängningen har också inneburit möjlighet till kostnads
besparingar. En noggrann genomgång av tillgångar och 
skulder visade på ett bra värde för fastigheterna varför en 
gammal nedskrivning av dessa har återförts. 
I och med den redan beskrivna situationen med covid-19 
blir en uppföljning av utfall kontra budget oväsentlig. Allt 
fokus under 2020 är att hålla bolaget så skadeslöst som 
möjligt och säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

Framtiden 
Arbetet med framtagande av ny vision och kommunala mål 
fortsätter och planen är att beslut fattas under våren 2021. 

Kommunen står fortsättningvis inför stora utmaningar att 
få den kommunala budgeten i balans. Både finansieringen 
av välfärdsuppdraget och att klara bemanningen blir svå
rare då antalet unga och äldre i befolkningen ökar kraftigt 
jämfört med personer i arbetsför ålder. 
Den pågående coronapandemin gör att prognoserna över 
skatteintäkter och generella statsbidrag är mycket osäkra, 
vilket medför att planeringsunderlagen förändras snabbt. 

Osäkerheten kring hur coronapandemin fortsättningvis 
kommer påverka och belasta verksamheten är stor. Kom
munen har stora utgifter för skyddsmaterial och beman
ning och hur det slutligen kommer påverka kommunens 
ekonomi är i dagsläget oklart. 

Behovet av att renovera och anpassa skollokaler är stort i 
hela kommunen. Det pågår flera utredningar kring fram
tida lösningar för skollokaler. 

Sala-Heby Energi AB ser en fortsatt framtida inriktning på 
miljöfrågor och hur klimatförändringar kommer att på
verka branschen. Ett stort arbete ligger också i att förvalta 
kundernas förtroende för företaget och föra över företagets 
värderingar till ny personal. 

Salabostäder AB fortsätter ombyggnadsprojekten på Åkra 
och Stam paren enligt plan. 
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Under hösten 2021 kommer i Sala Silvergruva AB göras en 
analys av förutsättningarna för att bedriva verksamhet de 
kommande åren utifrån den fastlagda strategiska planen. 
Från 1 januari 2021 har bolaget endast två fast anställda 
kvar. 

Väsentliga personalförhållanden 

ANTAL MEDARBETARE 

Antal *årsarbetare per 31 december inom den kommunala 
koncernen, Sala kommun, Salabostäder AB (SB), Sala-Heby 
Energi Elnät AB (SHE) samt Sala Silvergruva AB (SSG) 

Totalt antal årsarbetare 

Tillsvidare 

Visstidsanställda 

Totalt 

Koncernen Kommunen 

2018 2019 2018 2019 

2 050 1 899 1 937 1 791 

167 243 161 237 

2 217 2 142 2 098 2 028 

Antal *årsarbetare per 31 augusti 

Koncernen Kommunen 

Augusti 2020 2020 2020 

Tillsvidare+ Visstid= Totalt 2106 2 000 

*Årsarbetare är antalet anställda omräknat i heltidstjänster, alla med tillsvida
reanställning, vikariat och allmän visstidsanställning som varat i tre månader 
eller längre. 

Antal årsarbetare har stadigt minskat i Sala kommun de 
senaste två åren och på koncernnivå ser det ut att gå åt 
samma håll, en minskning för delåret 2020 (från årsskiftet 
2019/2020) med 36 medarbetare. 

Det finns en kompetensbrist för vissa yrkeskategorier i 
hala landet och även i Sala kommun. Bland de svårrekryte
rade grupperna återfinns undersköterskor, lärare, social
sekreterare, samhällsbyggare m.fl. Det finns även en tekni
kerbrist i regionen som bl.a. påverkar Sala Heby energi 
(SHE) som märker av att antalet sökande till utannonse
rade tjänster minskat, vilket befaras bestå. SHE arbetar ak
tivt genom att bistå med praktikplatser, kompetensut
veckla medarbetare för att öka möjligheten att behålla per
sonal och uppmuntrar intern rörlighet inom SHE. 

Fördelning mellan män och kvinnor, koncern (antal pers, ej 
årsarbetare) 

Aug 20 Kommun 

Kvinnor 1 515 

Män 549 

Summa 2 064 

SaboAB 

17 

23 

40 

SHEAB 

16 

44 

30 

SSAB Summa 

10 1558 

4 620 

14 2178 



Antal anställda medarbetare i den kommunala koncernen 
per den 31 augusti 2020 var 2178 st, av dessa är 71,S % 
kvinnor och 28,S % män. 

Sala kommun har stora kvinnodominerade arbetsplatser, 
främst inom vård och omsorg samt barn och utbildning, to
talt i kommunen är 73 % av medarbetarna kvinnor. Inom 
de kommunala bolagen är kvinnodominansen stor och i 
Sala Silvergruva återfinns 71 % kvinnor, i de övriga två bo
lagen finns övervägande män, Salabostäder har 42 % kvin
nor och Sala-Heby Energi 27 % kvinnor. 

Fördelning mellan män och kvinnor, kommun 20200731 

Antal personer, Barn och Vård och 
Övrigal 

ej årsarbetare utbildning 
Summa 

omsorg 

Kvinnor 664 651 200 1515 

Män 174 196 179 549 

Summa 838 847 374 2074 

1 kontoren för samhällsbyggnad, tekniska, medborgarkontor, kultur 
och fritid, räddningstjänst samt personal och ekonomi 

De två största verksamheterna är vård- och omsorg samt 
barn och utbildning. Traditionellt är kommunsektorn kvin
nodominerad. Sala kommun utgör inget undantag med 73 
% kvinnor och 27 % män i augusti 2020. 

SJUKFRÅNVARO 

Sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid 

Koncernen Kommunen 

2019 202008 2019 202008 

Sjukfrånvaro totalt i% 6,7 7,9 6,7 7,9 

Sjukfrånvaro,> 60 dgr i% av to- 36,8 32,0 36,8 32,0 

talt antal sjukskrivna 

Sjukfrånvaro, kvinnor 7,7 8,8 7,0 8,8 

Sjukfrånvaro, män 3,9 5,1 2,9 5,1 

Sjukfrånvaro, 29 år eller yngre 7,7 8,8 8,1 8,8 

Sjukfrånvaro, 30-49 år 6,1 7,0 6,6 7,0 

Sjukfrånvaro, SO år eller äldre 7,2 8,6 6,3 8,6 

Sjukfrånvaron inom den kommunala koncernen för delåret 
2020 visar en sjukfrånvaro på totalt 7,7 %, av den samman
lagda ordinarie arbetstiden. De kommunala bolagen har en 
något lägre sjukfrånvaro, i förhållande till Sala kommun, 
vilket ger en marginellt lägre totalfrånvaro på koncernnivå. 
Då det gäller långtidssjukfrånvaro, längre än 60 dagar, lig-

1kontoren för näringsliv, samhällsbyggnad, bygg och miljö, medborgarkontor, ku ltur och fritid, räddnings

tjänst samt personal och ekonomi. 
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ger kommunen väsentligt mycket lägre än bolagen, då bola
gen har få anställda i förhållande till kommunen påverkas 
trots detta koncernsiffran endast med 0,5 procentenheter. 

I hela koncernen är sjukfrånvaron högst för kvinnor, vilket 
till viss del kan förklaras med att de är många fler till anta
let Sjukfrånvaron per ålderskategori varierar i de olika 
verksamheterna, för Salabostäder är den högst inom ål
dersspannet 30-49 år, för Sala-Heby Energi och för Sala Sil
vergruva är sjukfrånvaron högst inom åldersspannet 50 år 
och äldre men för Sala kommun är sjukfrånvaron högst 
inom spannet 29 år och yngre. 

Några långtgående slutsatser kring utvecklingen av sjuk
frånvaron är svår att göra och riskerar att bli missvisande 
då effekterna av Covid-19 slår igenom. I nedanstående ta
bell kan vi se att den högsta sjukfrånvaron finns inom verk
samheten vård och omsorg och till viss del inom barn och 
utbildning, vilket är verksamheter som på olika sätt drab
bats hårt av den pågående epidemi, covid-19. 

Sjukfrånvaron inom Sala kommun för delåret visar på totalt 
7,9 % av totalt arbetad tid, en ökning i förhållande till delå
ret 2019 med 1,9 %. Målet för sjukfrånvaron i Sala kom
mun är satt till fem procent. 

Att antalet sjukslrrivna varierar markant över åren och har 
regionala variationer beror dels på konjunkturläget och 
förändringar i regelverken, men även demografiska föränd
ringar somt. ex. att andelen äldre ökar. Den pandemi som 
startade i början av 2020, Covid-19, har av förståeliga skäl 
ökat sjukfrånvaron markant, främst inom verksamheterna 
vård och omsorg samt Barn och utbildning. Några slutsat
ser kring utvecklingen av sjukfrånvaron är svår att göra 
och riskerar att bli missvisande då effekterna av Covid-19 
slår igenom. 

Sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid, kommu
nala bolagen 

SaboAB SHEAB SSAB 

Sjukfrånvaro 2019 202008 2019 202008 2019 202008 

Sjukfrånvaro 

toti % 
5,0 5,5 2,8 3,8 3,6 2,6 

Sjukfrånvaro,> 58,6 50,6 25,6 39,0 30,7 91,3 
60 dgr i % av to-
talt antal sjuk-
skrivna 

Sjukfrånvaro, 8,8 7,8 8,9 6,6 2,9 3,8 
kvinnor 

Sjukfrånvaro, 2,3 3,1 1,0 3,6 5,1 0,3 
män 



SaboAB SHEAB SSAB 

Sjukfrånvaro, 1,3 2,9 1,1 12,5 0,4 0,0 
29 år eller yngre 

Sjukfrånvaro, 7,9 8,0 1,9 5,1 4,0 0,0 
30-49 år 

Sjukfrånvaro, 3,5 3,3 8,7 7,0 8,5 6,4 
50 år eller äldre 

Kommunens personalförhållanden 
Andel heltidsanställda per verksamhet i kommunen, % 

Barn och utbildning Vård och omsorg Övriga 

Kvinnor 
91 % (89%) 68 % (68%) 89 % (80%) 

Män 
93 % (91%) 91 % (86%) 95 % (94%) 

Andelen heltidsanställda har ökat något för alla kategorier 
ovan, utom för kvinnor inom skolan där andelen är oför
ändrad. 

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. 

Heltidsprojektet, där syftet är att införa heltid som norm, 
ska enligt beslut vara i mål senast 31 maj 2021, då heltid 
skall var infört i alla kommunens verksamheter. 

ÅLDER 

Antal medarbetare i kommunen som uppnår 65 år(pens
ionsålder)/år 

2019 2020 2021 2022 

Antal 35 65 40 61 

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda 
i augusti 2020 är 46 år och för visstidsanställda 37,6 år. 

HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ 

Friskvård 
Sala kommun uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter för 
personal genom att erbjuda en friskvårdspeng, till ett värde 
av 1000 kr, att användas som betalning för hälsofrämjande 
friskvård som, enligt Skatteverkets regler, är fria från för
månsbeskattning. Nyttjandegraden 2019 var 65,5 %, nytt
jandegrad mäts vid årsbokslutet den 31 december. 

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

Interna utbildningar 
Arbetsmiljöutbildning, bestående av två utbildningstill
fällen för chefer och skyddsombud, har arrangerats under 
våren 2020, det tredje tillfället, som var inplanerat, ställdes 
in på grund av Covid-19. Inför hösten 2020 utreds om det 
är möjligt att ha ytterligare arbetsmiljöutbildning via digi
tala media. 

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 fack
liga 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 2020 handlade pro
grammen om arbetsmiljö, arbetsrätt, det kommunala avta
let och mindfulness. 

En Ledarakademi för chefer och ledare i Västmanlands 
kommuner finns, där chefsaspirantutbildning samt kurser 
och mentorprogram erbjuds, kommunen har tre deltagare 
på chefsaspirantu tbildningen, som i dagsläget tyvärr är 
pausad på grund av pandemin men planeras att åter starta 
under år 2021. 

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

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. 

67 
% 

33 
% 

För första halvåret 2020 finns 356 registreringar gjorda, 
vilket är en ökning med 34 registreringar, och av dessa är 
67 % (240st) anmälda skador och 33 % (116st) är anmälda 
tillbud. 



LÖNER 2020 

För löneöversyn 2020 är inte det totalt löneöversynsutfal
let fastställt då löneöversynen inte genomförts för medlem
mar i Vårdförbundet, Kommunal samt OFR's förbundsom
råde för kommunal verksamhet ( Vision, Akademikerför
bundet SSR samt ledarna). 

Den pågående pandemin har försenat uppgörelsen för 
dessa förbund och utgångsläget i de förhandlingar som 
återupptas under hösten 2020 är ovissa då olika perspektiv 
speglar utgångsläget. 

Näringslivet rapporterar att läget är kritiskt och vill ha ett 
nollbud, Fackförbunden yrkar på samma nivåer som var ut
gångspunkten innan pandemin bröt ut och att vissa grup-

16 (36) 

DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

SALA KOMMUN 

per, främst undersköterskor, skall få mer av kakan än öv
riga, ekonomerna säger att konjunkturläget var kritiskt i 
början av pandemin med att det inte blev långvarigt och att 
BNP utvecklingen börjat återhämta sig. 

MEDARBET ARSAMT AL 

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 
arbetstagarrepresen tanter efter löneöversynsprocessen, 
för att följa upp att samtalen genomförs samt för att fånga 
upp eventuella förbättringsförslag. 



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Resultaträkning 

N Kommun 

TKR 
0 Bokslut 2019 Redovisat Redovisat Budget 
t 20190831 20200831 2020 

Verksamhetens 1 336 329 205 069 237 487 299 342 
intäkter 

Verksamhetens 2 -1 690 356 -1 066 974 -1115 938 -1649606 
kostnader 

Avskrivningar 3 -62 438 -40 286 -43 363 -74 090 

Verksamhetens -1416 474 -902191 -921814 -1424 355 
nettokostnader 

Skatteintäkter 4 1 030 640 686 618 687 060 1042 259 

Generella sta tsb i- 5 364 429 243 811 277 474 405 414 
drag och utjäm-
ning 

Verksamhetens -21405 28 238 42 719 23 318 
resultat 

Finansiella intäk- 6 6 457 S 067 6 508 5 005 
ter 

Finansiella kost- 7 -6 480 -4 217 -4 367 -6 609 
nader 

Resultat efter fi- -21428 29 088 44860 21 714 
nansiella poster 

Extraordinära 8 -

poster 

Årets resultat -21428 29 088 44860 21714 
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Prognos Bokslut 
2020 2019 

335 782 710 020 

-1724683 -1 986 380 

-69 620 -110 482 

-1458 521 -1386 842 

1033 045 1030 640 

439 418 364 429 

13 942 8 227 

7 690 3 123 

-6 113 -22 990 

15 519 -11640 

-

15 519 -11640 
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Koncern 

Redovisat Redovisat Prognos 
20190831 20200831 2020 

443 470 457 782 717 806 

-1 248 237 -1 267 412 -2 011 436 

-71 544 -79 398 -124 406 

-876 311 -889 028 -1418 036 

686 618 687 060 1 033 045 

243 811 277 474 439 418 

54118 75 506 54427 

2 852 3 805 3 570 

-15 157 -15 899 -25 457 

41811 63 412 32 540 

-

41811 63 412 32 541 



TKR 
Not Bokslut Redovisat 

2019 20190831 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat -21 428 29 088 

Justering för av- och nedskrivningar 62 535 40 384 

Justering för gjorda avsättningar 9 3 279 3 713 

Justering av övriga ej rörelsekap italpåver- 10 8 986 3 071 
kande poster 

Medel från verksamheten före föränd- 53372 76255 
ring av rörelsekapital 

Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga ford - -6 968 -20 004 
ringar 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skul- -6 693 -57 459 
der 

Ökning(+)/minskning(-) förråd och varula- -1294 -447 
ger, exploateringsfastigheter 

Kassaflöde från den löpande verksam- 38417 -1655 
heten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella tillgångar -12 -12 

Investering i materiella tillgångar -251505 -163 439 

Försäljning av materiella tillgångar 1988 1208 

Investering i finansiella tillgångar -91 -91 

Försäljning av finansiella tillgångar 9 9 

lnvesteri ngsbidrag 3 526 3 307 

Kassaflöde från investeringsverksam- 11 -246 087 -159020 
heten 

FI NANSI ERI NGSVERKSAM HETEN 

Nyupptagna lån 260 000 260 000 

Amortering av långfristiga skulder -29 579 -20 347 

Ökning av långfristiga fordringar -180 -180 

Nytecknad finansiell leasing 2 192 

Minskning av långfristiga fordringar -550 

Kassaflöde från finansieringsverksam - 231882 239472 
heten 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG 

INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig infra-
struktur 

Kassaflöde från bidrag till statlig infra-
struktur 

Årets kassaflöde 24 212 78 798 

Likvida medel vid årets början 55 944 55 944 

80156 134 741 
Likvida medel vid årets slut 
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Kommun 

Redovisat 

20200831 

44860 

43 363 

-709 

-6 409 

81105 

-34 229 

1338 

-439 

47776 

-

-59 471 

5 090 

0 

1 715 

-

-52 666 

34 456 

-20 878 

-303 

42 

-153 

13165 

-

8 274 

88156 

88 430 

*Budget 
2020 

21 715 

74 090 

-1 992 

772 

94585 

94585 

-

-171575 

-171575 

170 000 

-29 750 

140250 

63 260 

-13 016 

50 244 

18 (36) 
DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

SALA KOMMUN 

Prognos 
31-dec 

43 539 

69620 

-1139 

-6 541 

105479 

105 479 

-134 776 

19 089 

1 715 

-

-113 972 

34456 

-26 034 

-303 

42 

-153 

8009 

-

-

-485 

80156 

74 671 



Balansräkning 

Kommun 

Not Bokslut Redovisat 
TKR 

2019 20190831 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 12 281 312 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader 

och tekniska anläggningar 13 1389 469 1 332 289 

Maskiner och inventarier 14 68457 65 469 

Pågående arbeten 

Finan sie lla anläggningstillgångar 15 39 014 39 014 

Summa anläggningstillgångar 1511116 1451 236 

Bidrag till statlig infrastruktur 16 13 895 14151 

Omsättningstillgångar 

Förråd, lager, exploateringsfastigheter 17 3 750 2 903 

Kortfristiga fordringar 18 94002 107 038 

Kortfristiga placeringar 19 

Kassa och bank 20 80156 134 741 

Summa omsättningstillgångar 177 908 244 683 

SUMMA TILLGÅNGAR 1689 024 1695 918 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 21 681330 731847 

- därav resultatutjämningsreserv 15100 15 100 

- därav årets resultat -21 428 29 088 

- därav övrigt eget kapital 687 658 687 658 

Avsättningar 

Pensioner och andra förpliktelser 22 48 001 48 436 

Övriga avsättningar 23 1600 1600 

Summa avsättningar 49 602 50 036 

Skulder 

Långfristiga skulder 24 675 380 682 090 

Kortfristiga skulder 25 282 712 231 946 

Summa skulder 958 093 914 036 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 1689 024 1695 918 
OCH SKULDER 
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Redovisat Bokslut 

20200831 2019 

220 1978 

1400 505 2 201407 

73 498 480 036 

39 418 29 524 

1513 640 2 712 945 

15 364 13895 

4189 11353 

128 231 140 456 

88430 103 565 

220 850 255 375 

1749854 2 982 214 

726190 867 726 

15100 15100 

44860 -11640 

666 230 864 265 

48 492 54 258 

2 400 67 480 

50892 121 738 

688 721 1575 442 

284 051 417 307 

972 772 1 992 750 

1749854 2 982 214 
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1290 1961 

2109 983 2 253 713 

439 632 503 872 

29 007 29 929 

2 594 063 2 789 474 

14151 15 363 

10 030 11 784 

127 714 142 498 

398 

166 994 139 404 

305136 293 687 

2 899197 3 098 524 

921061 936 202 

15100 15100 

41811 63 413 

864149 857 689 

54162 54 749 

62 860 68 280 

117 022 123 029 

1541823 1683178 

319 292 356115 

1861115 2 039 293 

2 899197 3 098 524 



Kommun 

TKR 
Not Bokslut Redovisat Redovisat Redovisat 

2019 20190831 20200831 2019 

Panter och ansvarsförbindelser 

Pantbrev 26 103 680 

Pensionsförpliktelser 27 483 481 492 798 477 680 484 291 

Borgensåtaga nden 28 854 609 798 622 947 982 21113 

Operationella leasingavtal 29 15 934 9 990 15 348 

Finansiell leasing 30 1642 1531 

Hyresavtal verksamhetsfastigheter 31 241 051 209 474 241051 

Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala - Heby Energi AB och Västmanlands Avfalls AB. 
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103 680 103 680 

498 523 478 490 

17 847 18 236 

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuva
rande och framtida förpliktelser. Samtliga 291 kommuner och landsting/regioner som per 2020-08-31 var medlemmar i Kom
muninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av an
svaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavta
let ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlems kommun lånat av i Kommuninvest 
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk för
ening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att 
per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525 300 mnkr och totala tillgångar till 528 168,5 
mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 827 ,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 
1839 233,8 mnkr. 

Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförande och finansieringsavtal med Banverket avse
ende 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 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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KOMM UN : 

Not Bokslut Redovisat Redovisat Budget Prognos 
2019 20190831 20200831 2020 2020 

1 Verksamhetens intäkter 

Försälj ningsintäkter 29 630 17 278 15 735 

Taxor, avgifter och ersätt- 68137 43 401 42 465 
ningar 

Hyror- och arrenden 27 099 18136 17 325 

Bidrag 138 640 82 541 110 439 

Försäljning av verksamhet 66167 41275 45 731 
o entreprenader 

Försäljning av anläggnings- 1513 1478 5110 
tillgångar 

Försäljning av exploate- 5144 961 682 
ringsfastigheter 

336 329 205 069 237 487 299 342 335 782 

2 Verksamhetens kostnader 

Löner o sociala avgifter 1057 438 682 085 700 315 

Pensionskostnader inkl 109 666 62117 59 098 
särskild löneskatt 

Inköp anl tillgångar o un- 11937 7 947 6 231 
derhållsmtrl 

Bränsle, energi och vatten 33 335 20 055 19 569 

Köp av huvudverksamhet 154 304 100 699 107 922 

Övriga tjänster 123 018 70 099 75133 

Lokal- och markhyror 42 246 28 266 30 400 

Lämnade bidrag 51173 34 419 41249 

Övriga kostnader 107 249 61288 76 022 

1690 365 1 066 974 1 115 938 1649 606 1 724683 

3 Avskrivningar 

Immateriella anläggn 92 61 62 

Mark, byggnader, tekniska 47 259 30 898 34192 
anläggningar 

Maskiner och inventarier 14 336 9 200 9110 

Ned skrivningar 752 126 0 

Återföring av nedskrivn 
byggn/mark 

62438 40 286 43 364 74090 69 620 

Totala kostnad för räkenskapsrevision 377 tkr . Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna 30 tkr. 

Kostnaderna fö r räkenskapsrevion avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport för räkenskapsår 2020. 

4 Skatteintäkter 

Kommunalskatt, prel 1039 900 693 266 697 584 1 046 375 

Slutavräkning 2018 543 

Slutavräkning 2019 -9 803 996 -4 911 -4 911 

Slutavräkning 2020, pro- -7 645 -5 613 -8 420 

gnos 

1030 640 686 618 687 060 1042 259 1033 045 
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2019 

228 465 

68137 

201 241 

139 354 

66 167 

1513 

5144 

710 020 

1123 771 

116 063 

56 340 

161 812 

154 304 

123 018 

29 573 

47 123 

174 376 

1 986 380 

121 

71177 

37 397 

1 788 

110 482 

1039 900 

543 

-9 803 

1 030 640 
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140 794 113 649 

43 401 42 465 

133 146 137 271 

82 375 111104 

41275 45 731 

1518 6881 

961 682 

443 470 457 782 717 806 

725 568 741294 

67 249 63 625 

6 027 17 004 

9 087 72 568 

100 699 107 922 

70 099 75133 

19 811 20 107 

31179 36 592 

118 517 133168 

1248 237 1 267 412 2 011436 

126 295 349 

46 015 52 036 95 866 

25 337 29 478 30 601 

65 

-2 410 -2 410 

71544 79 398 124 406 

693 266 697 584 1 046 375 

996 -4 911 -4 911 

-7 645 -5 613 -8 420 

686 618 687 060 1 033 045 



Redovi- Redovi-
KOMMUN: sat sat 

Not 
Bokslut 2019083 2020083 Budget 

2019 1 1 2020 

5 
Kommunalekonomisk 
utjämning och LSS 

lnkomstutjämningsbi- 279 970 186 648 192 261 
drag/ -avgift 

lnförandebidrag 1327 

Kostnadsutjämning 6 657 4 438 10 785 

Regleri ngsbid rag/-avgift 16 009 10 672 15 616 

LSS utjämningsavgift/-bi- 6 734 4489 6 773 
drag 

Fastighetsavgift 44016 30059 31339 

Generella bidrag fr sta-
ten " byggbonus" 

Tillfälligt statsbidrag 11043 7 506 4494 
mottagning av flyktingar 

Stöd stä rka välfärden 14 880 

364429 243 811 277 474 405 414 

Stödet för att stärka välfä rden har fördelats från ut beta lningsmånaden och resterande del av rä -

kenskapsåret . 

6 Finansiella intäkter 

Bankränta 

Övriga ränteintäkter 445 344 381 

Rä nteintäkter kundford- 151 208 198 
ringar 

Borgensavgifter 3 725 2 389 2 936 4 780 

Öve rskottsutdelni ng 1 782 1 782 828 
Kommuninvest 

övriga finansiella intäk- 344 344 2164 225 
ter 

6 457 5 067 6 508 5005 

7 Finansiella kostnader 

Låneräntor -4502 -2 941 -3117 -5 344 

Negativ ränta bankme- -8 -52 
del 

Finansiell kostnad pens- -1 710 -1061 -1143 -1246 

ion 

Övr finansiel la kostnader -260 -1 63 -107 

-6480 -4 217 -4 367 -6 609 

8 Extraordinära intäkter 

Återfö ring nedskrivn ing 
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2020 2019 

288 392 279 970 

1991 

16177 6 657 

23 423 16009 

10 161 6 734 

47 008 44016 

4 494 11043 

47 772 

439 418 364 429 

2 

485 455 

138 250 

4 259 177 

879 1 782 

1929 457 

7 690 3123 

-4 900 -21680 

-8 

-1 265 -1 710 

-52 408 

-6113 -22 990 
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186 648 192 261 288 392 

1327 1991 

4 438 10 785 16177 

10 672 15 616 23 423 

4 489 6 773 10161 

30 059 31339 47008 

7 506 4494 4494 

14 880 47 772 

243 811 277 474 439 418 

576 603 761 

279 276 226 

132 140 

1 782 828 879 

83 1958 1 704 

2 852 3 805 3 570 

-13 522 -14 646 -24 266 

-52 

-1061 -1143 -1265 

-522 -110 74 

-15157 -15 899 -25 457 



Not 
Bokslut 

2019 

9 Justering avsättningar 

Avsättning pensioner 2 837 

Avsättning skatter 

Avsättning viten 442 

Avsättningar bidrag till infrastruktur 

3 279 

10 
Justering av övriga ej rörelsekapital-
påverkande poster 

Realisationsvinster -1513 

Realisationsförlust 8149 

Förändring ack skuld anläggnings/an- 2 707 
slutningsavgifter 

Upplösning investeringsbidrag -1129 

Upplösning statlig bidrag infrastruk- 772 
tur Citybanan 

Upplösning statliga bidrag infrastruk-
tur Cykelbana Kumla-Ransta 

Övrig ej likvidpåverkande poster 

8986 

11 I nvesteringsnetto 

I nvesteringsutgifter -251 609 

I nvesteringsi nkomster 5 523 

- varav fastighetsförsäljningar 1818 

- varav försäljning maskiner o bilar 170 

- varav försäljning finansiella anlägg- 9 
ningstillgångar 

- varav investeringsbidrag 3 526 

-264 087 

Redovisat Redovisat 

20190831 20200831 

3 271 491 

442 -1200 

3 713 -709 

-1103 -6 814 

7 0 

1651 669 

-734 -795 

515 515 

17 

2 736 

3 071 -6409 

-163 543 -59 471 

4 523 6 805 

1208 5090 

9 1715 

3 307 

-159 020 -52 666 
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2020 

-1992 

772 

-171575 
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-1139 

-6 814 

0 

669 

-1193 

772 

25 

0 

-6 541 

-134 776 

20 804 

-113 972 



KOMMUN: 

Not Bokslut 

2019 

12 Immateriella anläggningstillgångar 

Patent 

Licenser 281 

281 

Ack Investeringar 487 

Ack Avskrivningar -126 

Ingående bokfört värde 361 

Nyanskaffning inkl pågående projekt 12 

Årets Avskrivningar -92 

Övriga förändringar 

Utgående bokfört värde 281 

Avskrivningstid (genomsnittlig) 5 År 

13 
Mark, byggnader och tekniska an-
läggningar 

Markreserv 31024 

Verksamhetsfastigheter 934 400 

Fastigheter för affärsverksamhet 178 617 

Publika fastigheter 106 322 

Fastigheter för annan verksamhet 29 443 

Pågående projekt 109 663 

1389469 

Ack. Investeringar 1822 568 

Ack. Avskrivningar -610 479 

Ack. Justeringar 

Ingående bokfört värde 1212 089 

Nyanskaffning inkl pågående projekt 234183 

Avyttringar -1988 

Årets Avskrivningar -47 259 

Om klassificeringar 

Utrangeringar /N edskrivni nga r/ Åter- -8 972 

färing av nedskrivningar 

Om klassificering till exploatering -97 

Justering bokfört värde 

Reavinster 1513 

Reaförluster 

Utgående bokfört värde 1389 469 

Avskrivningstid (genomsnittlig) 26 år 

Redovisat Redovisat 

20190831 20200831 

312 220 

312 220 

487 500 

-126 -219 

361 281 

12 

-61 -61 

312 220 

SÅr SÅr 

28 704 35 322 

764191 1027 861 

175 018 183 646 

100 749 112 584 

28 797 29 713 

234 829 11378 

1332 289 1400 505 

1822 568 1 971 398 

-610 479 -621 874 

39 946 

1212 089 1389 469 

154 246 54 953 

-1208 -5 090 

-30 774 -34 202 

-3170 

-9 652 

1105 5 026 

1332 289 1400 sos 
43 År 41 År 
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1450 1978 
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-65 -294 

-307 

1290 1961 

2109983 2 253 713 

2109 983 2 253 713 



KOMMUN: KONCERN: 
Not 

Redovisat Redovisat 
Bokslut 20190831 20200831 Bokslut 

2019 2019 
14 Maskiner och inventarier 

Maskiner 11445 12 580 9 287 420 618 

Inventarier 44140 39 548 51 723 46547 

Bilar 12 872 13 341 12 488 12 872 

68457 65469 73 498 480 036 

Ack. Investeringar 298 341 298 341 315 201 913 894 

Ack. Avskrivningar -232 989 -232 989 -247 516 -532 273 

Ack. Justering 771 

Ingående bokfört värde 65 352 65 352 68 457 381621 

Nyanskaffningar 17 411 9 293 14142 136 078 

Avyttringar -277 

Årets avskrivningar -14 311 -9176 -9100 -37 390 

Nedskrivningar/ Återföring av ned-

skrivningar 

Reavinster 4 4 

Utgående bokfört värde 68457 65469 73 498 480 036 

Avskrivningstid (genomsnittlig) 5 År 7 År 9År 

15 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2 2 2 

Aktier i Sala-Heby Energi AB 88 88 88 

Aktier i Sala Silvergruva AB 5 000 5 000 5 000 

Aktier i Salabostäder AB 10 247 10 247 10 247 

Aktier i lnera AB 43 43 43 43 

Andelar i Kommuninvest 13 901 13 901 13 901 13 901 

HK Scan OY 16 

Andelar 702 702 815 1389 

Bostadsrätter 40 40 28 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3800 3 800 3 800 3 800 

Utlämnat reverslån Vafab Miljö Kfb 4 683 4 683 4 683 4 683 

Pensionsförsäkring 5 157 

Kapitalförsäkring förtroendevalda 509 509 811 509 

39014 39 014 39 418 29 524 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. 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 inbetalningar över resultaträkningen. Totalt andelskapital i Kommuninvest uppgick 2020-
06-30 till 19 732 tkr för Sala kommun. 

16 Bidrag till statlig infrastruktur 

Citybanan 19 298 19 298 19 298 19 298 

Upplösning bidrag Citybanan -5 403 -5 146 -5 918 -5 403 

Utgående bokfört värde 13 895 14151 13 380 13 895 
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386 222 437142 

40069 54 202 

13 341 12 527 

439 632 503 872 

913 797 1049 048 

-532 178 -569 784 

771 

381619 480 036 

83 327 52 927 

-156 

-25 313 -29 092 

156 

439 632 503 872 

2 2 

43 43 

13 901 13 901 

1389 1502 

40 28 

3 800 3 800 

4 683 4 683 

4639 5 157 

509 811 

29007 29 929 

19 298 19 298 

-5 146 -5 918 

14151 13 380 



KOMMUN: 

Not 
Redovisat Redovisat 

Bokslut 20190831 20200831 
2019 

Cykelbana Kumla-Ransta 2 000 

Upplösning cykelbana Kumla-Ransta -16 

Utgående bokfört värde 1984 

Utgående bidrag till statlig infra- 13 895 14151 15 364 
struktur 

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

Upplösning av bidraget till Cykelbana Kumla-Ransta, ursprungligen 2 000 tkr, har påbörjats 2020 
och upplöses över 20 år. 

17 Förråd 

Central-/materialförråd 242 310 242 

Bränsleförråd 

Lager 2 246 2146 2 246 

Exploateringsfastigheter 1.1..§I 447 1 701 

3 750 2 903 4189 

18 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 22 538 26 838 28 753 

Fordringar hos anställda 88 182 171 

Statsbidragsfordringar ensamk flyk- 87 
tingungdomar 

Övr statsbidragsfordringar 882 583 944 

Skatteford ringar 13 517 28345 19 644 

Kommunal fastighetsavgift 28 947 28 208 30 982 

Upplupna skatteintäkter 

Förutbetalda kostnader och upplupna 26 929 22 188 46 637 
intäkter 

Övriga kortfristiga fordringar 1100 606 1100 

94002 107 038 128 231 

19 Kortfristiga placeringar 

20 Kassa och bank 

Avräkningskonton 611 551 

Huvudkassa 

Plusgiro 

Bank 79 817 133 779 87 417 

Sparkonto lantmännen 339 351 463 

80156 134 741 88430 

21 Eget kapital 

An läggningskapital 786134 719110 789 391 

Rörelseka pita I -104 804 12 737 -63 201 

681330 731847 726190 
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2 000 

-16 

1984 

14151 15 363 

3 714 3 557 

3 477 4 073 

2 392 2 453 

447 1 701 

10030 11784 

29944 27 220 

182 171 

87 

583 944 

14398 16 566 

28 208 30 982 

29 501 57 694 

24812 8 922 

127 714 142 498 

398 

398 

611 551 

28 8 

166 004 138 383 

351 463 

166 994 139 404 

935 218 998 628 

-14154 -62 428 

921 061 936 202 



KOMMUN: 
Not 

Redovisat Redovisat 
Bokslut 20190831 20200831 

2019 
S1:1ecifikation av det egna ka1:1italets föränd-
.ctng 

Ingående Eget kapital 702 758 702 758 666 231 

Justering eget kapital förändrad skat-
tesats 

Utdelning 

Årets resultat -21428 29088 44 860 

Utgående Eget Kaptial 681 330 731847 726190 

Balansutredning 

Årets resultat -21428 29088 44 860 

Realisationsvinst -1513 -1103 -6 730 

Rea lisationsförl ust -7 

Årets resultat efter balanskravsut- -22 941 27985 38131 
redning 

Medel till/från resultatutjämningsre- 0 0 0 
serv 

Årets balanskravsresultat -22 941 27985 38131 

Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 15,1 mnkr av tidigare års resul-
tat till en resultatutjämningsreserv. I eget kapital ingår 461,4 tkr som avser Sala kultur-
fond. 

22 
Avsättningar för pensioner o andra 

förpliktelser 

Avsättning för pensioner 

Ingående avsättning, inkl löneskatt 45164 45165 48 001 

Pensionsutbetaln ing -2 613 -1592 -1920 

Nyintjänad pension 10004 9 845 1395 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1376 855 920 

Överfört till ordinarie beräkning -6 462 -6 462 

Övrig post -22 -15 1 

Förändring löneskatt 554 638 95 

Summa avsättning pensioner 48001 48436 48492 

Aktualiseringsgrad 87% 97% 97% 

Överskotts/ond hos KPA 3441 3441 3347 

23 Övriga avsättningar 

Avsättning skatter enl fastställd ba-
lansräkning 

Avsättning viten, ej verkställda beslut 1600 1600 400 
LSS 

GC Kumla-Ransta medfinansiering 2 000 

Summa övriga avsättningar 1600 1600 2400 
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Redovisat Redovisat 

20190831 20200831 

879 250 872 788 

41811 63 412 

921061 936 202 

50892 54 258 

-1592 -1920 

9 845 1395 

855 920 

-6462 

-15 1 

638 95 

54162 54 749 

61260 65 880 

1600 400 

2 000 

62860 68 280 



KOMMUN: 

Not 
Redovisat 

Bokslut 20190831 
2019 

24 Långfristiga skulder 

Lån i banker och kreditinstitut 629 534 638 766 

Förutbetalda intäkter som regleras 
över flera år: 

Förutbetalda investeringsbidrag, ingå- 23 057 22 838 
ende värde 

Nya investeringsbidrag under året -4 897 -4 503 

Resu ltatförda i nvesteri ngsbid rag 

Summa förutbetalda investeringsbi- 18160 18 335 
drag 

Återstående antal år (vägt snitt) 16 år 17 år 

Förutbetalda Leasingskulder som re-

gleras över flera år Ingående värde 

Nya förutbetalda Leasingskuld, ingå-
ende värde 

Amortering leasingsskulder 

Nya leasingskulder under året 1642 

Resultatförda leasingskulder 

Summa förutbetalda leasngskulder 1642 

Återstående antal år (vägt snitt) Se 
not 28 Finansiell leasingavtal 

Förutbetalda anläggnings-/anslut- 29 723 28 278 

ningsavgifter VA, ingående värde 

Nya anslutningsavgifter VA, ingående -3 678 -3 289 

värde 

Nya anslutningsavgifter under året 

Resultatförda avgifter 

Summa förutbetalda anslutningsav- 26045 24 989 
gifter 

Återstående antal år (vägt snitt) 67 år 60 år 

Summa förutbetalda intäkter 45 847 43 324 

Summa långfristiga skulder 675 380 682 090 

25 Kortfristiga skulder 

Kortfristig del av långfristig skuld 25 431 25 431 

Kortfristig skuld VA-kollektivet 518 5 342 

Leverantörsskulder 62198 38 230 

28 (36) 

KONCERN: 
Redovisat 
20200831 Bokslut 

2019 

643 111 1 520 595 

23 057 32 397 

-5 693 -4076 

-1160 

17 365 27161 

16 år 

1 642 

-153 

42 1642 

1531 1642 

30 392 29 723 

-3 678 -3 678 

26 714 26045 

60 år 

44 079 54848 

688 721 1575 442 

26 035 35 224 

4 718 518 

32 019 117 845 
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1489 737 1 629 787 

32178 32 058 

-4 503 -5 693 

-576 -1220 

27099 25145 

1642 

-153 

42 

1531 

28 278 30 392 

-3 289 -3 678 

24989 26 714 

52088 53 390 

1541823 1683178 

28 574 29 256 

5 342 4 718 

75 678 52 426 



KOMMUN: 

Not 
Redovisat 

Bokslut 20190831 
2019 

Upplupen källskatt 16 464 17 897 

Upplupna arbetsgivaravgifter 20 235 21977 

Fastighetsskatt 1026 1544 

Retroaktiva löner 2 914 2 820 

Semesterlöneskuld o okompad över- 43 483 29148 
tid 

Ferielöneskuld lärare 14 979 

Uppehållslöneskuld 858 

Upplupna pensionskostnader, indivi- 34 743 25 805 
duell del 

Upplupen särskild löneskatt pens- 8 429 19 920 
ioner 

Upplupna räntekostnader 501 647 

övriga skulder 15 15 

övriga förutbetalda intäkter 335 

Förutbetalda skatteintäkter 20 303 11692 

Övriga utgiftsrester och övriga inte- 30 279 31478 
rimsskulder 

282 712 231946 

26 Panter 

Fastighetsinteckningar 

Företagsinteckn ingar 

27 Ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser som inte uppta- 389 088 396 586 
gits bland skulder eller avsättningar 

Särskild löneskatt pensioner, ansvars- 94393 96 212 
förbindelser 

483 481 492 798 

28 Borgensåtaganden 

Förlustansvar för egnahem och små- 82 64 
hus 

VafabMiljö Kommunalförbund 21032 17783 

Kommunala bolag 833 496 780 775 

854 609 798 622 

29 
Operationella leasingavtal, framtida 
leasingkostnader 

Med förfall inom 1 år 10 502 3 536 

Med förfall inom 2-5 år 5 298 6187 

Med förfall senare än 5 år 134 267 

15 934 9 990 

30 
Finansiella leasingavtal 

Framtida hyreskostnader: 
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Redovisat 

20200831 Bokslut 

2019 
17 391 17 513 

22 429 22 606 

1 085 1408 

2 531 2 914 

31 207 47 500 

14 979 14 979 

858 858 

25 604 35 526 

20 276 8 819 

644 6 553 

15 

14 271 

20 318 20 303 

63 943 70454 

284 051 417 307 

5 461 

98 219 

103 680 

384 420 389 742 

93 260 94550 

477 680 484 291 

82 82 

18154 21032 

929 746 

947 982 21113 

12 233 

3 079 

36 

15 348 
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19 201 18 505 

24490 25 039 

1341 1198 

2 820 2 531 

33 040 35 510 

14 979 

858 

25 805 26 348 

21286 20 918 

5188 5 520 

12 259 7 368 

14 298 15 315 

11692 20 318 

38 281 75 309 

319 292 356115 

5 461 5 461 

98 219 98 219 

103 680 103 680 

402 311 385 230 

96 212 93 260 

498 523 478 490 

64 82 

17 783 18154 

17847 18 236 



KOMMUN: 
Not Bokslut 

2019 
Med förfall inom 1 år 223 

Med förfall inom 2-5 år 1045 

Med förfall senare än fem år 373 

1642 

31 
Hyresavtal verksamhetsfastigheter, 
framtida hyreskostnader 

Med förfall inom 1 år 23 966 

Med förfall inom 2-5 år 74036 

Med förfall senare än 5 år 143 049 

241051 

Redovisat Redovisat 
20190831 20200831 

238 

1036 

258 

1531 

27 484 23 966 

78 891 74 036 

103 099 143 049 

209 474 241 051 
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DRIFT- OCH I NVESTERI NGSREDOVISN I NG 

Driftsredovisning 
DRIFT, tkr Redovisat Redovisat *Budget 

20190831 20200831 2020 

KS - Kommunchef 12978 12479 16957 

Intäkter -4585 -7 316 -8420 

Kostnader 17563 19 795 25377 

KS - Personalkontor 6942 5828 11319 

Intäkter -461 -778 -675 

Kostnader 7403 6606 11994 

KS - Ekonomikontor 19470 20460 31093 

Intäkter -1 084 -945 -1649 

Kostnader 20554 21406 32742 

KS - Samhäl/sbyggnadskontor 61201 68349 94584 

Intäkter -238 292 -229 985 -375 684 

Kostnader 299 493 298 334 470268 

KS - Räddningstjänst 12083 12487 24051 

Intäkter -13 014 -13 323 -14 481 

Kostnader 25098 14809 38532 

KS - Kontor för hållbar tillväxt 38091 41653 60265 

Intäkter -35 676 -29 591 -55 809 

Kostnader 73 766 71244 116 073 

Summa KS 150 763 161229 238 269 

31 (36) 

Prognos 
31-dec 

18025 

-10 490 

28515 

10269 

-1217 

11486 

30993 

-1410 

32403 

97460 

-377 488 

474 948 

23 724 

-14 484 

38207 

59085 

-47 639 

106 723 

239 555 
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-1068 

2070 

-3138 

1050 

542 

508 

100 

-239 

339 

-2876 

1803 

-4 680 

327 

2 

325 

1180 

-8170 

9 350 

-1287 



DRIFT, tkr Redovisat Redovisat 
20190831 20200831 

Revision 299 377 

Intäkter -1 

Kostnader 300 377 

Överförmyndare 1897 1943 

Intäkter 0 

Kostnader 1897 1943 

Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 30439 34134 

Intäkter -4 818 -2 854 

Kostnader 35 257 36988 

Sko/nämnden (SKN) 339 799 351865 

Intäkter -114 774 -114 623 

Kostnader 454 573 466 488 

Vård- och omsorgsnämnd (VON) 370507 376 046 

Intäkter -36 006 -68150 

Kostnader 406 514 444 196 

Finansförvaltningen 8410 -4 030 

Intäkter -1332 -4 881 

Kostnader 9 742 851 

Totalt 902191 921814 

Investeringsredovisning 

INVESTERING, netto Redovisat Redovisat 
tkr 20190831 20200831 

KS - Kommunchef 0 

KS - Medborgarkontor 1271 

KS -Samhällsbyggnadskontor inkl VA 150840 

KS - Räddningstjänst 1479 

KS - Kontoret för hållbar tillväxt 

Summa Kommunstyrelse {KS) 153 590 

Kultur- och fritidsnämnd {KFN} 809 

Skolnämnd (SKN) 3108 

Vård- och omsorgsnämnd (VON} 1223 

Finansförvaltning 

Summa 158 731 

*Inkl TA-anslag 
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*Budget Prognos 
2020 31-dec 

879 879 

879 879 

3036 3036 

3036 3036 

52283 51990 

-5570 -5101 

57853 57092 

551810 554281 

-179 580 -180 402 

731390 734 681 

567182 598869 

-39 504 -74187 

606 686 673 056 

10895 9911 

-5 614 

10895 15525 

1424 354 1458 521 

*Budget Prognos 
2020 31-dec 

3175 4224 

154993 84330 

8958 8383 

150 150 

167 556 97 367 

1200 1200 

14120 14120 

3 000 3 000 

-1 715 

185 876 113 972 
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293 

-469 

761 

-2471 

822 

-3 293 

-31687 

34 683 

-66 370 

985 

5 614 

-4 629 

-34167 

Budget-
awikelse 

-1049 

70663 

575 

70189 

1 715 

71904 



BESKRIVNINGAR 

Redovisningsprinci per 
Redovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god re
dovisningssed och enligt gällande rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt anvisningar 
från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Kommunfullmäktige har under 2018, KF § 122, fattat be
slut om att frångå huvudregeln i RKR:s information om re
dovisning av rivnings- och saneringsutgifter och aktivera 
dessa utgifter som markanläggning istället för att de kost
nadsförs direkt 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde, som har satts till ett pris basbelopp. Det gäl
ler som gemensam gräns för materiella tillgångar och där
med också för finansiella leasingavtal. 

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

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

Skatteintäkter och övriga intäkter 
Skatteintäkterna redovisas det år den beskattningsbara in
komsten har intjänats av den skattskyldige. Periodisering 
görs utifrån SKR:s senaste prognos, cirkulär 20:32. Diffe
rens mellan slutlig taxering och redovisad skatteintäkt fö
regående år redovisas som justeringspost. 

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

Sala-Heby Energi AB nettoredovisar två investerings bidrag 
(124 tkr och 1 425 tkr) som erhölls år 2016 och 2018. 
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Intjänad semesterlön och okompenserad övertid har vär
derats till sitt verkliga värde inklusive personalomkost
nadspålägg ( 40,15 %) och redovisas som kortfristig skuld i 
balansräkningen. 

Arbetsgivaravgifter för augusti har periodiserats. 

Anläggningstillgångar 
Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för investeringsredovis
ning' ska tillgångar med en nyttjandeperiod på minst 3 år 
och ett värde på minst ett basbelopp klassas som investe
ring och redovisas som anläggningstillgång. 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där av
skrivning sker på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskriv
ning påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. 

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning på 
objekt där komponenter tydligt kan urskiljas. Objekt med 
ett bokfört värde överstigande 25 mnkr vid bokslut 2013 
har uppdelats i komponenter utifrån en schablon. Grundin
vesteringarna har sedan procentuellt fördelats ut på re
spektive komponent och framtida avskrivningar anpassas 
till komponentens avskrivningstid. 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen 
för; byggnader och tekniska anläggningar: 10, 15, 20, 25, 
30, 33, 50 och 100 år, och för maskiner och inventarier; 5, 
7, 10, 15, 20 och 25 år. 

Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls. 

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

Lån och räntor 

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

Pensioner 
Sala kommun redovisar sina pensionsåtaganden enligt 
blandmodellen. D v s pensioner intjänade från och med 
1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och 
pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovi
sas som ansvarsförbindelse. 

Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda (PBF-KL) har 
skuldförts. 

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda (OPF-KL) har sä
kerställts i en kapitalförsäkring som redovisas som finansi
ell tillgång och pensionsskuld i balansräkningen. 

Avgiftsbestämda pensionen (tjänstepensionsavtalet) redo
visas som kortfristig skuld och betalas ut för individuell för
valtning i mars nästkommande år. 



Samtliga pensioner redovisas inklusive särskild löneskatt 
24,26 %. 

Hyra och leasing 
De leasingavtal av lös egendom som finns i kommunen och 
som tecknats från och med 2019-01-01 redovisar Sala 
kommun i enlighet med RKR RS. 

Samtliga leasingavtal tecknade före 2019-01-01 redovisas 
som operationella. Finansiella avtal redovisas som anlägg
ningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgiften re
dovisas som skuld i balansräkningen. 

Framtida leasing- och hyresavgifter redovisas under an
svarsförbindelser. 

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

Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter beräknade 
utifrån det egna skatteunderlaget Det generella statsbidra
get redovisas tillsammans med bidrag och avgifter i utjäm
ningssystemet i posten generella statsbidrag och utjäm
ning. 

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

Balansräkningen redovisar vad kommunens tillgångar be
står av samt hur dessa har finansierats. Tillgångarna delas 
in i, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 

Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella an
läggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och fi
nansiella anläggningstillgångar. 

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

I anslutning till posten "eget kapital" är årets resultat speci
ficerat. Skälet är att poster inte endast skall kunna bokas 
upp på balansräkningen utan måste redovisas över resul
taträkningen. Förändringen av eget kapital kan avläsas ge
nom att jämföra ingående och utgående balans av eget ka
pital 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. 
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Kassaflödesanalysen/finansieringsanalysen visar hur en rä
kenskapsperiods investeringar och löpande verksamhet 
har finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens 
likvida ställning. 

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift
och investeringsredovisning 

Driftredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade 
och redovisade intäkter och kostnader visas. Resultaträk
ningen utgår ifrån driftredovisningens intäkter och kostna
der. 

lnvesteringsredovisningen, i vilken verksamheternas budge
terade och redovisade investeringsinkomster och -utgifter 
ingår. De redovisade netto investeringarna förs över till 
finansieringsanalysen. 

Nyckeltals beskrivningar 
Finansnetto: finansiella intäkter - finansiella kostnader 

Soliditet%: eget kapital/totala tillgångar 

Redovisningsmodellens samband 

DRIFTSREDOVISNING 
Intäkter 
Nämnd A 
Nämnd B 
Etc 

- Summa intäkter 
Kostnader 

NämndA 
Nämnd B 
Etc 

- '-- Summa ko,tnader 

RESULTATRÄKNING 
L.11 Verksamhetens intäkter* 

i---t Verksamhetens kostnader• 
L -1 Avskrivningar ,___ 

N11ttokostnad11r 
Skatteintäkter m m 
Verksamhetens resultat 
Finansnetto 
Extraordinära poster 

······-·-
·"l,rets resultat 

····-·-·____J 

DOVISNNG 

i lnvesteringsbidrag 

[ 
►. 

~ · 

I ~t: 

Nettoinv11sterlng 

KASSAFLÖDESANAl.YS 
Löpande verksamhet 
lnvesteringsverksamhet 
Finansieringsverksamhet · · 
Årets kassaflöda 

BALANSRÄKNING 
Anläggningstillgångar 
Of!]sättningstillgångar 
Summa tlllgingar 
Eget kapital 
Skulder 
Summa skuldar 

◄ 

* interna poster avräknade 
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INLEDNING 

Den kommunala koncernen 
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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, det delägda energibolaget Sala-Heby 
Energi AB som ägs tillsammans med Heby kommun. Sala Silvergruva AB ett publikt bolag, som bedriver verksam
het inom besöksnäringen, där Sala kommun är huvudägare. Kommunen har även ägarintressen i Vafab Miljö AB 
som sköter renhållningen. Kommunen anlitar också privata utförare inom två väsentliga områden, förskola och 
hemtjänst samt ett antal privata utförare. 

Nämnder 

Kommunstyrelsen 
0rdftlf.Jf1C1C: Mdcrs \Y~~{ll 

KPmmunchd 0-tmt.i Holfm,,n 

Bygg -och miljönämnd 
o.-,m11a11dc P<tcrMolut (Ml 

Kultur- och fritidsnämnd 
Ordlorondt1, And~s:Wt?.'.itin (C) 

Skolnämnd 
0t'dfQf'..,1ndt~ lknnt l,u~"inn (f.J 

Vård • och omsorgsnämnd 
Ortttorantte: Elisabeth flc.!tt't't ... ..-ron (C} 

Koncernföretag 

Salabostäder AB 100 % 
Ordfor..1Jlde~ tf,m,;EIJ.tfl~bo (M} 

VD: l,-:om,,rd l\hgt,s 

Sala-Ucby Energi AB 87,5 % 
IJnUOt,mctc: Qlfistt!'l: fl:il.~on (C} 

VO~ H.\k--10 Cui;r~tn 

Sala Silve1gruVt1 AB 81 % 
Orcttbt ijndc H,\k.iln l\t1tz 

VL1 it'flnu: H1~'ilfu~ 

Politik och organisation i Sala kommun 

Andra företag med 
ägarintresse 

VAFAB Miljö AB 7,29 % 

Privata utförare 

Förskola 
Abr,1k.U,.t,1b<'.J,. ltdr~~ l.i lld Academi.t AD,. 

~ers~:~~~ ~~~~lf!~~U~~~,W 

Hemtjänst .. serviceinsatser 
llemv, .. tt.'11 lll.8 AB,l'en~l~IS Allqä1111: I Sal• Al\ 
Tom11'lsSt;Jd Il. ,\U,e,vll:eA8 

Den politiska organisationen i Sala kommun består av kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelse (KS), fyra fack
nämnder samt demokratiberedning, val nämnd, överförmyndare och kommunrevision. Till KS finns två utskott och 
till Vård- och omsorgsnämnden ett utskott. 

Kommunen har en gemensam förvaltning som sköter det dagliga arbetet. Förvaltningen är uppdelad i nio kontor. 
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Snabbfakta, 4 år i sammandrag 

Bokslut 2017 Bokslut 2018 

Årets resultat, mnkr 65,0 -36,4 

Årets resultat som andel av 5,0 -2,7 

skatteintäkter, bidrag och ut-
jämning, % 

Nettokostnader, mnkr 1 232,2 1383,3 

-förändring från föregående 3,9 12,3 

årJ % 

Skatteintäkter, bidrag, ut- 1 295,4 1 345,1 

jämning, mnkr 

- förändring från föregående 4, 6 3,8 

årJ % 

Nettokostnadsandel av skat- 95 103 

teintäkter bidrag och utjäm-
ning, % 

Finansnetto, mnkr 1,8 2 

Nettoinvesteringar, mnkr 89,4 264,4 

Bokslut 2019 Budget 2020 

-21,4 21,7 

-1,5 1,5 

1 416,5 1 424,4 

2,4 0,6 

1395,1 1447,7 

3,7 3,8 

102 98 

0 -1,6 

246,1 185,9 
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Prognos 2020 

15,5 

1,1 

1 458,5 

3,0 

1472,5 

5,5 

99 

1,6 

114,0 



FÖRVALTN I NGSBERÄTTE LS E 

Händelser av väsentlig betydelse 

Demografi 
Den faktiska befolkningsökningen per 1 november 2019 
var inte i nivå med den budgeterade vilket innebär mins
kade intäkter från skatter och statsbidrag under 2020. 

Under första halvåret 2020 har invånarantalet i Sala kom
mun sjunkit med 49 personer jämfört med 31 december 
2019. Födelseunderskottet är högre och flyttningsnettot 
lägre under första halvåret 2020 jämfört med samma pe
riod 2019. Ett minskat invånarantal ses i flera av länets 
kommuner. 

Ekonomi 
Kommunens ekonomi är ansträngd då stora underskott har 
gjorts under de senaste två åren. Ett stort arbete pågår för 
att få en budget i balans. I det budgeterade resultatet för 
2020 ingår ett återställande av delar av 2018-års under
skott. 

En kontroll- och åtgärdsplan gällande ekonomin togs under 
2018 och har reviderats och kompletterats under 2020. 

Prognoserna över kommunens intäkter för skatter och ge
nerella statsbidrag har påverkats stort av det minskade be
folkningstalet och coronapandemin. Beslut om extra gene
rella statsbidrag om drygt 45 mnkr har förbättrat det eko
nomiska läget för 2020. Kommunen är även utöver det 
kompenserad till fullo för sjuklönekostnader under april -
juli samt delvis för augusti. Arbetsgivaravgiften har också 
reducerats något under en period. 

De negativa resultaten 2018 och 2019 i kombination med 
att flera stora investeringsprojekt genomförts under 
samma period har inneburit att de långfristiga lånen har 
ökat mycket. Under perioden 2017-2019 ökade kommu
nens lån med 407 mnkr och koncernens lån totalt med 575 
mnkr. lnvesteringsbehovet i hela koncernen är fortsatt 
stort, för åren 2020-2022 bedömdes i våras investerings be
hovet uppgå till totalt ca 715 mnkr samtidigt som återsto
den av den av Kommuninvest satta koncernlimiten för upp
låning uppgick till ca 210 mnkr. Ett arbete har därför på
börjats för att få en mer långsiktig investeringsplanering 
och stärka resultaten för att kunna egenfinansiera en större 
del av investeringarna. Kommuninvest kommer också att 
under hösten göra en ny bedömning av koncernens limit
gräns för upplåning. 

Corona 
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I Sala kommun har 260 konstaterade sjukdomsfall rappor
terats fram till och med vecka 36, enligt statistik på Folk
hälsomyndighetens (FHM) hemsida. 

Pandemin med Covid -19 har i stor utsträckning präglat pe
rioden, såväl med extra kostnader som med undanträng
ningseffekter på så sätt att delar av verksamheten har fått 
läggas åt sidan till förmån för pandemins konsekvenser och 
effekter. Krisledningsnämnden har aktiverats . 

Flera av kommunens verksamheter har påverkats stort 
men främst Vård och omsorg. Där har fokus varit att upp
rätthålla en god vård och omsorg under pågående pandemi 
samt att utarbeta processer, arbetssätt och rutiner för att 
förhindra och förebygga smittspridning. 
I arbetet med att förhindra smittspridning inrättades en 
särskild enhet på Jakobsbergsgården för personer i särskilt 
boende med konstaterad eller misstänkt Covid-smitta. In
spektionen för vård och omsorg (IVO) har under somma
ren inlett en granskning av Jakobsbergsgården med anled
ning av arbetet kring Covid -19. 
Ärendemängden i hemtjänsten har ökat i och med att andra 
avlastande insatser, såsom växelvård och dagverksamhet 
har hållit stängt. Man håller en fortsatt hög beredskap inom 
verksamheterna. 
Anhörigcentrum har inte haft fysiska möten och Kultur och 
fritids verksamhet 'Träffpunkten' vid Kaplanen har varit 
helt stängd under våren. 

Även inom Skolnämndens verksamhetsområde har påver
kan varit stor. Under våren var sjukfrånvaron hög både hos 
personal, barn och elever. Gymnasieskolorna stängdes un
der vårterminen och undervisningen skedde på distans 
med fjärrundervisning. Även delar av grundskolan förbe
reddes för en stängning, som dock inte blev av. Verksam
heten var väl rustad för situationen genom att alla elever 
har försetts med egna digitala verktyg och en stark stöd
jande organisation via mediaenheten. 

Stängningen av gymnasieskolorna har också påverkat Mål
tidsenheten som tappat intäkter men i stor utsträckning 
haft kostnader för personal och lokaler kvar. 

Inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde har 
under perioden april - augusti lokala organisationer inom 
ideell sektor haft fria plan-, lokal och hallhyror. Sommarläg
ren anpassades i enlighet med rekommendationerna från 
FHM. 

Räddningstjänsten har tillverkat handsprit till Vård och 
omsorg i Sala och Heby. 

Arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet har tillver
kat skydds kläder och visir. Personal från andra verksam-



heter har periodvis lånats ut för att var behjälpliga vid till
verkningen. 
Flera drop-in verksamheter inom Arbetsmarknadsenheten 
och Vuxnas lärande har varit stängda under våren. 

Ny lagstiftning för tillsyn av smittskyddsåtgärder på serve
ringsställen har inneburit nya arbetsuppgifter, planering 
och utbildning för Miljöenheten. 

Näringslivsenheten har arbetat mycket med att, via olika 
kanaler, informera näringslivet om effekter och åtgärder 
med anledning av corona. 

Sala Silvergruva AB tappade alla kundbokningar under vå
ren och tog då beslutet att tillfälligt stänga verksamheten. 
Styrelsen har därefter, i och med att myndigheters rekom
mendationer kvarstått, fattat beslut om att stänga verksam
heten minst hela 2020. 12 av 14 anställda har varslats om 
uppsägning. 

Sala-Heby Energi AB har inte haft sin kundtjänst öppen för 
besökare sedan mars 2020. Kundträffar har ställts in. 

Arbetsmarknad 
Öppet arbetslösa och sökande i program har, enligt Arbets
förmedlingens månadsstatistik, ökat med 26,6 % från juli 
2019 till juli 2020 i Sala, från 806 personer till 1 020. 

Den totala arbetslösheten i Sala är i juli 2020 9,3 % jämfört 
med riket som, enligt samma källa, är 9,2 % . 

Digitalisering 
Coronapandemin har satt stort fokus på att hitta digitala 
lösningar för möten, utbildningar och möjligheter till di
stansarbete och fjärrundervisningar. 

Inom Vård och omsorg bedrivs ESF-projekt kring välfärds
teknologi. Digitala planeringssystem har testats vid fyra 
verksamheter. Möjligheten till digital nattillsyn ses över 
inom flera områden. 

Ytterligare e-tjänster har färdigställts och publicerats på 
kommunens hemsida, bl a avgiftshantering, orosanmälan 
gällande barn och unga. 

SalaAppen för rapportering av felanmälningar har nylanse
rats. 

En översyn av den kommunala administrationen pågår 
med extra fokus på digitalieringens möjligheter. 

Exploatering 
Markanvisningsavtal har tecknats med Bo Klok mark och 
exploatering AB gällande byggnation av parhus och lägen
heter på området Norrängen. Enligt plan så kommer områ
det omfatta 150 nya bostäder. På så sätt skapas första bo
stadsområdet i Sala kommuns projekt att stadsomvandla 
Norrmalm. 
Ett antal fastigheter har köpts in på Norrmalm och planer 
finns för fler förvärv. 
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I kvarteret Räven på Ängshagen finns ett 2O-tal tomter som 
bebyggs med bostäder. 

EU-projekt 
Gröna Gången: Påbörjat 2018 och avslutas 2021. Projektet 
riktar sig till de som står mycket långt från arbetsmark
naden och/eller studier. Finansieras via ESF med 13,8 
mnkr. Projektet har under sommaren blivit granskat av ESF 
och resultat av den granskningen kommer presenteras i 
oktober. 
Kvinna in i Sverige: Regionalt ESF-projekt som drivs av 
Länsstyrelsen i Västmanlands län. Pågår 2019 -nov 2021. 
Riktar sig till kvinnor som står långt från arbetsmarknaden 
och/eller studier. Finansieras via ESF med ca 4 mnkr. 
Välfärdsteknologi startade 2018. Riktar sig till anställda 
inom Vård och omsorg gällande digitala hjälpmedel/ar
betsmetoder. Finansieras via ESF med 8,7 mnkr. Projektet 
har ansökt och beviljats ett års förlängning och kommer att 
pågå tom 30 september 2021. 
Kompetenscentrum startar tidigast 1 oktober 2020 och 
planeras pågå till 2022. Målsättningen med projektet är att 
utveckla ett självförsörjande koncept med kompetenshö
jande insatser för alla medarbetare inom Vård och omsorg 
för att bl a trygga och stärka redan befintlig kompetens 
samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. Finan
sieras från ESF med 7 mnkr. 
EMBRACIN. Internationellt EU-projekt. Pågår 2020-2022. 
Samverkan med 6 andra EU-länder. Vänder sig till nyan
lända som står relativt nära den svenska arbetsmark
naden. Finansieras via AMIF-fonden med 4 mnkr. 
Erasmus och Nordplus Junior. Två utbytesprojekt bed
rivs vid Ösby naturbruksgymnasium. Båda projekten är ut
bytesprojekt med skolor i Norge och Frankrike, och pågår 
under 2-3 år. 
Även Åkraskolan och Kungsängsgymnasiet har Erasmus + 
projekt, vilka pågick under vårterminen 2020. 

Övriga väsentliga händelser 
I Sala kommun pågår ett utvecklingsarbete på övergri
pande nivå som har startats upp utifrån resultaten i Kom
munkompassen, ett verktyg för utvärdering och analys av 
kommuners sätt att arbeta. De områden kommunen valt att 
fokusera på är brukarfokus, politisk styrning och kontroll, 
resultat och effektivitet samt ständiga förbättringar. En ny 
vision med målområden håller på att arbetas fram och 
samtidigt pågår arbete med flera andra strategiska planer 
tex äldreplan och en ny översiktsplan. 

Ett nytt Näringslivsprogram för 2020 - 2026 är framtaget 
och beslutat. Ett Näringslivsråd har inrättats. 
En handels- och parkeringsutredning är genomförd. 

Sala kommuns arbetsmarknadsenhet ingår i en försöks 
verksamhet, tillsammans med ca 30 andra kommuner, i 
syfte att utveckla stöd- och matchningsfunktionen inom Ar
betsförmedlingen. 



Reparationen av simhallens 25-meters bassäng och under
visningsbassäng blev klar i april och badet öppnar återigen 
för allmänheten under hösten. 
Byggnationen av Nya Vallaskolan F-6 med tillhörande skol
gård samt utbyggnad och ombyggnad av kök och matsal är 
klar och överlämnades till verksamheten den 1 juli 2020. 

Dammsäkerhetshöjande åtgärder har genomförts genom 
avverkning av riskträd längs promenastråket Gröna 
gången. En gestaltningsplan för dammvallen är nu ute på 
remiss. 
Som ett första steg i projektet "Miljöåtgärder Sala silver
gruva och Pråmån" har en arkeologisk utredning genom
förts under sommaren. Utredningen är en förutsättning för 
att kunna få tillstånd för fortsatta åtgärder på området. 
Grundvattennivåerna i våra kommunala vattentäkter har 
haft en viss återhämtning från tidigare rekordlåga nivåer. 

Sala kommun har under några år haft betydligt mindre 
barnkullar än prognosticerat, vilket minskat behovet av 
förskoleplatser. 
Andelen elever som sökt gymnasieskola hos annan huvud
man än Sala kommun har ökat. Ösby naturbruksgymna
sium har samtidigt en ovanligt god elevtillströmning. 

Vård och omsorgs boendesamordnares roll i det förebyg
gande arbetet med bostadsförsörjningen med "en väg in" i 
samtliga bostadsfrågor har förenklat och förbättrat situat
ionen för den enskilde. 
Äldreomsorgens efterfrågan på boendeplatser hade en 
topp i början av året. Den sjönk något under vår/sommar. 
Snittet har legat på ca 10 personer. 

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

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

I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäk
tige 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 stra
tegiska planen 2020-2022. 
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I bilagan "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns re
spektive nämnds resultatutvärdering av sina mål och akti
viteter som skall bidra till att uppnå nedanstående mål. 

Sammanfattande slutsats 
Bedömningen om kommunen uppnår god ekonomisk hus
hållning ska göras genom en helhetsbedömning av målupp
fyllelsen för samtliga perspektiv. 

I perspektivet 'Hållbart samhälle' pekar indikatorerna på 
att delmålet'Växande Sala' inte kommer att nås . Antalet in
vånare har sjunkit under första halvåret och resultatet i 
Svensk Näringslivs mätning av företagsklimatet 2020 vi
sade på en försämring. För delmålet 'En långsiktig miljö
mässigt hållbar utveckling' redovisas att antalet miljöbilar 
ökar i kommunorganisaionen, andelen ekologiska livsme
del är i nivå med tidigare år. För delmålet 'En långsiktig so
cialt hållbar utveckling' mäts en av indikatorerna i SCB:s 
medborgarundersökning som genomförs vartannat år och 
nu senast under hösten 2018. Mätresultatet 63 visade då 
på en förbättring men nådde inte riktigt upp till målsätt
ningen på 65. Ny undersökning görs hösten 2020. Den 
andra indikatorn, Salas placering på Fokusrankingen, visar 
på en försämring från plats 151 till 252. 

I perspektivet 'Medborgare' mäts måluppfyllelsen i två av 
delmålen i SCB:S medborgarundersökning, som genomförs 
vartannat år. Måluppfyllelsen är bedömd efter resultatet i 
den senaste. Ny undersökning görs under hösten. Delmålet 
'God service av hög kvalitet' mäts med indikatorer kopp
lade till Vård och omsorg samt Barn och utbildning. Pro
gnosen för dessa indikatorer pekar mot att det målen i per
spektivet 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 mätin
dikator. Enkäten genomförs vart tredje år och senast hös
ten 2019. Måluppfyllelsen är bedömd utifrån den mät
ningen. 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 2020. 

I perspektivet 'Ekonomi' är prognosen att målen delvis 
kommer att uppnås. Årets resultat beräknas uppgå till 1,1 
% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
Nämnderna prognostiserar sammantaget med ett under
skott. Prognosen för indikatorn 'Ökningen av skatteintäk
ter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokost
nadsökningen' är att den nås. Nettokostnadsökningen be
räknas dock bli högre än budgeterat. 'Nämnderna ska se 
över sina möjligheter till ökad intäktsfinansiering av sin 
verksamhet' är att målet inte nås. 
Coronapandemin gör dock att prognosen är osäker för 
samtliga finansiella mål. En betydande del (29,8 mnkr) av 



det prognosticerade resultatet består av bidrag som åter
söks för coronarelaterade kostnader som uppstått under 
delårsperioden inom Vård och omsorg. 

Den sammantagna bedömningen av de indikatorer som 
kunnat mätas är att målen delvis kommer uppfyllas för 
samtliga perspektiv och därmed blir även helhetsbedöm
ningen att kommunen delvis uppnår god ekonomisk hus
hållning. 

Verksamhetsmål 

eMålet bedöms bli upp
fyllt 

• Målet bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Perspektiv Hållbart samhälle 

Växande Sala 

0 Målet bedöms inte bli 
uppfyllt 

Sala kommuns folkmängd har minskat med 49 personer under första 
halvåret. 

Försämrad placering i Svensk Näringslivs ranking. 

Långsiktig socialt hållbar utveckling 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Under
sökningen sker under hösten. 

Salas placering på " Fokus" ranking av kommuner som en bra plats att 
bo på har sjunkit från plats 151 till 252. 

0 

0 

Långsiktig miljömässigt hållbar utveckling • 
Andelen miljöbilar ökar i kommunorganisationen och andelen ekolo
giska livsmedel i kommunens verksamheter bedöms ligga på samma 
nivå som tidigare. 

Perspektiv Medborgare 

Nöjda medborgare och brukare 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Under
sökningen sker under hösten. 

God service av hög kvalitet 

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

Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Under
sökningen sker under hösten. 

• 

• 
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Perspektiv Medarbetare 

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Prognosen för sjukfrånvaron är 7,9 % och andelen skador/olycks
fall/brott beräknas uppgå till 67 % vilket är en ökning jämfört med 
föregående år. 

Delaktighet och inflytande för medarbetarna 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning som görs vart tredje 
år. Senaste mätningen gjorde hösten 2019 och måluppfyllelsen är 
bedömd utifrån den. 

Tydligt och bra ledarskap 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning som görs vart tredje 
år. Senaste mätningen gjorde hösten 2019 och måluppfyllelsen är 
bedömd utifrån den 

Finansiella mål 

Perspektiv Ekonomi Bokslut Bokslut Budget Prognos 
2018 2019 2020 2020 

Årets resultat,% av skatter 
-2,7 -1,5 1,5 1,1 

och bidrag 

Skatter och bidrag, 
3,8 3,7 3,8 5,5 

förändring% 

Nettokostnader, 
12,3 2,4 0,6 3,0 

förändring% 

Nämnderna ska bedriva 
verksamhet inom beslu-
tade anslag, awikelse 

-54,5 -41,0 0 -35,2 

mnkr 

Nämndernas externa in-
täkter i förhållande till ex- 25 24 21 23 
tema kostnader, % 

0 

• 

• 

0 

• 
0 

0 

0 

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2020 beslutat om 
ett resultatmål på 21, 7 mnkr som motsvarar 1,5 % av årets 
budgeterade intäkter för skatter, generella statsbidrag och 
utjämning. I det budgeterade resultatet ingår 18,3 mnkr 
som ett återställande av del av 2018-års underskott 
Prognosen pekar på ett resultat på 15,5 mnkr vilket mots
varar 1,1 % av årets budgeterade intäkter för skatter, gene
rella statsbidrag och utjämning. 

Målet att intäkterna för skatter, bidrag och utjämning ska 
öka mer än nettokostnadsutvecklingen nås enligt progno
sen. Nettokostnadsförändringen beräknas dock bli högre 
än budgeterat. 

Den sammantagna prognosen för nämnderna visar på en 
negativ avvikelse på -35,2 mnkr. De externa intäkternas an
del av de externa kostnaderna beräknas sjunka. 

Koncernresultat 

Bokslut Bokslut Bokslut Prognos 
2017 2018 2019 2020 

Årets resultat, mnkr 86,5 -15,6 -11,7 32,5 



Ekonomisk uppföljning - kommunen 

RESUL T ATUTVECKLING 
Sala kommuns helårsprognos för 2020 pekar mot ett resul
tat på+ 15,5 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 
+21,7 mnkr. 

80 
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60 
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...,._ Resultat __.,_ Balanskravsresultat 

Prognosen för årets balanskravsresultat är 8,8 mnkr. För-
säljning av mark och bostadsrätter har genererat reavins-
ter motsvarande 6,7 mnkr och räknas av i balanskravsut-
redningen. 

Balanskravsutredning 

Mnkr 
Bokslut Bokslut Bokslut Prognos 

2017 2018 2019 2020 

Årets resultat enligt resul- 65,0 -36,4 -21,4 15,5 
taträkning 

Reducering av samtliga rea- -18,2 -12,2 -1,5 -6,7 
lisationsvinster 

Justering för realisations- 2,2 
förluster med undantags-
möjlighet 

Årets resultat efter balans- 46,8 -46,5 -22,9 8,8 
kravsjusteringar 

Medel till/från resultatut-
jämningsreserv 

Årets balanskravsresultat 46,8 -46,5 -22,9 8,8 

Bedömningen i prognosen är att balanskravet uppfylls. 

Återställande av negativt resultat 

Mnkr Budget 
2020 

1B ack ej återställda negativa -59,5 
resultat 

- varav från år 2018 -36,6 

- varav från år 2019 -22,9 

Årets resultat efter balans-
kravsjusteringar 

Synnerliga skäl att inte åter-
ställa 

Årets negativa balanskravs-
resultat att återställa 

Budgeterat återställande 18,3 

- varav från år 2018 {återställs 18,3 
senast 2021) 

- varav från år 2019 {återställs 
senast 2022) 

UB ack ej återställda nega- -41,2 
tiva balanskravsresultat 
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Prognos Budget Budget 

2020 2021 2022 

-59,5 -41,2 -22,9 

-36,6 -18,3 

-22,9 -22,9 -22,9 

8,8 

18,3 18,3 22,9 

18,3 18,3 

22,9 

-50,7 -22,9 0 

I 2020-års budget är 18,3 mnkr av det budgeterade resulta
tet avsatt som återställande av del av 2018-års negativare
sultat. 

Prognosen för 2020 pekar på ett balanskravsresultat på 8,8 
mnkr, vilket endast skapar utrymme för att återställa 8,8 
mnkr istället för budgeterade 18,3 mnkr. Detta innebär att 
resterande belopp, 9,5 mnkr, måste återställas senast 2021. 

VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER 
Avvikelse nämndernas/styrelsernas nettokostnader 

Mnkr 
Periodawikelse Prognos 

20200831 2020 

Kommunstyrelsen 1,6 -1,3 

Revision 0,2 0,0 

Överförmyndare 0,1 0,0 

Kultur- och fritidsnämnd 0,7 0,3 

Skolnämnd 17,1 -2,5 

Vård- och omsorgsnämnd 2,0 -31,7 

Finansförvaltning 11,9 1,0 

Summa 33,7 -34,2 

Periodavvikelse 
Verksamhetens nettokostnader avviker positivt från pe
riodbudgeten med 33,7 mnkr. 
En orsak till det är förändringen av semesterlöneskulden 
som vid delårsperioden är värderad till sitt verkliga värde 
vid balanstidpunkten. Under hösten beräknas semesterlö
neskulden upparbetas med ca 12,5 mnkr vilket ingår i 
nämndernas prognoser. I periodresultatet ingår en upp bo-



kad fordran på nära 30 mnkr som ersättning för co
ronakopplade merkostnader. Pga sen information från So
cialstyrelsen bedöms nu det uppbokade beloppet för högt 
vilket påverkar delårsresultatet. 

Helårsprognos 
Verksamhetens nettokostnader uppgår sammantaget till 
ett prognostiserat underskott på -34,2 mnkr. 

Prognosen för Kommunstyrelsens verksamheter visar 
sammanlagt ett underskott på -1,3 mnkr. Det största un
derskottet beräknas uppstå inom Samhällsbyggnadskon
toret (-2,9 mnkr) och då framförallt inom Mål tidsenheten 
som tappat intäkter i och med att gymnasieskolorna och 
även restauranger som tagit emot externa gäster stängts 
med anledning av coronapandemin. Kommunchef/IT-en
heten, -1, 1 mnkr pga högre licenskostnader. Övriga kontor 
prognostiserar överskott och då till största del beroende på 
vakanser i verksamheterna. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos visar +0,3 mnkr, i 
och med lägre personalkostnader då personals frånvaro vid 
stängda enheter inte behövt ersättas. 

Sko/nämndens helårsprognos pekar på ett underskott på 
-2,5 mnkr. Det är framförallt personalkostnaderna inom 
grundskolan som blir högre än budgeterat, till viss del vägs 
det upp av lägre personalkostnader inom övriga verksam
hetsområden. Även kostnaderna för köp av huvudverksam
het, sk interkommunala kostnader, inom grundskolan be
räknas bli högre än budgeterat. 

Vård- och omsorgsnämndens prognos visar en avvikelse 
på -31,7 mnkr. I prognosen är inräknat täckning för mer
kostnader, motsvarande 18,7 mnkr, kopplade till coro
napandemin. Det råder en stor osäkerhet kring i vilken ut
sträckning ersättning kommer ges, och en sen information 
från Socialstyrelsen om hur ersättning kommer beräknas 
har gjort att prognosen reviderats i ett sent skede. Individ
och familjeomsorgen räknar med ett underskott på -21,1 
mnkr med anledning av ökade kostnader för institutions
vård och familjehemsplaceringar. Övriga verksamhetsom
råden beräknas redovisa överskott. 

Finansförvaltningen prognosticerar att pensionskostna
derna avviker negativt från budget med -5,5 mnkr. Lägre 
personalkostnader i verksamheten gör att arbetsgivarav
gifterna blir lägre än budgeterat. Samtidigt blir det, till Fi
nansförvaltningen, inbetalade po-pålägget som ska täcka 
arbetsgivaravgiften och pensionskostnaden också lägre. I 
verksamhetens nettokostnader ingår också reavinster på 5 
mnkr för försäljning av mark och fastigheter. Sammantaget 
är prognosen+ 1 mnkr. 
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Pensioner 
Pensionsförpliktelser inkl särskild löneskatt, mnkr 

Mnkr 2018-08-31 2019-08-31 2020-08-31 

Avsatt till pensioner 42,4 48,4 48,5 

Ansvarsförbindelser 511,1 492,8 477,7 

Finansiella placeringar 0 0 0 

Summa 553,5 541,2 526,2 

Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräk
ningen ett stort åtagande för pensioner vilket redovisas 
som ansvarsförbindelse. De totala pensionsförpliktelserna 
för kommunens anställda uppgår 2020-08-31 till 526,2 
mnkr. Under avsättningar redovisas kompletterande ål
derspension samt garanti- och visstidspensioner. Denna 
del som förvaltas av kommunen uppgår till 48,9 mnkr. Av
sättningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom in
dexuppräkning. Kommunen har inga finansiella place
ringar. 

SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 

Periodutfallet för skatteintäkterna avviker från budget med 
-7,8 mnkr, då slutavräkningarna för 2019 och 2020 beräk
nas bli större än budgeterat Periodutfallet för generella 
statsbidragen och utjämningen är 7,1 mnkr högre än bud
geterat då extra generella statsbidrag har beslutats under 
året. 

Prognoserna över slutavräkningarna för skatteintäkterna 
för 2019 och 2020 har varierat kraftigt under året. 
I SKR:s cirkulär 20:32 är prognosen att skatteintäkterna 
kommer avvika med -9,2 mnkr från budget. 

Befolkningstalet som den 1 november 2019 var lägre än 
budgeterat gjorde att kommunen tappade bi dragsintäkter 
motsvarande 11,5 mnkr. Beslut om extra generella statsbi
drag motsvarande 45,5 mnkr har därefter beslutats. Enligt 
prognosen för de generella statsbidragen och utjämningen i 
ovanstående cirkulär ger det ett överskott motsvarande 34 
mnkr jämfört med budget. 

FINANSNETTO 

Period utfallet för finansnettot är+ 2, 1 mnkr. De finansiella 
intäkterna överstiger periodbudgeten med 3,2 mnkr. De fi
nansiella kostnaderna följer budget under delårsperioden. 

Helårsprognosen för finansnettot pekar på + 1,6 mnkr vil
ket är 3,2 mnkr bättre än budgeterat. Återbäring från Kom
muninvest på 1,2 mnkr och försäljningen av fyra bostads
rätter som genererat en finansiell reavinst på 1,7 mnkr har 
tillsammans med lägre låneräntor bidragit till förbätt
ringen. 



SOLIDITET 

Mnkr 
Bokslut Bokslut Bokslut Utfall 

2017 2018 2019 20200831 

Soliditet, % 57 48 40 42 

Soliditet inkl samtliga 17 13 12 14 
pensionsförpliktelser, % 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansie
rats med eget kapital. Faktorer som påverkar soliditeten är 
resultatutvecklingen och låneskuldens storlek. Vid delårs
rapportens upprättande uppgår soliditeten till 42 % vilket 
är en förbättring jämfört med bokslut 2019. Det prognosti
cerade resultatet samt att beslut har fattats om att skjuta 
vissa av årets planerade investeringar på framtiden gör att 
lånebehovet blir lägre än budgeterat, vilket tillsammans på
verkar soliditetsmåttet positivt. 

LIKVIDITET 

Stora investeringsutgifterför bl a Vallaskolan-projektet och 
stora kostnader bl a kostnader knutna till coronapandemin 
har påverkat likviditeten stort. Under första tertialet har ut
betalningarna varit större än inbetalning samtliga måna
der. 

Likviditeten har förstärkts under perioden maj - augusti 
genom att 30 mnkr har lånats upp samt att merparten av 
de extra generella statsbidragen (37,7 mnkr) betalades ut i 
juli. Utan dessa tillskott skulle betalflödet varit negativt 
även under dessa månader. 

Kommunen återsöker per sista augusti ersättning motsva
rande nära 30 mnkr för merkostnader som kan härledas till 
coronapandemin. Osäkerheten är dock stor när det gäller 
storleken på beloppet som kommer beviljas och även fram
tida kostnader kopplade till coronapandemin. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige finns möjlighet att låna 
upp ytterligare 140 mnkr under 2020. Kommunen har 
också en checkräkningskredit på 60 mnkr som ökar för
mågan att göra de löpande utbetalningarna. 

INVESTERINGAR 

Verksamhetens budgeterade in vesteringsvolym är 171,6 
mnkr och med överförda tilläggsanslag 14,3 mnkr uppgår 
den totala investeringsbudgeten till 185,9 mnkr. 

Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget för 
kommunen har en särskild genomlysning gjorts av årets 
planerade investeringar. Beslut har fattats om att skjuta på 
investeringar motsvarande 61,5 mnkr. Helårsprognosen 
pekar på ett överskott på 71,9 mnkr. 
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Nettoinvesteringarna per sista augusti uppgår till 52,7 
mnkr eller 28 % av helårsbudgeten. Vallaskolan F-6 har ta
gits i bruk från och med höstterminen. Tomtmark och fyra 
bostadsrätter har sålts under våren. 

lnvesteringsredovisning, netto 

Nämnder/styrelse, mnkr 
Budget Prognos Awikelse 

2020 2020 2020 

Kommunstyrelsen 167,6 97,4 70,2 

Kultur- och fritidsnämnd 1,2 1,2 0 

Skolnämnd 14,1 14,1 0 

Vård- och omsorgsnämnd 3,0 3,0 0 

Finansförvaltnin gen -1,7 1,7 

Summa 185,9 114,0 71,9 

Ekonomisk uppföljning - bolagen 
Resultatutveckling innan konsolidering och eliminering 

Mnkr 
Bokslut Bokslut Bokslut Prognos 

2017 2018 2019 2020 

Sala-Heby Energi AB 11,2 14,2 4,3 2,5 

Salabostäder AB 13,4 13,4 8,1 15,0 

Sala Silvergruva AB -1,8 -2,9 -1,4 0 

Sala-Heby Energi AB är stark beroende av klimatet och 
det ekonomiska resultatet har påverkats kraftigt av den 
uteblivna vinterkylan. Låga elpriser har samtidigt medfört 
att Silververket har stått still med turbinen. Kostnads be
sparande åtgärder har vidtagits, men resultattappet från 
januari och februari mot budget kommer inte att kunna 
hämtas igen. 
I samband med revision av turbin och generator har det 
uppdagats att de har allvarliga skador vilket kommer att 
innebära stillestånd och betydande reparationskostnader 
innan el återigen kan produceras vid Silververket. 
Positivt är att ombyggnationen av Silververket kommer 
att medföra lägre produktionskostnader under kom
mande driftsäsong och att bolaget genom de åtgärder som 
vidtagits har skapat goda förutsättningar för framtiden. 
Till följd av ovanstående har omsättningen under peri
oden minskat med ca 11 % jämfört med föregående års 
delårsrapport. Resultatet uppgår till 3,5 mnkr jämfört 
med 1,4 mnkr för motsvarande period 2019. 
Investeringarna har gjorts under perioden till ett belopp 
av 43,8 mnkr jämfört med 2019 då de uppgick till 83 
mnkr. Årets stora investeringar avser liksom föregående 
år framför allt ombyggnation av kraftvärmeverket i Sala. 
Prognosen för helåret 20 20 är 2,5 mnkr att jämföra med fö
regående års resultat som uppgick till 4,5 mnkr. 

Sala bostäder AB:s prognos på 15 mnkr visar att 2020 kom
mer vara ett starkt år med högre intäkter och lägre kostnader 
jämfört med budget. 



Taxebundna avgifter har ett lägre utfall än budgeterat vil
ket främst beror på den milda vintern som varit 2020. 
Lägenhetsunderhållet fortsätter att avvika från budget och 
prognosen visar att underhållet kommer att landa på 1,2 
mnkr högre än budget. Vattenskadorna har ökat under 
2020 vilket är den största anledningen till att lägenhetsun
derhållet ökat. Under 2020 kommer två stora ombyggnads
projekt att aktiveras vilket kommer leda till att utrangering 
av gamla komponenter ökar detta år. 

För Sala Silvergruva AB har spridningen av covid-19 på
verkat bolagets ekonomi i mycket stor utsträckning. Un
der tidig vår tappade bolaget 100 % av intäkterna vilket 
resulterade i ett katastrofalt dåligt ekonomisk läge. Sty
relsens beslut att stänga verksamheten helt sågs som 
enda utvägen för att rädda den ekonomiska situationen. 
Stängningen har också inneburit möjlighet till kostnads
besparingar. En noggrann genomgång av tillgångar och 
skulder visade på ett bra värde för fastigheterna varför en 
gammal nedskrivning av dessa har återförts. 
I och med den redan beskrivna situationen med covid-19 
blir en uppföljning av utfall kontra budget oväsentlig. Allt 
fokus under 2020 är att hålla bolaget så skadeslöst som 
möjligt och säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

Framtiden 
Arbetet med framtagande av ny vision och kommunala mål 
fortsätter och planen är att beslut fattas under våren 2021. 

Kommunen står fortsättningvis inför stora utmaningar att 
få den kommunala budgeten i balans. Både finansieringen 
av välfärdsuppdraget och att klara bemanningen blir svå
rare då antalet unga och äldre i befolkningen ökar kraftigt 
jämfört med personer i arbetsför ålder. 
Den pågående coronapandemin gör att prognoserna över 
skatteintäkter och generella statsbidrag är mycket osäkra, 
vilket medför att planerings underlagen förändras snabbt. 

Osäkerheten kring hur coronapandemin fortsättningvis 
kommer påverka och belasta verksamheten är stor. Kom
munen har stora utgifter för skyddsmaterial och beman
ning och hur det slutligen kommer påverka kommunens 
ekonomi är i dagsläget oklart. 

Behovet av att renovera och anpassa skollokaler är stort i 
hela kommunen. Det pågår flera utredningar kring fram
tida lösningar för skollokaler. 

Sala-Heby Energi AB ser en fortsatt framtida inriktning på 
miljöfrågor och hur klimatförändringar kommer att på
verka branschen. Ett stort arbete ligger också i att förvalta 
kundernas förtroende för företaget och föra över företagets 
värderingar till ny personal. 

Sala bostäder AB fortsätter ombyggnadsprojekten på Åkra 
och Stam paren enligt plan. 
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Under hösten 2021 kommer i Sala Silvergruva AB göras en 
analys av förutsättningarna för att bedriva verksamhet de 
kommande åren utifrån den fastlagda strategiska planen. 
Från 1 januari 2021 har bolaget endast två fast anställda 
kvar. 

Väsentliga personalförhållanden 

ANTAL MEDARBETARE 
Antal *årsarbetare per 31 december inom den kommunala 
koncernen, Sala kommun, Salabostäder AB (SB), Sala-Heby 
Energi Elnät AB (SHE) samt Sala Silvergruva AB (SSG) 

Totalt antal årsarbetare 

Tillsvidare 

Visstidsanställda 

Totalt 

Koncernen Kommunen 

2018 2019 2018 2019 

2 050 1899 1 937 1 791 

167 243 161 237 

2 217 2 142 2 098 2 028 

Antal *årsarbetare per 31 augusti 

Koncernen Kommunen 

Augusti 2020 2020 2020 

Tillsvidare+ Visstid= Totalt 2106 2 000 

*Årsarbetare är antalet anställda omräknat i heltidstjänster, alla med tillsvida
reanställning, vikariat och allmän visstidsanställning som varat i tre månader 
eller längre. 

Antal årsarbetare har stadigt minskat i Sala kommun de 
senaste två åren och på koncernnivå ser det ut att gå åt 
samma håll, en minskning för delåret 2020 (från årsskiftet 
2019/2020) med 36 medarbetare. 

Det finns en kompetensbrist för vissa yrkes kategorier i 
hala landet och även i Sala kommun. Bland de svårrekryte
rade grupperna återfinns undersköterskor, lärare, social
sekreterare, samhällsbyggare m.fl. Det finns även en tekni
kerbrist i regionen som bl.a. påverkar Sala Heby energi 
(SHE) som märker av att antalet sökande till utannonse
rade tjänster minskat, vilket befaras bestå. SHE arbetar ak
tivt genom att bistå med praktikplatser, kompetensut
veckla medarbetare för att öka möjligheten att behålla per
sonal och uppmuntrar intern rörlighet inom SHE. 

Fördelning mellan män och kvinnor, koncern (antal pers, ej 
årsarbetare) 

Aug 20 Kommun 

Kvinnor 1 515 

Män 549 

Summa 2 064 

SaboAB 

17 

23 

40 

SHEAB 

16 

44 

30 

SSAB Summa 

10 1558 

4 620 

14 2178 



Antal anställda medarbetare i den kommunala koncernen 
per den 31 augusti 2020 var 2178 st, av dessa är 71,5 % 
kvinnor och 28,5 % män. 

Sala kommun har stora kvinnodominerade arbetsplatser, 
främst inom vård och omsorg samt barn och utbildning, to
talt i kommunen är 73 % av medarbetarna kvinnor. Inom 
de kommunala bolagen är kvinnodominansen stor och i 
Sala Silvergruva återfinns 71 % kvinnor, i de övriga två bo
lagen finns övervägande män, Salabostäder har 42 % kvin
nor och Sala-Heby Energi 27 % kvinnor. 

Fördelning mellan män och kvinnor, kommun 20200731 

Antal personer, Barn och Vård och 
Övrigal 

ej årsarbetare utbildning 
Summa 

omsorg 

Kvinnor 664 651 200 1515 

Män 174 196 179 549 

Summa 838 847 374 2 074 

1 kontoren för samhällsbyggnad, tekniska, medborgarkontor, kultur 
och fritid, räddningstjänst samt personal och ekonomi 

De två största verksamheterna är vård- och omsorg samt 
barn och utbildning. Traditionellt är kommunsektorn kvin
nodominerad. Sala kommun utgör inget undantag med 73 
% kvinnor och 27 % män i augusti 2020. 

SJUKFRÅNVARO 

Sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid 

Koncernen Kommunen 

2019 202008 2019 202008 

Sjukfrånvaro totalt i% 6,7 7,9 6,7 7,9 

Sjukfrånvaro,> 60 dgr i% av to- 36,8 32,0 36,8 32,0 
talt antal sjukskrivna 

Sjukfrånvaro, kvinnor 7,7 8,8 7,0 8,8 

Sjukfrånvaro, män 3,9 5,1 2,9 5,1 

Sjukfrånvaro, 29 år eller yngre 7,7 8,8 8,1 8,8 

Sjukfrånvaro, 30-49 år 6,1 7,0 6,6 7,0 

Sjukfrånvaro, 50 år eller äldre 7,2 8,6 6,3 8,6 

Sjukfrånvaron inom den kommunala koncernen för delåret 
2020 visar en sjukfrånvaro på totalt 7, 7 %, av den samman
lagda ordinarie arbetstiden. De kommunala bolagen har en 
något lägre sjukfrånvaro, i förhållande till Sala kommun, 
vilket ger en marginellt lägre totalfrånvaro på koncernnivå. 
Då det gäller långtidssjukfrånvaro, längre än 60 dagar, Jig-

1kon toren för näringsliv, samh ällsbyggnad, bygg och miljö, medborgarkontor, kultur och fritid, räddnings
tjänst samt personal och ekonomi. 
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ger kommunen väsentligt mycket lägre än bolagen, då bola
gen har få anställda i förhållande till kommunen påverkas 
trots detta koncernsiffran endast med 0,5 procentenheter. 

I hela koncernen är sjukfrånvaron högst för kvinnor, vilket 
till viss del kan förklaras med att de är många fler till anta
let. Sjukfrånvaron per ålderskategori varierar i de olika 
verksamheterna, för Salabostäder är den högst inom ål
dersspannet 30-49 år, för Sala-Heby Energi och för Sala Sil
vergruva är sjukfrånvaron högst inom åldersspannet 50 år 
och äldre men för Sala kommun är sjukfrånvaron högst 
inom spannet 29 år och yngre. 

Några långtgående slutsatser kring utvecklingen av sjuk
frånvaron är svår att göra och riskerar att bli missvisande 
då effekterna av Covid-19 slår igenom. I nedanstående ta
bell kan vi se att den högsta sjukfrånvaron finns inom verk
samheten vård och omsorg och till viss del inom barn och 
utbildning, vilket är verksamheter som på olika sätt drab
bats hårt av den pågående epidemi, covid-19. 

Sjukfrånvaron inom Sala kommun för delåret visar på totalt 
7,9 % av totalt arbetad tid, en ökning i förhållande till delå
ret 2019 med 1,9 %. Målet för sjukfrånvaron i Sala kom
mun är satt till fem procent. 

Att antalet sjukskrivna varierar markant över åren och har 
regionala variationer beror dels på konjunkturläget och 
förändringar i regelverken, men även demografiska föränd
ringar som t. ex. att andelen äldre ökar. Den pandemi som 
startade i början av 2020, Covid-19, har av förståeliga skäl 
ökat sjukfrånvaron markant, främst inom verksamheterna 
vård och omsorg samt Barn och utbildning. Några slutsat
ser kring utvecklingen av sjukfrånvaron är svår att göra 
och riskerar att bli missvisande då effekterna av Covid-19 
slår igenom. 

Sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid, kommu
nala bolagen 

SaboAB SHEAB SSAB 

Sjukfrånvaro 2019 202008 2019 202008 2019 202008 

Sjukfrånvaro 

toti% 

5,0 5,5 2,8 3,8 3,6 2,6 

Sjukfrånvaro,> 58,6 50,6 25,6 39,0 30,7 91,3 
60 dgr i % av to-
talt antal sjuk-

skrivna 

Sjukfrånvaro, 8,8 7,8 8,9 6,6 2,9 3,8 
kvinnor 

Sjukfrånvaro, 2,3 3,1 1,0 3,6 5,1 0,3 
män 



SaboAB SHEAB SSAB 

Sjukfrånvaro, 1,3 2,9 1,1 12,5 0,4 0,0 
29 år eller yngre 

Sjukfrånvaro, 7,9 8,0 1,9 5,1 4,0 0,0 
30-49 år 

Sjukfrånvaro, 3,5 3,3 8,7 7,0 8,5 6,4 
SO år eller äldre 

Kommunens personalförhållanden 
Andel heltidsanställda per verksamhet i kommunen,% 

Barn och utbildning Vård och omsorg Övriga 

Kvinnor 
91 % (89%) 68 % (68%) 89 % (80%) 

Män 
93 % (91%) 91 % (86%) 95 % (94%) 

Andelen heltidsanställda har ökat något för alla kategorier 
ovan, utom för kvinnor inom skolan där andelen är oför
ändrad. 

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. 

Heltidsprojektet, där syftet är att införa heltid som norm, 
ska enligt beslut vara i mål senast 31 maj 2021, då heltid 
skall var infört i alla kommunens verksamheter. 

ÅLDER 

Antal medarbetare i kommunen som uppnår 65 år(pens
ionsålder}/år 

2019 2020 2021 2022 

Antal 35 65 40 61 

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda 
i augusti 2020 är 46 år och för visstidsanställda 37,6 år. 

HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ 

Friskvård 
Sala kommun uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter för 
personal genom att erbjuda en friskvårds peng, till ett värde 
av 1000 kr, att användas som betalning för hälsofrämjande 
friskvård som, enligt Skatteverkets regler, är fria från för
månsbeskattning. Nyttjandegraden 2019 var 65,5 %, nytt
jandegrad mäts vid årsbokslutet den 31 december. 

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

Interna utbildningar 
Arbetsmiljöutbildning, bestående av två utbildningstill
fällen för chefer och skyddsombud, har arrangerats under 
våren 2020, det tredje tillfället, som var inplanerat, ställdes 
in på grund av Covid-19. Inför hösten 2020 utreds om det 
är möjligt att ha ytterligare arbetsmiljöutbildning via digi
tala media. 

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 fack
liga 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 2020 handlade pro
grammen om arbetsmiljö, arbetsrätt, det kommunala avta
let och mindfulness. 

En Ledarakademi för chefer och ledare i Västmanlands 
kommuner finns, där chefsaspirantutbildning samt kurser 
och mentorprogram erbjuds, kommunen har tre deltagare 
på chefsaspirantutbildningen, som i dagsläget tyvärr är 
pausad på grund av pandemin men planeras att åter starta 
under år 2021. 

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

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. 

67 
% 

För första halvåret 2020 finns 356 registreringar gjorda, 
vilket är en ökning med 34 registreringar, och av dessa är 
67 % (240st) anmälda skador och 33 % (116st) är anmälda 
tillbud. 



LÖNER 2020 

För löneöversyn 2020 är inte det totalt löneöversynsutfal
let fastställt då löneöversynen inte genomförts för medlem
mar i Vårdförbundet, Kommunal samt OFR's förbundsom
råde för kommunal verksamhet ( Vision, Akademikerför
bundet SSR samt ledarna). 

Den pågående pandemin har försenat uppgörelsen för 
dessa förbund och utgångsläget i de förhandlingar som 
återupptas under hösten 2020 är ovissa då olika perspektiv 
speglar utgångsläget. 

Näringslivet rapporterar att läget är kritiskt och vill ha ett 
nollbud, Fackförbunden yrkar på samma nivåer som var ut
gångspunkten innan pandemin bröt ut och att vissa grup-
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per, främst undersköterskor, skall få mer av kakan än öv
riga, ekonomerna säger att konjunkturläget var kritiskt i 
början av pandemin med att det inte blev långvarigt och att 
BNP utvecklingen börjat återhämta sig. 

MEDARBETARSAMT AL 

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 eventuella förbättringsförslag. 



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Resultaträkning 

N Komm un 

0 Bokslut 2019 Redovisat Redovisat Budget 
TKR 

t 20190831 20200831 2020 

Verksa mhet ens 1 336 329 205 069 237 487 299 342 
intäkter 

Verksamhetens 2 -1 690356 -1 066 974 -1115 938 -1 649 606 
kostn ader 

Avskrivninga r 3 -62 438 -40 286 -43 363 -74 090 

Verksamhetens -1416 474 -902191 -921814 -1424 355 
nettokostnader 

Skatteintäkter 4 1 030 640 686 618 687 060 1 042 259 

Gen erella statsbi- 5 364 429 243 811 277 474 405 414 
drag och utjäm-

ning 

Verksamhetens -21 405 28 238 42 719 23 318 
resultat 

Finansiel la intäk- 6 6 457 5 067 6 508 5 005 
ter 

Fi nansie ll a kost- 7 -6 480 -4 217 -4 367 -6 609 
nader 

Resultat efter fi - -21428 29 088 44 860 21 714 
nansiella poster 

Ext raordinära 8 
poster 

Årets resultat -21 428 29 088 44 860 21714 
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Prognos Bokslut 
2020 2019 

335 782 710 020 

-1 724 683 -1986380 

-69 620 -1 10 482 

-1458 521 -1386 842 

1033 045 1 030 640 

439 418 364 429 

13 942 8 227 

7 690 3 123 

-6 1 13 -22 990 

15 519 -11 640 

-

15 519 -11640 
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Koncern 

Redovisat Redovisat Prognos 
20190831 20200831 2020 

443 470 457 782 717 806 

-1 248 237 -1 267 412 -2 011 436 

-71544 -79 398 -124 406 

-876 311 -889 028 -1418 036 

686 618 687 060 1033 045 

243 811 277 474 439 418 

54118 75 506 54427 

2 852 3 805 3 570 

-15 157 -15 899 -25 457 

41811 63 412 32 540 

-

41811 63 412 32 541 



TKR 
Not Bokslut Redovisat 

2019 20190831 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat -21428 29 088 

Justering för av- och nedskrivningar 62 535 40 384 

Justering för gjorda avsättningar 9 3 279 3 713 

Justering av övriga ej rörelsekapitalpåver- 10 8 986 3 071 
kande poster 

Medel från verksamheten före föränd- 53372 76255 
ring av rörelsekapital 

Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga ford- -6 968 -20 004 
ringar 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skul- -6 693 -57 459 
der 

Ökning(+)/minskning(-) förråd och varula- -1294 -447 
ger, exploateringsfastigheter 

Kassaflöde från den löpande verksam- 38417 -1655 
heten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella tillgångar -12 -12 

Investering i materiella tillgångar -251 sos -163 439 

Försäljning av materiella tillgångar 1988 1208 

Investering i finansiella tillgångar -91 -91 

Försäljning av finansiella tillgångar 9 9 

lnvesteringsbidrag 3 526 3 307 

Kassaflöde från investeringsverksam- 11 -246 087 -159 020 
heten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 260 000 260 000 

Amortering av långfristiga skulder -29 579 -20 347 

Ökning av långfristiga fordringar -180 -180 

Nytecknad finansiell leasing 2 192 -

Minskning av långfristiga fordringar -550 

Kassaflöde från finansieringsverksam- 231882 239472 
heten 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG 

INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig infra-

struktur 

Kassaflöde från bidrag till statlig infra- - -
struktur 

Årets kassaflöde 24 212 78 798 

Likvida medel vid årets början 55 944 55 944 

80156 134 741 
Likvida medel vid årets slut 
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Kommun 

Redovisat 
20200831 

44860 

43 363 

-709 

-6 409 

81105 

-34 229 

1338 

-439 

47776 

-

-59 471 

5 090 

0 

1 715 

-

-52 666 

34 456 

-20 878 

-303 

42 

-153 

13165 

8 274 

88156 

88 430 

*Budget 
2020 

21 715 

74 090 

-1992 

772 

94585 

-

-

94585 

-171575 

-

-

-171575 

170 000 

-29 750 

140250 

63 260 

-13 016 

50244 
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Prognos 
31-dec 

43539 

69 620 

-1139 

-6 541 

105479 

-

105479 

-

-134 776 

19 089 

-

1715 

-113 972 

34456 

-26 034 

-303 

42 

-153 

8009 

-

-485 

80156 

74 671 



Balansräkning 

Kommun 

TKR 
Not Bokslut Redovisat 

2019 20190831 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 12 281 312 

Materiel la anläggningstillgångar 

Mark, byggnader 

och tekniska anläggningar 13 1389 469 1 332 289 

Maskiner och inventarier 14 68 457 65 469 

Pågående arbeten 

Finansiella anläggningstillgångar 15 39 014 39 014 

Summa anläggningstillgångar 1511116 1451236 

Bidrag till statlig infrastruktur 16 13 895 14151 

Omsättningstillgångar 

Förråd, lager, exploateringsfastigheter 17 3 750 2 903 

Kortfristiga fordringar 18 94 002 107 038 

Kortfristiga placeringar 19 - -

Kassa och bank 20 80156 134 741 

Summa omsättningstillgångar 177 908 244 683 

SUMMA TILLGÅNGAR 1689 024 1695 918 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 21 681330 731847 

- därav resultatutjämningsreserv 15 100 15100 

- därav årets resultat -21428 29 088 

- därav övrigt eget kapital 687 658 687 658 

Avsättningar 

Pensioner och andra förpliktelser 22 48 001 48 436 

Övriga avsättningar 23 1600 1600 

Summa avsättningar 49 602 50036 

Skulder 

Långfristiga skulder 24 675 380 682 090 

Kortfristiga skulder 25 282 712 231 946 

Summa skulder 958 093 914 036 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 1689 024 1695 918 
OCH SKULDER 
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20200831 2019 

220 1978 

1400 505 2 201407 

73 498 480 036 

39 418 29 524 

1513 640 2 712 945 

15 364 13895 

4189 11353 

128 231 140 456 

88430 103 565 

220850 255 375 

1749854 2 982 214 

726190 867 726 

15100 15100 

44860 -11640 

666 230 864 265 

48492 54 258 

2400 67 480 

50892 121738 

688 721 1575 442 

284 051 417 307 

972 772 1992 750 

1749854 2 982 214 
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Koncern 

Redovisat Redovisat 

20190831 20200831 

1290 1961 

2 109 983 2 253 713 

439 632 503 872 

29 007 29 929 

2 594 063 2 789 474 

14151 15 363 

10 030 11 784 

127 714 142 498 

398 

166 994 139 404 

305136 293 687 

2 899197 3 098 524 

921061 936 202 

15100 15100 

41811 63 413 

864149 857 689 

54162 54 749 

62 860 68 280 

117 022 123 029 

1541823 1683178 

319 292 356 115 

1861115 2 039 293 

2 899197 3 098 524 



Kommun 

TKR 
Not Bokslut Redovisat Redov isat Redovisat 

2019 20190831 20200831 2019 

Panter och ansvarsförbindelser 

Pantbrev 26 103 680 

Pensionsförpliktelser 27 483 481 492 798 477 680 484 291 

Borgensåtaganden 28 854 609 798 622 947 982 21 113 

Operationella leasingavtal 29 15 934 9 990 15 348 

Finansiell leasing 30 1642 1531 

Hyresavtal verksamhetsfastigheter 31 241051 209 474 241051 

Kommunen har pensions utfästelser å t Sala - Heby Energi AB och Västmanlands Avfalls AB. 
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Koncern 

Redovisat Redovisat 
20190831 20200831 

103 680 103 680 

498 523 478 490 

17 847 18 236 

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuva
rande och framtida förpliktelser. Samtliga 291 kommuner och landsting/regioner som per 2020-08-31 var medlemmar i Kom
muninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av an
svaret mellan med lemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavta
let ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av i Kommuninvest 
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk för
ening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att 
per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525 300 mnkr och totala tillgångar till 528 168,5 
mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 827 ,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 
1 839 233,8 mnkr. 

Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförande och finansieringsavtal med Banverket avse
ende 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 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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KOMMUN: 

Not Bokslut Redovisat Redovisat Budget Prognos 
2019 20190831 20200831 2020 2020 

1 Verksamhetens intäkter 

Försälj ningsintä kter 29 630 17 278 15 735 

Taxor, avgifter och ersätt- 68137 43 401 42 465 
ningar 

Hyror- och arrenden 27 099 18136 17 325 

Bidrag 138 640 82 541 110 439 

Försäljning av verksa mhet 66167 41275 45 731 
o entreprenader 

Försäljning av anläggnings- 1513 1478 5110 
tillgångar 

Försäljning av exploate- 5144 961 682 
ringsfastigheter 

336 329 205 069 237 487 299 342 335 782 

2 Verksamhetens kostnader 

Löner o sociala avgifter 1057 438 682 085 700 315 

Pensionskostnader inkl 109 666 62 117 59 098 
särskild löneskatt 

Inköp anl tillgångar o un- 11937 7 947 6 231 
derhållsmtrl 

Bränsle, energi och vatten 33 335 20 055 19 569 

Köp av huvudverksamhet 154 304 100 699 107 922 

Övriga tjänster 123 018 70 099 75133 

Lokal- och markhyror 42 246 28 266 30400 

Lämnade bidrag 51173 34 419 41249 

Övriga kostnader 107 249 61 288 76 022 

1690 365 1066 974 1115 938 1649 606 1724683 

3 Avskrivningar 

Immateriella anläggn 92 61 62 

Mark, byggnader, tekniska 47 259 30 898 34192 

anläggningar 

Maskiner och inventarier 14 336 9 200 9110 

Nedskrivningar 752 126 0 

Återföring av nedskrivn 

byggn/mark 

62 438 40 286 43 364 74 090 69 620 

Totala kostnad för räkenskapsrevision 377 tkr . Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna 30 tkr. 
Kostnaderna för räkenskapsrevion avser kostnader för granskn ing av bokföring, delårsrapport för räkenska psår 2020. 

4 Skatteintäkter 

Kommunalskatt, prel 1039 900 693 266 697 584 1046375 

Slutavräkning 2018 543 

Slutavräkning 2019 -9 803 996 -4 911 -4 911 

Slutavrä kning 2020, pro- -7 645 -5 613 -8 420 

gnos 

1030640 686 618 687 060 1042 259 1 033 045 
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Bokslut 

2019 

228 465 

68137 

201 241 

139 354 

66167 

1513 

5144 

710 020 

1123 771 

116 063 

56 340 

161812 

154 304 

123 018 

29 573 

47 123 

174 376 

1986 380 

121 

71177 

37 397 

1 788 

110482 

1039 900 

543 

-9 803 

1030 640 

21 {36) 

DELÅRSRAPPORT 2020-08-31 

SALA KOMMUN 

Redovisat Redovisat Prognos 

20190831 20200831 2020 

140 794 113 649 

43 401 42465 

133 146 137 271 

82 375 111104 

41275 45 731 

1518 6 881 

961 682 

443 470 457 782 717 806 

725 568 741294 

67 249 63 625 

6 027 17004 

9 087 72 568 

100 699 107 922 

70 099 75133 

19 811 20107 

31179 36 592 

118 517 133168 

1248 237 1267 412 2011436 

126 295 349 

46 015 52 036 95 866 

25 337 29 478 30 601 

65 

-2410 -2 410 

71544 79398 124406 

693 266 697 584 1046 375 

996 -4 911 -4 911 

-7 645 -5 613 -8420 

686 618 687 060 1033 045 



Redovi- Redovi-
KOMMUN: sat sat 

Not 
Bokslut 2019083 2020083 Budget 

2019 1 1 2020 

5 
Kommunalekonomisk 
utjämning och LSS 

lnkomstutjämningsbi- 279 970 186 648 192 261 
drag/-avgift 

lnförandebidrag 1327 

Kostnadsutjämning 6 657 4438 10 785 

Reglerings bidrag/-avgift 16 009 10672 15 616 

LSS utjämningsavgift/-bi- 6 734 4 489 6 773 

drag 

Fastighetsavgift 44016 30059 31339 

Generella bidrag fr sta-

ten "byggbonus" 

Tillfälligt statsbidrag 11043 7 506 4494 

mottagning av flyktingar 

Stöd stärka välfärden 14 880 

364429 243811 277 474 405 414 

Stödet för att stärka välfärden har fördelats från utbetalningsmånaden och resterande del av rä-
kenskapsåret. 

6 Finansiella intäkter 

Bankränta 

Övriga ränteintäkter 445 344 381 

Ränteintäkter kundford- 151 208 198 

ringar 

Borgensavgifter 3 725 2 389 2 936 4 780 

Överskottsutdeln ing 1 782 1 782 828 

Kommuninvest 

Övriga finansiella intäk- 344 344 2164 225 

ter 

6457 5 067 6 508 5 005 

7 Finansiella kostnader 

Låneräntor -4 502 -2 941 -3117 -5 344 

Negativ ränta bankme- -8 -52 

del 

Finansiell kostnad pens- -1 710 -1061 -1143 -1246 

ion 

Övr finansiella kostnader -260 -163 -107 

-6480 -4 217 -4 367 -6 609 

8 Extraordinära intäkter 

Återföring nedskrivning 

22 (36) 
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Prognos Bokslut 

2020 2019 

288 392 279 970 

1991 

16177 6 657 

23 423 16 009 

10161 6 734 

47 008 44016 

4494 11043 

47 772 

439 418 364429 

2 

485 455 

138 250 

4 259 177 

879 1 782 

1929 457 

7 690 3123 

-4 900 -21680 

-8 

-1265 -1710 

-52 408 

-6113 -22 990 
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186 648 192 261 288 392 

1327 1991 

4 438 10 785 16177 

10 672 15 616 23 423 

4 489 6 773 10161 

30059 31339 47008 

7 506 4494 4494 

14 880 47 772 

243 811 277 474 439 418 

576 603 761 

279 276 226 

132 140 

1 782 828 879 

83 1958 1704 

2 852 3 805 3 570 

-13 522 -14 646 -24 266 

-52 

-1061 -1143 -1265 

-522 -110 74 

-15 157 -15 899 -25 457 



Not 
Bokslut 

2019 

9 Justering avsättningar 

Avsättning pensioner 2 837 

Avsättning skatter 

Avsättning viten 442 

Avsättningar bidrag till infrastruktur 

3 279 

10 
Justering av övriga ej rörelsekapital-
påverkande poster 

Realisationsvinster -1513 

Realisationsförlust 8149 

Förändring ack skuld anläggnings/an- 2 707 
slutningsavgifter 

Upplösning investeringsbidrag -1129 

Upplösning statlig bidrag infrastruk- 772 
tur Citybanan 

Upplösning statliga bidrag infrastruk-
tur Cykelbana Kumla-Ransta 

Övrig ej likvidpåverkande poster 

8986 

11 Investerings netto 

lnvesteringsutgifter -251609 

lnvesteringsinkomster 5 523 

- varav fastighetsförsäljningar 1818 

- varav försäljning maskiner o bilar 170 

- varav försäljning finansiella anlägg- 9 

ningstillgångar 

- varav investeringsbidrag 3 526 

-264 087 

Redovisat Redovisat 
20190831 20200831 

3 271 491 

442 -1200 

3 713 -709 

-1103 -6 814 

7 0 

1651 669 

-734 -795 

515 515 

17 

2 736 

3071 -6409 

-163 543 -59 471 

4 523 6805 

1208 5090 

9 1715 

3 307 

-159 020 -52 666 
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-1992 

772 

-171575 
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31-dec 

-1139 

-6 814 

0 

669 

-1193 

772 

25 

0 

-6 541 

-134 776 

20 804 

-113 972 



KOMMUN: 
Not 

Redovisat 
Bokslut 20190831 

2019 

12 Immateriella anläggningstillgångar 

Patent 

Licenser 281 312 

281 312 

Ack Investeringar 487 487 

Ack Avskrivningar -126 -126 

Ingående bokfört värde 361 361 

Nyanskaffning inkl pågående projekt 12 12 

Årets Avskrivningar -92 -61 

Övriga förändringar 

Utgående bokfört värde 281 312 

Avskrivningstid (genomsnittlig) 5 År SÅr 

13 
Mark, byggnader och tekniska an-
läggningar 

Markreserv 31024 28 704 

Verksamhetsfastigheter 934400 764191 

Fastigheter för affärsverksamhet 178 617 175 018 

Publika fastigheter 106 322 100 749 

Fastigheter för annan verksamhet 29 443 28 797 

Pågående projekt 109 663 234 829 

1389469 1332 289 

Ack. Investeringar 1822 568 1822 568 

Ack. Avskrivningar -610 479 -610 479 

Ack. Justeringar 

Ingående bokfört värde 1212 089 1212 089 

Nyanskaffning inkl pågående projekt 234183 154 246 

Avyttringar -1988 -1208 

Årets Avskrivningar -47 259 -30 774 

Om klassificeringar 

Utra ngeringa r/Nedskrivn ingar / Åter- -8 972 -3 170 
föring av nedskrivningar 

Om klassificering till exploatering -97 

Justering bokfört värde 

Reavinster 1513 1105 

Reaförluster 

Utgående bokfört värde 1389 469 1332 289 

Avskrivningstid (genomsnittlig) 26 år 43 År 

24 (36) 
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220 

220 1978 

500 1633 

-219 -183 

281 1450 

656 

-61 -127 

220 1978 

SÅr 

35 322 

1027 861 

183 646 

112 584 

29 713 

11378 

1400 505 2 201407 

1971398 

-621 874 

39 946 

1389 469 

54 953 

-5 090 

-34 202 

-9 652 

5 026 

1400 sos 2 201407 

41 År 
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1290 1961 

1633 2 290 

-183 -312 

1450 1978 

211 277 

-65 -294 

-307 

1290 1961 

2109983 2 253 713 

2109 983 2 253 713 



KOMMUN: KONCERN: 

Not 
Redovisat Redovisat 

Bokslut 20190831 20200831 Bokslut 
2019 2019 

14 Maskiner och inventarier 

Maskiner 11445 12 580 9 287 420 618 

Inventarier 44 140 39 548 51 723 46 547 

Bila r 12 872 13 341 12 488 12 872 

68 457 65 469 73 498 480 036 

Ack. Investeringar 298 341 298 341 315 201 913 894 

Ack. Avskrivn ingar -232 989 -232 989 -247 516 -532 273 

Ack. Justering 771 

Ingående bokfört värde 65 352 65 352 68 457 381621 

Nyanskaffningar 17 411 9 293 14 142 136 078 

Avyttringar -277 

Årets avskrivningar -14 311 -9176 -9100 -37 390 

Nedskrivn ingar/Återföring av ned-
skrivni ngar 

Reavinster 4 4 

Utgående bokfört värde 68457 65 469 73 498 480 036 

Avskrivn ingstid (genomsnittlig) 5 År 7 År 9År 

15 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2 2 2 

Aktier i Sala-Heby Energi AB 88 88 88 

Akt ier i Sala Silvergruva AB 5 000 5 000 5 000 

Aktier i Salabostäder AB 10 247 10 247 10 247 

Aktier i lnera AB 43 43 43 43 

Andelar i Kommuninvest 13 901 13 901 13 901 13 901 

HK Scan OY 16 

Andelar 702 702 815 1 389 

Bosta dsrä t ter 40 40 28 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3800 3 800 3 800 3 800 

Ut lämnat reverslån Vafab M iljö Kfb 4 683 4 683 4 683 4 683 

Pensionsförsäkring 5157 

Ka pitalförsäkring fört roendevalda 509 509 8 11 509 

39 014 39 014 39 418 29 524 

Andels kapitalet i Ko mmuninvest ekonomiska före ning avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter besluta t om 

insatsemiss ioner om sammanlagt 23 tkr för Sala kommun. Kommuninvest utbeta lar upparbetade öve rskott och kräve r 

åte rbeta lning som ande lskapita l, sammanlagt 5 808 tkr. I enl ighet med yttrande från Rådet för kommunal redovisning 

(RKR) redovisas inte dessa ut- och inbeta lningar öve r resulta träkningen. Tota lt andelskapital i Komm u ninvest uppgick 2020-

06-30 till 19 732 tkr fö r Sala kommun . 

16 Bidrag till statlig infrastruktur 

Citybanan 19 298 19 298 19 298 19 298 

Upplösning bidrag Citybanan -5 403 -5146 -5 918 -5 403 

Utgående bokfört värde 13 895 14151 13 380 13 895 
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386 222 437 142 

40 069 54 202 

13 341 12 527 

439 632 503 872 

913 797 1 049 048 

-532 178 -569 784 

771 

381619 480 036 

83 327 52 927 

-156 

-25 313 -29 092 

156 

439 632 503 872 

2 2 

43 43 

13 901 13 901 

1389 1502 

40 28 

3 800 3 800 

4 683 4 683 

4639 5157 

509 811 

29 007 29 929 

19 298 19 298 

-5 146 -5 918 

14151 13 380 



KOMMUN: 
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Redovisat Redovisat 

Bokslut 20190831 20200831 
2019 

Cykelbana Kumla-Ransta 2 000 

Upplösning cykelbana Kumla-Ransta -16 

Utgående bokfört värde 1984 

Utgående bidrag till statlig infra- 13 895 14151 15 364 
struktur 

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

Upplösning av bidraget till Cykelbana Kumla-Ransta, ursprungligen 2 000 tkr, har påbörjats 2020 
och upplöses över 20 år. 

17 Förråd 

Central-/materialförråd 242 310 242 

Bränsleförråd 

Lager 2 246 2146 2 246 

Exploateringsfastigheter 1262 447 1 701 

3 750 2903 4189 

18 Kortfristiga fordringar 

Ku ndford ringar 22 538 26 838 28 753 

Fordringar hos anställda 88 182 171 

Statsbidragsfordringar ensamk flyk- 87 
tingungdomar 

Övr statsbidragsfordringar 882 583 944 

Skattefordringar 13 517 28345 19 644 

Kommunal fastighetsavgift 28 947 28 208 30 982 

Upplupna skatteintäkter 

Förutbetalda kostnader och upplupna 26 929 22188 46 637 
intäkter 

Övriga kortfristiga fordringar 1100 606 1100 

94002 107 038 128 231 

19 Kortfristiga placeringar 

20 Kassa och bank 

Avräkningskonton 611 551 

Huvudkassa 

Plusgiro 

Bank 79 817 133 779 87 417 

Sparkonto lantmännen 339 351 463 

80156 134 741 88430 

21 Eget kapital 

An läggn ingska pital 786134 719 110 789 391 

Rörelsekapital -104 804 12 737 -63 201 

681330 731847 726190 

26 (36) 
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3 557 
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2 461 
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11353 

24 708 
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2 000 

-16 

1984 

14151 15 363 

3 714 3 557 

3 477 4 073 

2 392 2 453 

447 1 701 

10030 11784 

29 944 27 220 

182 171 

87 

583 944 

14 398 16 566 

28 208 30 982 

29 501 57 694 

24 812 8 922 

127 714 142 498 

398 

398 

611 551 

28 8 

166 004 138 383 

351 463 

166 994 139 404 

935 218 998 628 

-14154 -62 428 

921061 936 202 



KOMMUN: 
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Redovisat Redovisat 

Bokslut 20190831 20200831 
2019 

S12ecifikation av det egna ka12italets föränd-
rl!}g 

Ingående Eget kapital 702 758 702 758 666 231 

Justering eget kapital förändrad skat-
tesats 

Utdelning 

Arets resultat -21428 29088 44 860 

Utgående Eget Kaptial 681330 731847 726 190 

Balansutredning 

Årets resultat -21428 29088 44 860 

Realisationsvinst -1513 -1103 -6 730 

Realisationsförlust -7 

Årets resultat efter balanskravsut- -22 941 27 985 38131 
redning 

Medel till/från resultatutjämningsre- 0 0 0 
serv 

Årets balanskravsresultat -22 941 27 985 38131 

Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 15,1 mnkr av tidigare års resul-
tat till en resultatutjämningsreserv. I eget kapital ingår 461,4 tkr som avser Sala kultur-
fond. 

22 
Avsättningar för pensioner o andra 
förpliktelser 

Avsättning för pensioner 

Ingående avsättning, inkl löneskatt 45164 45165 48 001 

Pensionsutbeta In ing -2 613 -1592 -1920 

Nyintjänad pension 10004 9 845 1395 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1376 855 920 

Överfört till ordinarie beräkning -6 462 -6462 

Övrig post -22 -15 1 

Förändring löneskatt 554 638 95 

Summa avsättning pensioner 48001 48436 48492 

Aktualiseringsgrad 87% 97% 97% 

Överskotts/ond hos KPA 3441 3441 3347 

23 Övriga avsättningar 

Avsättning skatter enl fastställd ba-
lansräkning 

Avsättning viten, ej verkställda beslut 1600 1600 400 
LSS 

GC Kumla-Ransta medfinansiering 2 000 

Summa övriga avsättningar 1600 1600 2400 
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879 250 872 788 

41811 63 412 

921061 936 202 

so 892 54 258 

-1592 -1920 

9 845 1395 

855 920 

-6 462 

-15 1 

638 95 

54162 54749 

61260 65 880 

1600 400 

2 000 

62860 68 280 
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24 Långfristiga skulder 

Lån i banker och kreditinstitut 629 534 638 766 

Förutbetalda intäkter som regleras 
över flera år: 

Förutbetalda investeringsbidrag, ingå- 23 057 22 838 
ende värde 

Nya investeringsbidrag under året -4 897 -4 503 

Resultatförda investeringsbidrag 

Summa förutbetalda investeringsbi- 18160 18 335 
drag 

Återstående antal år (vägt snitt) 16 år 17 år 

Förutbetalda Leasingskulder som re-

gleras över flera år Ingående värde 

Nya förutbetalda Leasingskuld, ingå-
ende värde 

Amortering leasingsskulder 

Nya leasingskulder under året 1642 

Resultatförda leasingskulder 

Summa förutbetalda leasngskulder 1642 

Återstående antal år (vägt snitt) Se 
not 28 Finansiell leasingavtal 

Förutbetalda anläggnings-/anslut- 29 723 28 278 
ningsavgifter VA, ingående värde 

Nya anslutningsavgifter VA, ingående -3 678 -3 289 

värde 

Nya anslutningsavgifter under året 

Resultatförda avgifter 

Summa förutbetalda anslutningsav- 26045 24989 
gifter 

Återstående antal år (vägt snitt) 67 år 60 år 

Summa förutbetalda intäkter 45 847 43 324 

Summa långfristiga skulder 675 380 682 090 

25 Kortfristiga skulder 

Kortfristig del av långfristig skuld 25 431 25 431 

Kortfrist ig skuld VA-kollektivet 518 5 342 

Levera ntörsskulder 62198 38 230 
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643 111 1520 595 

23 057 32 397 

-5 693 -4 076 

-1160 

17 365 27161 

16 år 

1642 

-153 

42 1642 

1531 1642 

30 392 29 723 

-3 678 -3 678 

26714 26045 

60 år 

44079 54848 

688 721 1575 442 

26035 35 224 

4 718 518 

32 019 117 845 
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1489 737 1629 787 

32178 32 058 

-4 503 -5 693 

-576 -1220 

27099 25145 

1642 

-153 

42 

1531 

28 278 30 392 

-3 289 -3 678 

24989 26 714 

52 088 53 390 

1 541823 1683178 

28 574 29 256 

5 342 4 718 

75 678 52 426 
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Upplupen kä llskatt 16 464 17 897 

Uppl upna arbetsgivaravgifter 20 235 21 977 

Fastighetsskatt 1 026 1544 

Retroaktiva löner 2 914 2 820 

Semesterlöneskuld o okompad över- 43 483 29148 
tid 

Ferielöneskuld lärare 14 979 

Uppehå llslöneskuld 858 

Upplupna pensionskostnader, indivi - 34 743 25 805 
duell del 

Upplu pen särskild löneskatt pens- 8 429 19 920 
ioner 

Upplupna räntekostnader 501 647 

Övriga sku lder 15 15 

Övriga förutbetalda intäkter 335 

Förutbeta Ida skatte intäkter 20 303 11 692 

Övriga utgiftsrester och övriga in te- 30 279 31478 
rimsskulder 

282 712 231946 

26 Panter 

Fast ighetsinteckninga r 

Företags inteckningar 

27 Ansvarsförbindelser 

Pensionsförpli ktelser som inte uppta- 389 088 396 586 
gits bland skulder eller avsättn ingar 

Särskild löneskatt pensioner, ansvars- 94393 96 212 
förbindelser 

483 481 492 798 

28 Borgensåtaganden 

Förlustansvar för egnahem och små- 82 64 
hus 

VafabMiljö Kommunalförbund 21032 17 783 

Kom muna la bolag 833 496 780 775 

854 609 798 622 

29 
Operationella leasingavtal, framtida 
leasingkostnader 

Med förfall inom 1 år 10 502 3 536 

Med förfa ll inom 2-5 år 5 298 6187 

Med förfall senare än 5 år 134 267 

15 934 9 990 

30 
Finansiella leasingavtal 

Framtida hyreskostnader: 
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17 391 17 513 

22 429 22 606 

1 085 1 408 

2 531 2 914 

31 207 47 500 

14 979 14 979 

858 858 

25 604 35 526 

20 276 8 819 

644 6 553 

15 

14271 

20 318 20 303 

63 943 70454 

284 051 417 307 

5 461 

98 219 

103 680 

384 420 389 742 

93 260 94550 

477 680 484 291 

82 82 

18154 21032 

929 746 

947 982 21113 

12 233 

3 079 

36 

15 348 
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19 201 18 505 

24490 25 039 

1341 1 198 

2 820 2 531 

33 040 35 510 

14 979 

858 

25 805 26 348 

21286 20 918 

5188 5 520 

12 259 7 368 

14 298 15 315 

11692 20 318 

38 281 75 309 

319 292 356115 

5 461 5 461 

98 219 98 219 

103 680 103 680 

402 311 385 230 

96 212 93 260 

498 523 478 490 

64 82 

17 783 18154 

17 847 18 236 
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Med förfall inom 1 år 223 

Med förfall inom 2-5 år 1045 

Med förfall senare än fem år 373 

1642 

31 
Hyresavtal verksam hetsfastigheter, 
framtida hyreskostnader 

Med förfall inom 1 år 23 966 27 484 

Med förfall inom 2-5 år 74036 78 891 

Med förfall senare än 5 år 143 049 103 099 

241051 209 474 
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DRIFT- OCH I NVESTERI NGSREDOVISN I NG 

Drifts redovisning 
DRIFT, tkr Redovisat Redovisat *Budget 

20190831 20200831 2020 

KS - Kommunchef 12978 12479 16957 

Intäkter -4585 -7 316 -8420 

Kostnader 17563 19 795 25377 

KS - Personalkontor 6942 5828 11319 

Intäkter -461 -778 -675 

Kostnader 7403 6606 11994 

KS - Ekonomikontor 19470 20460 31093 

Intäkter -1 084 -945 -1649 

Kostnader 20554 21406 32742 

KS - Samhällsbyggnadskontor 61201 68349 94584 

Intäkter -238 292 -229 985 -375 684 

Kostnader 299 493 298 334 470268 

KS - Räddningstjänst 12083 12487 24051 

Intäkter -13 014 -13 323 -14 481 

Kostnader 25098 14809 38532 

KS - Kontor för hållbar tillväxt 38091 41653 60265 

Intäkter -35 676 -29 591 -55 809 

Kostnader 73 766 71244 116 073 

Summa KS 150 763 161229 238 269 

31 (36) 
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18025 

-10 490 

28515 

10269 

-1217 

11486 

30993 

-1410 

32403 

97460 

-377 488 
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23724 

-14 484 
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59085 

-47 639 
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-1068 

2070 
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-239 
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-2876 
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-4 680 

327 

2 

325 

1180 

-8170 

9 350 
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Revision 299 377 

Intäkter -1 

Kostnader 300 377 

Överförmyndare 1897 1943 

Intäkter 0 

Kostnader 1897 1943 

Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 30439 34134 

Intäkter -4 818 -2854 

Kostnader 35257 36988 

Sko/nämnden (SKN) 339 799 351865 

Intäkter -114 774 -114 623 

Kostnader 454 573 466 488 

Vård- och omsorgsnämnd {VON) 370507 376 046 

Intäkter -36 006 -68 150 

Kostnader 406 514 444196 

Finansförvaltningen 8410 -4030 

Intäkter -1332 -4 881 

Kostnader 9 742 851 

Totalt 902 191 921814 

Investerings redovisning 

INVESTERING, netto Redovisat Redovisat 
tkr 20190831 20200831 

KS - Kommunchef 0 

KS - Medborgarkontor 1271 

KS -Samhällsbyggnadskontor inkl VA 150840 

KS - Räddningstjänst 1479 

KS - Kontoret för hållbar tillväxt 

Summa Kommunstyrelse (KS} 153 590 

Kultur- och fritidsnämnd (KFN} 809 

Skolnämnd (SKN} 3108 

Vård- och omsorgsnämnd (VON) 1223 

Finansförvaltning 

Summa 158 731 

*Inkl TA-anslag 
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*Budget 
2020 

879 

879 

3036 

3036 

52283 

-5570 

57853 

551810 

-179 580 

731390 

567182 

-39 504 

606 686 

10895 

10895 

1424 354 

*Budget 
202.0 

3175 

154993 

8958 

150 

167 556 

1200 

14120 

3 000 

185 876 

Prognos 
31-dec 

879 

879 

3036 

3036 

51990 

-5101 

57092 

554281 

-180 402 

734 681 

597 869 

-74187 

673 056 

9911 

-5 614 

15525 

1402481 

Prognos 
31-dec 

4224 

84330 

8 383 

150 

97 367 

1200 

14 120 

3 000 

-1 715 

113 972 
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Budget-
awikelse 

293 

-469 

761 

-2471 

822 

-3 293 

-31 687 

34 683 

-66 370 

985 

5 614 

-4 629 

-34167 

Budget-
awikelse 

-1 049 

70663 

575 

70189 

1 715 

71904 



BESKRIVNINGAR 

Redovisningsprinciper 
Redovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god re
dovisningssed och enligt gällande rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt anvisningar 
från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Kommunfullmäktige har under 2018, KF § 122, fattat be
slut om att frångå huvudregeln i RKR:s information om re
dovisning av rivnings- och saneringsutgifter och aktivera 
dessa utgifter som markanläggning istället för att de kost
nadsförs direkt. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde, som har satts till ett prisbasbelopp. Det gäl
ler som gemensam gräns för materiella tillgångar och där
med också för finansiella leasingavtal. 

Jämförelsestörande poster 

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

Extraordinära poster 

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

Skatteintäkter och övriga intäkter 

Skatteintäkterna redovisas det år den beskattningsbara in
komsten har intjänats av den skattskyldige. Periodisering 
görs utifrån SKR:s senaste prognos, cirkulär 20:32. Diffe
rens mellan slutlig taxering och redovisad skatteintäkt fö
regående år redovisas som justeringspost. 

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

Sala-Heby Energi AB nettoredovisar två investerings bidrag 
(124 tkr och 1 425 tkr) som erhölls år 2016 och 2018. 
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Intjänad semesterlön och okompenserad övertid har vär
derats till sitt verkliga värde inklusive personalomkost
nadspålägg (40,15 %) och redovisas som kortfristig skuld i 
balansräkningen. 

Arbetsgivaravgifter för augusti har periodiserats. 

Anläggningstillgångar 

Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för investeringsredovis
ning' ska tillgångar med en nyttjandeperiod på minst 3 år 
och ett värde på minst ett basbelopp klassas som investe
ring och redovisas som anläggningstillgång. 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där av
skrivning sker på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskriv
ning påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. 

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning på 
objekt där komponenter tydligt kan urskiljas. Objekt med 
ett bokfört värde överstigande 25 mnkr vid bokslut 2013 
har uppdelats i komponenter utifrån en schablon. Grundin
vesteringarna har sedan procentuellt fördelats ut på re
spektive komponent och framtida avskrivningar anpassas 
till komponentens avskrivningstid. 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen 
för; byggnader och tekniska anläggningar: 10, 15, 20, 25, 
30, 33, 50 och 100 år, och för maskiner och inventarier; 5, 
7, 10, 15, 20 och 25 år. 

Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls. 

Omsättningstillgångar 

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

Lån och räntor 

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

Pensioner 

Sala kommun redovisar sina pensionsåtaganden enligt 
blandmodellen. D v s pensioner intjänade från och med 
1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och 
pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovi
sas som ansvarsförbindelse. 

Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda (PBF-KL) har 
skuldforts. 

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda (OPF-KL) har sä
kerställts i en kapitalförsäkring som redovisas som finansi
ell tillgång och pensionsskuld i balansräkningen. 

Avgiftsbestämda pensionen (tjänstepensionsavtalet) redo
visas som kortfristig skuld och betalas ut för individuell för
valtning i mars nästkommande år. 



Samtliga pensioner redovisas inklusive särskild löneskatt 
24,26 %. 

Hyra och leasing 

De leasingavtal av lös egendom som finns i kommunen och 
som tecknats från och med 2019-01-01 redovisar Sala 
kommun i enlighet med RKR RS. 

Samtliga leasingavtal tecknade före 2019-01-01 redovisas 
som operationella. Finansiella avtal redovisas som anlägg
ningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgiften re
dovisas som skuld i balansräkningen. 

Framtida leasing- och hyresavgifter redovisas under an
svarsförbindelser. 

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

Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter beräknade 
utifrån det egna skatteunderlaget. Det generella statsbidra
get redovisas tillsammans med bidrag och avgifter i utjäm
ningssystemet i posten generella statsbidrag och utjäm
ning. 

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

Balansräkningen redovisar vad kommunens tillgångar be
står av samt hur dessa har finansierats . Tillgångarna delas 
in i, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 

Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella an
läggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och fi
nansiella anläggningstillgångar. 

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

I anslutning till posten "eget kapital" är årets resultat speci
ficerat. Skälet är att poster inte endast skall kunna bokas 
upp på balansräkningen utan måste redovisas över resul
taträkningen. Förändringen av eget kapital kan avläsas ge
nom att jämföra ingående och utgående balans av eget ka
pital 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. 
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Kassaflödesanalysen/finansieringsanalysen visar hur en rä
kenskapsperiods investeringar och löpande verksamhet 
har finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens 
likvida ställning. 

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift
och investeringsredovisning 

Driftredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade 
och redovisade intäkter och kostnader visas . Resultaträk
ningen utgår ifrån dr iftredovisningens intäkter och kostna
der. 

lnvesteringsredovisningen, i vilken verksamheternas budge
terade och redovisade investeringsinkomster och -utgifter 
ingår. De redovisade netto investeringarna förs över till 
finansieringsanalysen. 

Nyckeltals beskrivningar 
Finansnetto: finansiella intäkter - finansiella kostnader 

Soliditet%: eget kapital/totala tillgångar 

Redovisningsmodellens sam band 

0RIFTSREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNI G 
... lntilkter l..~ .......... ,_ .. ,, ..... .. 

NämndA Projekt 1 

Nämnd B Projekt 2 

Etc Etc 

- Summa lntakt,r Inkomster 
Kostnader lnvesteringsbidrag 

Nämnd A 
Nämnd B 
Etc 

-- Summa kostnader 
[ 

_N_e_tt_o_in_v,_$t...:.• ...:..rln_,,_g'---- .. f" 

KASSAFLÖ0ESANALYS 
Löpande verksamhet 

RESULTATRÄKNING .... ►,: Verksamhetens intäkter* -----.C Verksamhetens kostnader• 

Nettokostnader !i 
► lnvesterings;;-erks~mhet 

Finansie~ingsverksamh~t 
Å;et~ k;;saflöde 

·-···· 

Skatteintäkter m lU. ] 
I Verk$amh,tens re$U/tat I .--BA- LA- NS- RÄ~. -KN_I_N_G ___ _ 

Finansnetto Anläggningstillgångar 
l.► Omsättningstillgångar 

Summa tlllgingar 
Extraordinära poster 

.. Arets resultat 
Eget kapital 
Skulder 
Summa skulder 

* interna poster avräknade 
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Nämndernas verksamhets berättelser 
Nämndernas verksamhetsansvar finns reglerat i reglementen som återfinns på kommunens hemsida www.sala.se. Kom
munen har en förvaltning, uppdelad på elva kontor. Det är kontoren som sköter det dagliga arbetet Förutom kontoren 
finns även Kommunrevisionen. 

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

Nämnd: 

Kommunstyrelse 

Kultur- och Fritidsnämnd 

Skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Överförmyndare 

Kommunchef 

PERIODEN SOM GÅTT 

Kontor: 

Kommunchef, Samhällsbyggnadskontor, Kontoret för hållbar tillväxt, Ekonomi

kontor, Personalkontor och Räddningstjänst 

Kultur och Fritid 

Barn och utbildning 

Vård och Omsorg 

Medborgarkontor /Juridiska enheten 

• Pandemin med Covid-19 har i stor utsträckning präglat perioden, såväl med extra kostnader som med un 
danträngningseffekter på så sätt att delar av den ordinarie verksamheten har fått läggas åt sidan till förmån 
för hantering av pandemins konsekvenser och effekter. Krisledningsnämnden har aktiverats och kommun
chefen har använt kommunledningsgruppen som forum för dialog och beslut med huvudsyftet att stödja 
vård och omsorgsförvaltningen så att verksamheterna kan fungera. 

• Den pågående omorganisationen för kontoret för hållbar tillväxt fortsätter. AME och VUX har förts över till 
skolnämnden och IT och administration återfinns direkt under kommunchefen. Ett arbete med att utreda om 
planenheten ska tillföras de två enheterna, bygg och miljö som är de nu två återstående verksamheterna 
inom kontoret för hållbar tillväxt är under utredning. Förslaget är att plan, bygg och miljöenheterna åter
finns inom samma kontor. 

• Ett pågående arbete med att se över den kommunala administrationen pågår. Detta utifrån beslut på Kom
munstyrelsen sedan tidigare. Där de olika delarna inom KSF område genomlyses utifrån djupintervjuer av 
kommunstrateg. Ett extra fokus återfinns på digitaliseringen och dess möjligheter. 

• Arbetet med framtagandet av en ny vision och målområden fortsätter med förhoppningen att dessa kan bes
lutas under våren 2021. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -813 -3 240 2 427 -1220 -3 290 2070 

Interna intäkter -4 801 -4076 -725 -7 200 -7 200 0 

I Summa intäkter -5 614 -7 316 1702 -8420 -10 490 2010 I 
Köp av huvudverk-

3 356 -352 5 356 -351 
samhet, bidrag 

Personalkostnader 10 418 9 278 1140 15 627 16 070 -443 

Övriga kostnader 5 834 9195 -3 361 8 751 9 756 -1004 
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Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårs prognos Awikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Interna kostnader 663 967 -304 994 2 334 -1340 

Summc:1 kostnader 1691"9 19'795 -28i/7 '25377 
..• 

1si515 -3 1'38 

Resultaf :l!li'30S 124811 •l !74 16951 l8 025 -1068 
.. ~ ' ., ,., . ' " 

- ... , 

PERIODENS RESULTAT 

Kontoret har fått mer EU-bidrag än budgeterat, Överskottet i personalkostnaderna beror på vakanser på IT och un
derskottet på övriga kostnader beror till stor del på ökade IT kostnader. 

ÅRSPROGNOS 

Något mer intäkter förväntas komma i de projekt kommunen deltar i. Övriga kostnader är de ökade licenskostnader 
som IT fått. 

Driftsredovisning 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Kommunchef 4383 3 335 1048 6574 6 306 267 

Civilförsvar 244 39 205 367 702 -335 

IT 6 678 9106 -2 427 10017 11017 -1000 

I Summa 11305 12480 -l !74 1 l!SOZS -f 068 J 

Hanteringen av Covid-19 har medfört oförutsedda kostnader som det är osäkert i vilken omfattning vi kan få kost
nadstäckning från staten för. Det prognosticerade underskottet inom området krisberedskap har uppkommit till följd 
av kostnader för Frivilliga Resursgruppens (FRG) samordning av matinköp till personer i riskgrupp. Vi har förhopp
ningen om att dessa kostnader kommer att täckas av staten. 

Till följd av pandemihanteringen har även en stor del av den verksamhet inom området krisberedskap och civilt för
svar som varit planerat att genomföras under vår och sommar fått skjutas på framtiden . 

IT har fått större kostnader för licenser än budgeterat. Kostnaderna kommer vara i fas inför 2021 igen. 

Investeringar 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Krisberedskap 187 0 187 280 280 0 

IT-investeringar 2 117 4 224 -2107 3175 4 224 -1049 

I Summa U04 422-4 -Ji 920 I 3445 4584 -1849 

Större investeringar än ram har behövts göras då gamla brandväggar bytts ut i nä tverket. 
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EU-BIDRAG 

Följande EU-projekt drivs - eller kommer att drivas inom Sala kommun: 

AME: Gröna Gången. Påbörjat 2018 och avslutas 2021.v Riktar sig till de som står mycket långt från arbetsmarknad 

och /eller studier. Finansieras via ESF med 13,8 milj SEK. 

Kvinna in i Sverige: Regionalt ESF-projekt som drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands Län. Pågår 2019-nov 2021. Rik

tar sig till kvinnor som står långt från arbetsmarknad och/eller studier. Finansieras via ESF med Ca 4 milj för Sala. 

Vård och Omsorg: Välfärdsteknologi. Pågår 2018-sept 2021. Riktar sig till anställda inom Vård och Omsorg gällande 

digitala hjälpmedel/arbetsmetoder. Finansieras via ESF med 8,7 milj från ESF. 

Kompetenscentrum Vård och Omsorg: Startar 2020-10-01 och pågår tom 2022-09-30. Skall kompetensutveckla all 

personal samt vikarier inom Vård och Omsorg. Finansieras från ESF med 7 milj SEK. 

Kommunchefens stab: EMBRACIN. Internationellt EU-projekt. Pågår 2020-2022. Samverkan med 6 andra EU-länder. 

Vänder sig till nyanlända som står relativt nära den svenska arbetsmarknaden. 

finansieras via AMIF-fonden med 4 milj SEK för Salas del. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

KOMMENTAR: 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

X 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

X 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

KOMMENTAR : 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

KOMMENTAR: 

Framtiden 

• Det finns många arbetsuppgifter inom krisberedskap och civilt försvar som behöver återupptas, efter att 

dessa blivit vilande under vårens och sommarens pandemihantering. 

• Fortsatt fokus på återuppbyggnad av kommunens roll inom totalförsvaret. 

X 

X 

X 

• Under hösten kommer rekrytering att inledas efter en räddningschef samt näringslivschef. Omorganisat

ionen gällande kontoret för hållbar tillväxt förväntas vara klar i november. Förslaget som utreds är att Plan

enheten flyttas över till kontoret för hållbar tillväxt. 

• Statsbidrag kommer att påverka utfallet för 2020 och framförallt sökta Covid- 19 kostnader. 

• Arbetet med framtagandet av ny vision och kommunala mål fortsätter och förhoppningsvis kan beslut fattas 

under våren 2021. 
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Samhällsbyggnadskontor exkl Vatten och Avlopp 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Reparationen av simhallens 25-metersbassäng och undervisnings bassäng stod klar i april och badet 
öppnar åter för allmänheten under hösten 2020. 

• Byggnationen av Nya Vallaskolan F-6 med tillhörande skolgård samt utbyggnad och ombyggnad av kök 
och matsal är klar och överlämning till verksamheten skedde den 1juli 2020. 

• Även Samhällsbyggnadskontoret har påverkats av den pågående pandemin. 
• Försäljningen från Centralförrådet har minskat p.g.a. varubrist från leverantörer. Enheten tek

nisk service har varit behjälpliga och har hämtat och levererat bristvaror från hela mellan Sve
rige till kommunens verksamheter. 

• Gymnasieskolorna övergick till distansundervisning i mars vilket medförde stora konsekven
ser för dess kök. I stort sett har intäkterna därför uteblivit under våren medan kostnaderna för 
personal och lokaler kvarstår. Även försäljningen av externa luncher på Johannesbergsgatan 2 
har drabbats av restriktionerna. 

• I övrigt har kontoret bistått Vård- och omsorgskontoret med personella resurser för att få till 
verkning av skyddsutrustning och inköp av matvaror till brukare att fungera samt utlåning av 
personal till verksamhet. För många medarbetare har pandemin inneburit distansarbete i stor 
utsträckning. 

• Dammsäkerhetshöjande åtgärder har genomförts genom avverkning av riskträd längs Gröna gången. En 
gestaltningsplan för dammvallen är nu ute på remiss. 

• Som ett första steg i projektet "Miljöåtgärder Sala silvergruva och Pråmån" har en arkeologisk utredning 
genomförts under sommaren. Utredningen är en förutsättning för att kunna få tillstånd för fortsatta åt
gärder på området. 

• Markanvisningsavtal har tecknats med Bo klok med att avsikt att bygga bostäder på en yta av c:a 25000 
kvadratmeter på Norrmalm. Byggstart beräknas till hösten 2021. Exploateringen ska omfatta c:a 150 
bostäder i fler- och enbostadshus. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

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

2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -23 643 -25 033 1390 -36 319 -38189 1870 

Interna intäkter -194 852 -183 753 -11099 -303178 -304 426 1249 

" ,. - ., 
Summa intäkter -218 495 -2081,86 -9709 -339497 -342 6!1.5 3!1.18 . ,, IS ,, !Il,, 

Köp av huvudverksam-
23 428 28134 -4 706 35 925 41212 -5 288 

het, bidrag 

Personalkostnader 57 750 53 785 3 965 86620 85172 1448 

Övriga kostnader 153 271 141 202 12 069 230 936 229 639 1298 

Interna kostnader 53162 53 985 -823 80600 83 453 -2 853 

Summa kostnader 287 611 277106 10505 434081 i$39476 -5 395 

lll' 

Resultat 69 l:t6 68328 796 94584 96860 -2 2(7,6 
' - - ' C 
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PERIODENS RESULTAT 
För interna intäkter finns eftersläpning med fakturering bl.a. vad gäller enheterna måltid, kart-mät och teknisk ser
vice. Stora intäktsbortfall på måltid till följd av Corona-pandemin har uppstått. 

Avvikelse för övriga kostnader beror på mindre inköp till centralförrådet och måltidsenheten samt brist på upphand
lade entreprenörer, i synnerhet på fastighetsenheten. 

ÅRSPROGNOS 

Prognosen för helåret visar ett underskott på 2,3 mnkr. 

Driftsredovisning 

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

2020 2020 2020 2020 

Kontorsledning 867 -252 1119 1300 1300 0 

Plan- och utvecklingsen-
34 755 36 327 -1572 52130 51180 950 

heten 

Gata/parkenheten 18 220 16 411 1809 27 860 25160 2 700 

Kart/mät 2 349 2 780 -431 3 524 3 524 0 

Fastighetsenheten 1007 -3 842 4 849 2350 2 350 0 

Teknisk service -235 3 524 -3 760 300 1500 -1200 

Samhällstekniska en-
4080 3 430 650 6120 6320 -200 

heten 

Måltidsenheten 8 073 9 992 -1919 1000 5 526 -4 526 

ls,unma 69 tl!6 6B320 796 1 94584 96860, ·2 2716 ) 

Det största prognosticerade underskottet står mål tidsenheten för p.g.a. Corona-pandemin. I mitten av mars stängde 
gymnasieskolorna och detta gjorde att enhetens intäkter kraftigt minskade. Enhetens kostnader för hyror och perso
nal har kvarstått. Gymnasiekökens medarbetare har istället vikarierat på andra skolor och förskolor när den ordinarie 
personalen har uppvisat förkylningssymptom. På skolor och förskolor har färre portioner serverats p.g.a. att barn och 
elever har varit hemma i större utsträckning än vanligt. För kommunen i sin helhet innebär de minskade livsmedels
kostnaderna dock en besparing. Även Barn- och utbildningskontoret samt Vård- och omsorgskontoret innebär de 
färre sålda måltiderna ett plus. Restaurangen på Johannesbergsgatan 2 har varit stängd sedan 12 mars och detta har 
inneburit en minskning av externa intäkter. 

Även teknisk service har påverkats mycket av Corona -pandemin och av att många medarbetare har arbetat på distans 
sedan mars. Detta har gjort att bilpoolbilarna har nyttjats mycket färre timmar än vanligt, minskade försäljningsintäk
ter på centralförrådet och att medarbetarna på enheten har hämtat varor från hela mellansverige och distribuerat till 
kommunens verksamheter. 

För att minimera underskottet på kontoret kommer gata-/parkenheten att se över möjligheterna att avverka mer 
skog än tidigare planerat. 

Inom plan och utveckling prognostiseras ett överskott på 1 mnkr avseende kollektivtrafiken. En stor anledning till 
detta är att färdtjänstresorna har blivit förre p.g.a Corona-pandemin. 

Tomställda lokaler finns på Åsgården, Lindgården, Lugnet Sätrabrunn, Salbo skola, Västerfärnebo skola, Ösby Natur
bruksgymnasium, Rådhusgatan 4 C, Täljstenen och Kungsängsgymnasiet. From 1 september blir även Vallaskolan 
hus B, Kungsägsshymnasiets C-hus och Sörskogen tomställda. För vissa av dessa fastigheter ligger försäljningsupp
drag. 
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Investeringar 

Budget Budgetjan- Utfall jan-aug 
Tkr Avvikelse Helårsprognos 2020 Avvikelse 

aug 2020 2020 2020 

Plan och utveckling 2 000 -663 2 663 3 000 -7 463 10 463 

Gata 12 900 3 779 9121 19 350 12164 7186 

Park 3 867 469 3 397 5 800 5118 682 

Kart/mät 67 1 66 100 0 100 

Fastighet 66 062 27 763 38 299 99088 53 952 45136 

Gruvans vattensystem 3 970 1181 2 789 5 955 4951 1004 

r S_umma 88 8-66 32530 56335, l3329B 68'122 64571 1 

Den 10 juni beslutade KS att skjuta på investeringar om drygt 60 mkr i årets budget enligt följande: 

• 46,65 miljoner kronor inom programmet Fastighet 

• 7,6 miljoner kronor inom programmet Plan- och utveckling 

• 6,4 miljoner kronor inom programmet Gata 

• 0,8 miljoner kronor inom programmet Park 

Fastighet: Överskottet beror på att nya Vallaskolan blivit billigare än budget samt att byggstart för Åkraskolan och ett 
LSS-boende har skjutits upp. 

Plan och utveckling: Av de 14 mnkr som är budgeterade för inköp av fastigheter på Norrmalm kommer c:a 7 mnkr att 
användas och resten återlämnas. Enheten har sålt fastigheter till ett värde av ca 4 mnkr under perioden, försäljningar 
kommer fortsätta under hösten för att nå målet på att sälja för 20 mnkr under 2020. 

Gata/Park: Flera projekt inom gata och park har skjutits fram p.g.a. förseningar av exploateringar. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

0 

Måltidsenheten har inte utökat sysselsättning i Måltidsenhetens kök för personer i Arbetsma rknadsenheten, då vi inte har fått förfrågan 
om nya placeringar under perioden . 

Pilotprojektet med digitalisering av en äldre detaljplan pågår och kommer att avslutas under hösten . 

10 (54) 



Effektiviserat arbetssättet med leveranser till lantmäteriet kommer att genomföras under hösten efter att den pågånde GIS-upphand
lingen har avslutats. 

Arbetet med att ställa om gräsytor till ängsmark har påbörjats. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

0 

Den planerade informationskampanjen och aktiviteter som skulle ha genomförts tillsammans med kommunens krisberedskapssamord

nare v. 20 ställdes in p.g.a. Corona. 

Medborgardialog kring "Miljöåtgärder Sala silvergruva och Pråmån" har påbörjats under våren med informationsaktiviteter för olika in

tresseföreningar och närmast berörda fastighetsägare. Under hösten kommer bredare aktiviteter att ordnas. En kommunikatör har knu
tits till projektet. 

Avverkningen av Gröna gången har under våren inneburit breda informationsinsatser till olika intresseföreningar samt en allmän dialog 

på biblioteket. 

Under våren har kommunen genomfört medborgardialog vid resecentrum i syfte att öka andelen av de korta transporterna till kollektiv
trafik eller cykling och därmed frigöra parkeringsplatser för de som pendlar längre sträckor. 

Arbetet kring utformande av Stora torget har blivit försenat på grund av Covid -19 och möjligheter till dialogmöten både inom kommunen 

och med allmänheten. 

Införande av en en nye-tjänst för ansökan av ny/ändrad detaljplan är ännu inte påbörjad. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Måltidsenhetens köksmästare och måltidsledning har genomgått en ledarskapsutbildning under våren. Den har haft fokus på att ge köks
mästarna kunskap och redskap för ett aktivt ledarskap i sin arbetsgrupp som främjar delaktighet, inflytande och utveckling. 

Det nya samverkansavtalet har i stort sett blivit implementerat på hela kontoret . Avstämning görs under hösten. 

Framtiden 

Samhällsbyggnadskontoret har under flera år haft ett nära samarbete med Trafikverket och Region Västmanland. Med 

hjälp av statlig finansiering kommer utbyggnad av tre nya gång- och cykelvägar slutföras under hösten längs Åkragatan, 

Hyttvägen och Norrängsgatan. 

Under hösten startar saneringsarbetet vid Sala silvergruva genom att den nedre parkeringen ska täckas genom asfaltering . 

• Jakobs bergsgatan kommer under hösten byggas om med gång- och cykelväg och tillgänglighetshöjande åtgärder för buss

hållplatser. 
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Som ett led i den långsiktig förvaltningsplanen av Gruvans vattensystem påbörjas under hösten en fördjupad dammsäker

hetsutvärdering. Vilket genomförs för att avgöra om dammens konstruktion och funktion motsvarar aktuella krav. 
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Samhällsbyggnadskontoret - Vatten och Avlopp 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Grundvattennivåerna i våra kommunala vattentäkter har haft en viss återhämtning från tidigare rekordlåga 
nivåer. Detta har resulterat i att kommunen inte haft någon begränsning, likt föregående sommar, med re
striktioner mot bevattning samt fyllning av pooler. Kommunen har även hittat ett större utläckage på 
dricksvattennätet i Möklinta som har blivit åtgärdat. 

• I början på året hade kommunen en läcka på sjöledningen som förbinder Möklinta/Broddbo med Sala av
loppsreningsverk. Detta resulterade i att avloppsvatten fick bräddas under tiden läckan lagades. Beslut har 
tagits att projektera en ny sjöledning då denna ledning haft flera haverier de senaste åren 

• Kommunen har under under året skickat ut ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) som gått ut i 
Sala tätort med kokningsrekommendationer då kommunens anlitade laboratorium hade gjort fel och fått ett 
"Otjänligt prov" på vårt huvudvattenverk Knipkällan trots att vattenkvaliten var tjänlig. Rekommendationen 
att koka vattnet låg ute ca 15 timmar innan kommunen med säkerhet kunde dra tillbaka rekommendat
ionen. Nya rutiner och instruktioner har tagits fram så inte direkta misstag på laboratoriet ska få samma 
stora konsekvenser för oss. 

• Under våren har rapporten Framtidens dricksvattenförsörjning för Sala kommun antagits. För att på lång 
sikt säkerhetställa dricksvattenförsörjningen för Sala Kommun (och Västerås) pågår ett sammarbete med 
Mälarenergi där kommunen tittar på möjligheten att infiltrera vatten från Dalälven i en del av 
Badelundaåsen för att förstärka den naturliga grundvattenbildningen och på så sätt kunna tillverka mer 
dricksvatten än vad idag är möjligt inom Sala Kommun. 

• Arbeterna fortgår med att skydda de grundvattentäkter Sala Kommun använder. Risk och sårbarhetsana
lyser har tagits fram och ska tillsammans med nya hydrogeologiska undersökningar ligga till grunden för att 
fortsätta revidera Härsveds (Vallrums) vattenskyddsområde. Under våren har en hydrogeologisk rapport 
tagits fram för Härsved. 

• Under våren har VA-plan samt dagvattenplan framtagits och gått ut på intern remiss. 

Ekonomi 

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

Avvikelse 
Budget Helårsprognos 

Avvikelse Tkr 
2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -27204 -19286 -7918 -31792 -31786 -5,8 

Interna intäkter -3372 -1913 -1460 -4396 -3 087 -1309 

''t " Summa intäkter -30576 -21199 -9318 -36188 -34872,5 -1314,9 
.., 

•'-'•' ' C " " •" 

Köp av huvudverksam-
het, bidrag 

1729 1301 428 2 594 2 541 53 

Personalkostnader 7671 6643 1028 11506 10085 1420,8 

Övriga kostnader 9315 8673 643 13 972 14996 -1023 

Interna kostnader 5410 4610 800 8115 7 851 264 
_,, .,. 

Summa kostnader 24125 21227 2899 I• 36187 35413 715 
,, 

C 1, 
~ -

R~.stiltat -6451 28 -6479 0 600 -6-00 

Kommentar: 

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 600 tkr beroende på ökade administrativa kostnader från kommunen 
som inte täcks av VA-taxan. 

D riftsred ovisn i ng 

Tkr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug 

2020 2020 
Avvikelse 
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Budget 

2020 

Helårs prognos 
2020 

Avvikelse 



Vatten- och avloppsverk-
-6 451 28 -6 479 0 600 -600 

samhet 

I summa •64St 28 -6419 I!) 690 -6001 

Kommentar: 

Investeringar 

Tkr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug 

Avvikelse 
Budget Helårs prognos 

Avvikelse 
2020 2020 2020 2020 

Vatten- och avlopps-
14467 9 331 5136 21700 15 607 6093 

program 

I summa 14461 933:1: SH6 21 700 l56Q7 6093 1 

Kommentar: 

Total investeringskostnad för första halvåret är 9,3 mnkr. Prognosen för helår har minskats från 15,6 mnkr. Investe
ringar i säkerhetsåtgärder på vattenverken har skjutits framåt i tiden p.g.a. Corona-relaterade åtgärder på renings
och vattenverken. Omläggningsarbeten på Skuggan är skjutna några månader framåt i tiden, framförallt pga hög ar
betsbelastning på både projektörer utifrån ny detaljplan BoKlok men även på Gata/park 

Målavstämning 

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

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• Målet är helt uppfyllt J Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt ® Mätindikator saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

KOMMENTAR: 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

X 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

X 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

KOMMENTAR: 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

X 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

KOMMENTAR: 

Framtiden 
• Arbetet fortgår med att skydda de grundvattentäkter Sala Kommun använder. Målen med höstens arbete är 

att ta fram föreskrifter för vattentäkten i Härsved. 

• Under hösten ska arbetet med Nödvattenplan för Sala kommun slutföras. Idag finns kartmaterial för utplace
ringsplatser av tankar samt prioriteringsordning av brukare. Detta ska nu kompletteras med dialog med 
samtliga kritiska brukare och en skriftlig rapport som ska antas politiskt. 

• Under hösten påbörjas sanering av området Skuggan för att möjliggöra exploatering av Skuggan 4, år 2021. 

• I enlighet med exploateringsavtal med BoKlok kring Norrmalm, ska ett samrådsunderlag tas fram till sep
tember. Arbetet fortgår under hösten med start av projektering. 

• Slutförande av VA-plan och Dagvattenplan samt start av implementationsarbete i verksamheten. 
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Kontoret för hållbar tillväxt 

Perioden som gått 

KO MMUNIKA TIONSENHETEN 

• Extensiva kommunikationsaktiviteter kring Covid-19 via olika kanaler med anledning av den pågående Co
ronapandemin. 

• Färdigställande och publicering av sammantaget 40 st. e-tjänster via e-tjänsteplattformen Open e-platform 
enligt planerad prioriteringsordning. 

• Pågående etablering av nytt intranät med succesivt pilotinförande av innehåll enligt projektplaneringen där 
planen är lansering av intranätet under hösten. 

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

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

• Nylansering av SalaAppen för felanmälningar. 

NÄRINGSLIVSENHETEN 

• Nytt Näringslivsprogram 2020-2026 framtaget och beslutat 

• Inrättande av Näringslivsrådet 

• Handels och parkeringsutredning genomförd av WSP 

• Ny hemsida vilyftersala.se, en! ök Näringslivsrådet och behovet extern kommunikation 

Åtgärder corona; 

• för näringslivsenhetens del har det varit att lägga mycket arbetsuppgifter åt sidan för att fokusera på rå-
dande kris, aktiviteter såsom: 

• Företagsfrukostar x 3 TV - produktion och genomförande 

• Lägesbild Näringsliv Västmanland - länsstyrelsens forum - veckovisa digitala möten 

• Veckovisa gemensamma digitala möten åtgärder med anledning av coronavirus effekter i näringslivet - reg
ionens forum 

• Uppmärksammade inom bl a Näringslivets Regelnämnd NNR, P4 Västmanland, TV4 Västmanland, Svenskt 
Näringsliv regionalt, Aftonbladet. 

• Synliggörande och information/kommunikation externt till vårt näringsliv via våra facebooksidor & hemsi
dor 

• Veckovisa digitala möten med Företagarna Sala och Heby, Handelsbanken och SA- Sala Sparbanks forum -
covid -19 effekter 

• Hemester filmer 5 st, FB under juni-augusti 

• Hemesterförslag i SA och på webben 

• Åtgärdsförslag 1 och 2 för näringslivet och dess innebörd 
Presentkort Sala - administration av 2669 st för utdelning kommunanställda för att stimulera vår handel 

• Införande av CityP!ay appen 

ARBETSMARKNADS-OCHINTEGRATIONSENHETEN 

• ESF-projekt Gröna gången har fortsatt 

• ESF-projekt Kvinna in i Sverige har fortsatt enligt plan 

• Ingått samarbete tillsammans med Västerås, Hallsta- och Surahammar, inom ramen för DUA. 
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• Utför tillsammans med Vuxnas lärande samhällsorientering för nyanlända. Vuxnas lärande administrerar 
och AME utför. 

• KROM. Ingår som kommun i en försöksverksamhet tillsamman med ca 30 andra kommuner. Syftar till att 
utveckla stöd- och matchningsfunktionen inom Arbetsförmedlingen. 

• Fortsatt dialog med andra arbetsmarknadsenheter i länet med anledning av Arbetsförmedlingens och För
säkringskassans nya organisation och uppdrag. 

• Enheten har mottagit samtliga flyktingar enligt överenskommelse med länsstyrelsen. Totalt har 22 individer 
mottagits till Sala kommun. 

• Coronaanpassningar: 

o Begränsade gruppaktiviteter 

o Omställning till utomhusaktiviteter 

o Ferieplatser inom vården slopades. Snabb omställning till andra arbetsuppgifter. 

o Omställning av arbetsuppgifter på Karla snickeri pga Covid 19. Tillverkar skyddskläder till Sala 
kommun. 

o Dropin verksamhet för nyanlända har varit stängt under en period under våren. 

VUXNAS LÄRANDE 

• Lagstiftningsförändringar: 

o Särskild utbildning för Vuxna har slutat upphört att existera som egen skolform. Ingår i dagsläget i 
KOMVUX. 

• Coronaanpassningar: 

o Omställning från klassrumsundervisning till distans- och fjärrundervisning 

o Inställd drop in-verksamhet för studerandehandledning och studievägledarträffar på Lärcenter 

o Samtal med VO om att ta del av Äldreomsorgslyftet och fortbilda personal till vårdbiträden och un
dersköterskor. VO har ej fattat beslut om att medverka eller ej. 

BYGG ENHETEN 
• Byggenhetens verk_samhet har under första halvåret varit ansträngd med anledning av Covid 19 pandemin, 

vakanser och omorganisationen av kontoret. 

• Handläggningstiderna för bygglov bedöms ha ökat. Den lagstadgade 10 veckors gränsen för handläggning 
har inte överskridits. Ej heller den nyligen införda 4 veckorsgräns för anmälningsärenden har överskridits. 

• Underbemanning och omorganisation har utgjort en påfrestning på personalen med ett ökat ärendetryck. 

• Covid 19 har inneburit ett förändrat arbetssätt för möten och hemarbete. 

• Bostadsanpassningsärenden har påverkats av pandemin då endast ett fåtal besök har kunnat genomföras. 
Handläggningen bedöms ändå ha kunnat genomföras på ett rättssäkert sätt men med förändrade arbetsme
toder. 

• Tillgänglighet och service såsom servicetelefon och besök har tidvis varit begränsade. 

MILJÖ ENHETEN 

Den plan för verksamheten som antagits av nämnden har under första halvåret behövt omarbetas till följd av den rå

dande pandemin samt att enheten varit underbemannad. Detta har lett till följande avvikelser och omprioriteringar: 

• Lagstadgad tillsyn har prioriterats framför projektinriktad och händelsestyrd tillsyn. 

• Samverkan med andra kommunala enheter och myndigheter har ej kunnat genomföras i normal utsträck
ning. 

• En "tillsynsskuld" där planerad tillsyn ej kunnat utföras har uppstått till följd av vakanser, pandemin samt 
den omorganisation som nu genomförs. 
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• Ny lagstiftning för tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen har inneburit nya arbetsuppgifter, 
planering och utbildning. 

• Covid 19 har medfört ett förändrat arbetssätt för möten, hemarbete samt tillsynsmetoder. 

• Tillgängligheten samt servicen till medborgarna har varit nedsatt 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -36 241 -26 998 -9 242 -54 358 -45 188 -9170 

Interna intäkter -967 -2 593 1626 -1451 -2 451 1000 

Summa intäkter -;37 208 -29 591 -7617· -SS809 -U639 -8170 
', C' 

,,, f; 

Köp av huvudverk-
11 770 12 413 -643 14 761 15 061 -300 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 53 642 44476 9167 80460 71106 9 353 

Övriga kostnader 6 507 7 240 -734 9809 9 824 -15 

Interna kostnader 7 362 7115 247 11043 10 732 311 

Summa kostnader 
., 

79281 71244 ~ 8037 116073 106 723 9350 

Resultat 4J074 41653 42:1! 6.,0285 59085 uao 

PERIODENS RESULTAT 

Minskade externa intäkter är i huvudsak mindre intäkter från staten än budgeterat gällande arbetsmarknadsåtgärder. 
Detta möts till stor del av ett överskott på personalkostnaderna, dock finns ett antal vakanser på bygg och miljö som 
står för ca 1mkr av överskottet. Underskottet på övriga kostnader är kopplade till Covid-19 i form av olika informat
ionsinsatser. 

ÅRSPROGNOS 

Inga större förändringar mot periodens resultat utan generell återhållsamhet gäller. 

Driftsredovisning 
Budget Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse 

Tkr jan-aug 2020 2020 2020 
2020 

Centralt 780 540 240 1170 1050 120 

Nä ringslivskontoret 3 310 3 583 -273 5014 5 014 0 

Kommunikation 12 816 13 434 -618 16330 16 475 -145 

Arbetsmarknadsenheten 9 937 8 324 1614 14904 14 406 499 

Integration 821 778 43 1231 1477 -246 

Vuxnas lärande 7 275 9 394 -2119 10912 10 407 505 

Byggenheten 4346 4069 277 6518 6 573 -55 

Miljöenheten 2 791 1533 1258 4186 3 683 503 

Summa 42074 416S3 421
1 

60265 59085 1 l:80 i 
Kommunikations periodresultat beror på utbetalda bidrag som inte är periodiserade, detta kommer rätta upp sig un-
der året och vara i balans. 
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Vuxnas lärande har en prognos på ett överskott då förutsättningarna runt statsbidragen har förändrats under året. 
Utbildningarna täcks i större grad av statsbidrag och därför kan verksamheten lämna ett överskott. 

Miljöenheten har under året haft vakanser som har genererat ett överskott. Under hösten skall dessa tjänster försökas 
tillsättas. 

Investeringar 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Ärendehante-
100 0 100 150 150 

ringssytem 

I S1.1mma HO 0 tOO I tso l:50 

EU-BIDRAG 

Gröna Gången: Påbörjat 2018 och avslutas 2021. Projektet riktar sig till de som står mycket långt från arbetsmark
nad och /eller studier. Finansieras via ESF med 13,8 milj SEK. Projektet har under sommaren blivit granskat av ESF 
och resultat av den granskningen kommer presenteras i oktober. 

0 

0 I 

Kvinna in i Sverige: Regionalt ESF-projekt som drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands Län. Pågår 2019-nov 2021. 
Riktar sig till kvinnor som står långt från arbetsmarknad och/ eller studier. Finansieras via ESF med Ca 4 milj för Sala. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärde_ring av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• M ålet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt OMålet är inte uppfyllt ®Mätind ikator saknas 01ngen mätn ing X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

KOMMENTAR: 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

X 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

X 
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MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

KOMMENTAR : 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

X 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

KOMMENTAR : 

Framtiden 

Kommunikationsenheten 

• Pågående kommunikationsaktiviteter kring Covid-19 med anledning av den pågående Coronapandemin. 

• Färdigställa och publicera e-tjänster via e-tjänsteplattformen Open e-platform enligt planerad prioriterings

ordning. 

• Fortsatt etablering av nytt intranät med pilotinförande av innehåll enligt projektplaneringen där planen är 

lansering av intranätet under hösten. 

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

• Upphandling av nytt telefoni- och växelsystem med implementering under senhös'ten. 

• Fortsatt arbete med att publicera och föra ut nyheter och information om kommunala verksamheter via 

webb, sociala medier och redaktionella kanaler både lokalt och regionalt. 

N äringslivsenheten 

• LEA Lokal ekonomisk analys ska genomföras orterna Västerfärnebo-Fläckebo-Salbohed via Coompanion. 

• Deltagande i projekt Servicelyftet (lanthandlarna) Coompanion projektägare 

• Cykel projektet Sala - eget och tillsammans med Regionen - förstudie inför anläggning av MTB spår kommer 

att pågå och arbetas med 

• Omtag besöksnäringen i Destination Salas arbetsgrupp under pandemin, höst, vinter 

• Handels- och parkeringsanalysen presteras i olika forum däribland seminarium för handeln. Genomförs till

sammans med Svenskt Näringsliv och Svensk Handel 
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• Starta Eget seminarium tillsammans med Nyföretagarcentrum 

• Näringslivsrådsmöten. September tillsammans med Ari Riabacke - Förändring vad gäller företagsklimat, 

attityder, kundbemötande mm 

• Pensionsavgång företagslots. Rekrytering pågår. 

• Fortsatta workshops näringsliv-tjänstepersoner-politiker kring företagsklimat, attityder, 

kundbemötande 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten 

• Implementeringsfas av ESF-projektet Gröna gången. 

• Ett utökat samarbete med gymnasieskolan kring det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ska 
utformas under hösten. 

• Direktupphandling av Arbetsförmedlingens tjänster utreds. 

• Utveckling och samordning av studier och arbetsmarknadsåtgärder mellan enheterna AME och 

Vuxnas lärande. 

• Pågående DUA-samarbete ska under hösten slutföras. 

Vuxnas lärande 

• Återcertifiering för Vård- och omsorgscollege 

• Avtal om distansstudier med Hermods löper ut vid årsskiftet. Beslut om: 

o Förlängning av befintligt avtal? 

o Ny upphandling? 

o Samverkansavtal med VUC (Västerås)? 

• Samtal med VO om att ta del av Äldreomsorgslyftet och fortbilda personal till vårdbiträden och 
undersköterskor. VO har ej fattat beslut om att medverka eller ej. 

• Utveckling och samordning av studier och arbetsmarknadsåtgärder mellan enheterna AME och 

Vuxnas lärande. 

Bygg- och Miljöenheten 

• Nya organisationen färdigställs så att ledningsfunktion och styrning återupprättas 

• Återbesättning av vakanta tjänster så att tillräckliga personalresurser uppnås. 

• Korta handläggnings tiderna för bygglov. 

• Aktualisering och uppföljning av tillsynsplanerna behöver genomföras. 

• Med tillräckliga resurser skall den uppkomna "tillsynsskulden" arbetas bort för att ligga i nivå med tillsyns

planen till årsskiftet. 

• Tillgänglighet och service skall återgå till tidigare nivå. 
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Räddningstjänst 

PERIODEN SOM GÅTT 

Åter igen ett "normalt" år för räddningstjänsten. Larmfrekvensen oförändrad. Larm som "sticker ut" flera byggnader 
brinner ned när brand från pannrum sprider sig i den starka vinden Väsby 136. Bilar som brinner på en innergård i 
Sala, stor risk för brandspridning till intill liggande byggnader. Drunkningen vid Långforsens badplats. 

Fortsatt låg sjukfrånvaro, trots pågående pandemi. Räddningstjänsten har haft ett få tal personal smittade det har inte 
påverkat beredskapen mer än marginellt på en deltidstation under en kort tid. 

Räddningstjänsten tillverkade (blandade) ca 900 liter handsprit som vård och omsorg i både Sala och Heby tacksamt 
tog emot. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -7 065 -13186 6121 -13 768 -13 770 2 

Interna intäkter -475 -137 -339 -713 -713 0 

7Summa intäkter t -7.540 -13 323 57g'3 --14~81 r• 'i14~84 ~· :z 
l/1 ~ ,,, ' 

Köp av huvudverk-
496 736 -240 744 744 0 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 19 452 20159 -707 29177 29127 49 

Övriga kostnader 4 254 3 490 763 6380 6103 277 

Interna kostnader 1488 1424 63 2232 2 233 -2 

Summa kostnader 2S 689 258:l!O -120 ! 38'53:Z 38207 325 
i!, 

~ > .T - ' 

R-sultat 18:1:49 1!2487 56'63 24851 "" 2372'4 3'2Z . ... - . 

PERIODENS RESULTAT 

Överskottet på interna intäkter beror på icke periodiserad intäkt från Heby. 

ÅRSPROGNOS 

Överskottet helår förväntas bli ca 200 tkr, kostnader för digitalisering, c-kort och utbildningar för nyanställd deltids
personal tillkommer under året. En vakant brandmanstjänst bidrar till överskottet. 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Räddningstjänsten 18149 12 487 5 663 24051 23 724 327 

I S:Umma 18149 :1!2487 5 663 1 24051 23 72~ 321 1 

Se ovan Årsprognos. 
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Investeringar 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Övningsfält 1638 12 820 2458 2 458 0 

Inventarier 333 200 133 500 925 -425 

Brandbil 10 år 2 000 0 2000 3000 500 2 500 

Brandbil 25 år 2 000 0 2 000 3000 4 500 -1500 

I Summa S9i7i1 2:1:2 4953 1 8958 8383 515 ] 

Övningsfält/nytt övningshus, administrativa förseningar ger försenad byggstart, typ upphandling av entreprenör och 
invänta offerter. Begäran om att flytta pengar till 2021 kommer att bli nödvändig. 
Inventarier, omfördelning inom investeringsbudget, för inköp av kemutrustning, utlarmningsutrustning (-425) 
Brandbil 10 år, kommer att levereras i november, kostnad 500 tkr. Överskott omfördelas inom investeringsbudget. 
Brandbil 25 år, lång leveranstid, leverans troligen i början av 2021, kostnad 4 500 tkr. 

Trots omfördelning och nya behov av investeringar, (kem- och utlarmningsutrustning) så blir det överskott på 575 
tkr. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt ® Mätindikator saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

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

KOMMENTAR: Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp av miljöbilar beaktas. Fordon skörning skall minimeras. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: 
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar. 
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: 
De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE genomförs till 100 %. 
30 % av de kommunanställda i Sala och Heby kommuner genomgår årligen utbildningen i brandkunskap 
och/eller sjukvård.* 
*Årskurs 2, 6 och 8 i Sala och Heby kommuner genomgår utbildning i brandkunskap. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

KOMMENTAR : * Från den 12 mars 2020 har samtliga utbildningar och besök varit inställda på grund av Covid-19. 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt att räddningstjänstens • 
sjukfrånvaro understiger 5 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

Aktiviteter - Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten fortsätta att poängtera de reella och potentiella risker som är förknip
pade med olika räddningssituationer. 

KOMMENTAR: Mål Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö - ett fåtal mindre arbetsplatsolyckor i anslutning till räddningsinsats har 

rapporterats . 

Framtiden 

Kortfattat i punktform - perioden som återstår av året. 

• Omorganisationen som till största delen är inriktad på att ändra arbetsformerna för brandbefäl som tjänst

gör som "yttre befäl", är pausad tillsvidare. 

• Deltaga i förarbeten för en ny brandstation Sala. 

• Uppstart av tillsyn i flerbostadshus. En åtgärd som ej genomförts tidigare men som finns som mål i tillsyns

planen. 

• Ökade kapitaltjänstkostnader pga. investeringar, övningshus och brandutrustning enligt tidigare beviljade 

medel. 

• Bygget av det nya övningshuset påbörjas under hösten. 

• Räddningschefen slutar i mitten av oktober. 
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Ekonomikontor 

Perioden som gått 
• En betalningslösning på hemsidan har startats upp och det är nu möjligt att använda e-tjänster och samtidigt 

betala eventuella avgifter via kortbetalning eller swish. 
• Prognosarbetet i Budget o Prognos har utvecklats med utgångspunkt i en enkät om besvarats av användarna 

av systemet 
• Genomförd upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, driftstart 2021-01-01. 
• Reglemente för kommunens nämnder och styrelser har arbetats fram och antagits av fullmäktige. 
• Möjliggjort för förtroendevalda att vara med på distansmöten. Teknik, säkerhet och utbildning. 
• Påbörjat projekt i kommunarkivet. Sorterat om miljöärenden från 1970 och framåt. 
• Processinriktade informations- och dokumenthanteringsplaner fler verksamhetsområden klara. 
• Uppgraderat förtroendemannaregistret, Troman. 
• Med anledning av covid-19 har säkerställande av skyddsutrustning gjorts av upphandlingsenheten. 
• Påtagligt ökad arbetsbelastning på grund av covid-19. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -259 -282 23 -389 -374 -15 

Interna intäkter -840 -664 -177 -1260 -1036 -224 

. Summa intäkter -., 
-il 099 · -945 .. -15~ -H49 -1410 " "-239 

' R " ,} ,,,., 

Köp av huvudverk-
1345 1520 -175 1513 1520 -7 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 16 869 15 728 1141 25302 24 627 675 

Övriga kostnader 2 547 2 712 -165 3820 3 972 -152 

Interna kostnader 1409 1446 -41 2107 2 283 -176 

Summa 1kostnader " 22166 t1406 760 fl2i142 
·,·; 

324Ö3 
.. 

339 

' y " 

Resultat 2'l:066 2D460 686 31!093 30993 100 
~ 
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PERIODENS RESULTAT 

Kontoret redovisar ett överskott på 606 tkr för perioden. Den största delen av överskottet består av personalkostna
der då det funnits vakanser och frånvaro under året. De interna intäkterna är lägre än budgeterat och de interna hy
res- och städkostnaderna är högre än budgeterat. Extra möten för krisledningsnämnd och kommunstyrelsen har inne
burit ökade kostnader men vägs till viss del upp av inställda kommunfullmäktigemöten. 

ÅRSPROGNOS 

Helårsprognosen för kontoret uppgår till 100 tkr. 

Inköp av teknik och hyra av alternativa lokaler med anledning av Covid-19 har inneburit ökade kostnader. Även intäk
terna för trycksaker från repro beräknas bli lägre än budgeterat på grund av covid-19. Hyres- och städkostnaderna 
har blivit högre än det budgeterade medan personalkostnaderna beräknas bli 675 tkr lägre än budgeterat på grund av 
vakanser och övrig frånvaro . 

Driftsredovisning 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Ekonomi 6192 5 839 352 9287 9 342 -55 

Upphandling 3192 2 877 315 4788 4 647 141 

Administration 11683 11744 -62 17018 17 004 14 

[ Summa 2:1.066 2046'0 606 1 3l B93 30993 100 i 
Det beräknade underskottet på ekonomi beror på ökade personalkostnader på övergripande verksamhet, upphand
ling prognostiserar ett överskott, även det till största delen personalkostnader. 

Administration prognostiserar ett totalt överskott på 14 tkr som består av lägre intäkter repro, ingen föreningsverk
samhet och mindre aktivitet på kommunen på grund av covid-19. Hyres- och städkostnaderna är högre än budgeterat 
men vägs upp av lägre personalkostnader. 

Investeringar 

Tkr 

I Summa 

Budget jan
aug 2020 

Utfall jan-aug 
2020 

Ekonomikontoret saknar investeringar för perioden. 

EU-BIDRAG 

Awikelse Budget 
2020 

Helårs prognos 
2020 

Awikelse 

Ekonomikontoret sköter redovisningen av EU projekten Välfårdsteknologi samt Gröna gången och har under perioden 

erhållit 66 tkr för nedlagt arbete. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• M ålet är helt uppfyll t t Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt ® Mät ind ikator saknas 0 1ngen m ätning X Inget mål satt 
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PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

KOMMENTAR : Kontoret sa knar egna mål och indikatorer för perspektivet 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

X 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

X 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

KOMMENTAR: Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

X 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

KOMMENTAR: Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet 

Framtiden 
• Digitalisering av ärenden och politiska möten. 
• Instruktion för kommunchef och delegationsordningar ses över. 
• Uppdatering av De lokala ordningsföreskrifterna. 
• Översyn av riktlinjer för kommunens styrdokument. 
• Möjlighet för företag att registrera intresse gällande direktupphandlingar på Sala kommuns hemsida. 
• Information gällande ekonomikontorets verksamheter på hemsidan uppdateras för att bli tydligare för med

borgare. 
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Personalkontor 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Löneöversyn har genomförts i enlighet med huvudöverenskommelserna (HÖK) med berörda arbetstagaror
ganisationer, utom för medlemmar i vårdförbundet, Kommunal och 0FR's förbundsområde för kommunal 
verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna). Huvudavtalen mellan arbetsgivare och Kom
munal samt OFR's förbundsområde upphörde under våren 2020 och förhandlingarna om nytt avtal har för
senats på grund av pandemin (Covid-19). Även förhandlingar med Vårdförbundet har försenats på grund av 
pandemin, dessa förväntas vara genomförda under september månad. 

• Lönekartläggning har genomförts, utifrån jämställdhet mellan män och kvinnor, avseende 2019 års löner 

• Rekrytering av ytterligare en HR-konsult har genomförts under våren och ny medarbetare välkomnas den 
31 augusti 2020 

• Processen för "rätt till heltid" (utifrån kommunstyrelsens beslut och HÖK 16 med fackförbundet Kommunal) 
har pågått under perioden och ska enligt beslut vara slutfört senast den 31 maj 2021. 

• Hela perioden (från januari-) har präglat av arbete kring Covid-19. Information, planer och rutiner kring: 

1. Arbetsgivaransvar vid risker för ohälsa och olycksfall i samband med pandemi 

2. Risk och sårbarhetsanalyser 

3. Övertid, nödfallsövertid, jour och beredskap, dygnsvila, veckovila, krisavtal 

4. Beordra personal, in/utlåning av personal, anlita inhyrd personal 

Ekonomi 

5. Sjukersättning, karensavdrag, läkarintyg 

6. Godkänd och uppmärkt skyddsutrustning 

7. Samverkan- och MBL förhandlingar 

8. 0 sv 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse 

aug 2020 2020 

Externa intäkter -450 -778 328 

Interna intäkter 0 0 0 

·summa intäkter " -450 -778 
.. 

328 I• ;, .. ·,, 
Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

Personalkostnader 5 758 4 687 1071 

Övriga kostnader 1497 1492 5 

Interna kostnader 742 427 315 

Summa kostnader 7996 
~ '6606 11.390 

,. , 

Resuftat 7'546 5828 :t7l9 
,. ' - , 
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Budget 

2020 

-675 

0 

-675 

' 

8636 

2245 

1113 

11994 

1:1!31.9 
•-

Helårsprognos 
2020 

-1217 

0 

-1217 

8089 

2 245 

1151 

11486 

l!(i)269 

Awikelse 

542 

0 

\ '542 

547 

0 

-38 

508 

1050 
--, ' 



PERIODENS RESULTAT 

Kontoret redovisar ett överskott för perioden, med 1719 tkr. 

Överskottet orsakas av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, personalutökning är gjord med en er

sättningsrekrytering i september månad samt att ytterligare rekrytering är planerad 

ÅRSPROGNOS 

Helårsprognosen för Personalkontoret är ett överskott, 1050 tkr. 

Det beräknade överskottet för personalkostnader orsakas av vakanser under pågående ersättningsrekryteringar. Un

der perioden har rekrytering av ytterligare en HR-konsult genomförts, tillsättning av tjänsten sker den 31 augusti vil

ket är sista dagen i perioden. 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug 

aug 2020 2020 

Personal 4858 3 236 

Lön 2 689 2 592 

[ s.umme 58'.28 

Awikelse 

1622 

97 

1M9
1 

Budget 
2020 

7286 

4033 

:1:133.9 

Helårs prognos 
2020 

6 319 

3 950 

Awikelse 

967 

83 

1050 J 

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

Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott, 1050 tkr, p.g.a. lägre personalkostnader än vad som bud

geterats inom enheten Personalkontor/HR. 

Investeringar 

Tkr 

1 summa 

Budgetjan
aug 2020 

Kontoret har inga investeringar. 

EU-BIDRAG 

Utfall jan-aug 
2020 

Verksamheten har inga Eu-bidrag under år 2020. 

Awikelse 
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Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• M ålet är helt uppfyllt i. Målet är delvis uppfyllt 0Målet är inte uppfyllt ®Mät indikator saknas \Ylngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE A'V HÖG KVALITET 

MÅL: PÅVERKAN OClH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/ minskar till 50 % av totalt antal registreringar av t 
totalt antal registreringar 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. 

Resultatet av medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är fem eller färre. t 
Resultatet av medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre 

Resultat i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre. 

KOMMENTAR: 

• Målet för en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö är inte uppfyllt för perioden. Antalet registrerade 

Skador ( olycksfall) ska enligt målet minska till 50 % av totala antalet registreringar (tillbud och skador), 
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under första halvåret är antalet anmälda skador /olycksfall 67 % av det totala antalet anmälningar. Sjuk

frånvaron för perioden var 7,9 %, preliminär siffra för jan-aug 2020, prognosen för hela året 2020 blir att 

målet inte kommer att nås. 

• För de medarbetare i verksamheten där löneöversyn genomförts under perioden, för medlemmar i vård

förbundet, Kommunal och OFR's förbundsområde för kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbun

det SSR och Ledarna), har avstämning gjorts med arbetstagarföreträdare som visar att medarbetarsamtal 

har genomförts. I planeringen inför resterande löneöversyn under hösten 2020 samt löneöversyn 2021 

uppmanas alla chefer att planera för medarbetarsamtal mellan 2020-09-01 och 2021-02-28, allt tyder på 

att dessa kommer att genomföras under hösten 2020. Bedömningen är att den delen av målet kommer att 

uppnås. Medarbetarundersökning görs under hösten 2020 och kommer att redovisas i bokslut 2020. 

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

läge och på ett sådant sätt så att behovet att behöva skilja medarbetare från anställning p.g.a. misskötsel 

inte uppstår i mer än fem fall eller färre per år. För perioden är den här delen av målet uppfyllt och bedöm

ningen är att hela årets resultat hamnar inom målgränsen. Medarbetarundersökning görs under hösten 

2020 och kommer att redovisas i bokslut 2020. 

Framtiden - perioden som återstår av året. 

• Introducera ny HR-konsult och säkerställa, bevara och även öka stöd till verksamheterna i rekryteringspro
cessen 

• Intensifiera hel tidsprojektet och införa heltid som norm i alla kommunens verksamheter senast 31 maj 2021 

• Planera och genomföra digitala, för att förhindra smittspridning av Covid-19, arbetsmiljöutbildningar för 
chefer och skyddsombud 

• Slutföra löneöversyn 2020 för medlemmar i vårdförbundet, Kommunal och OFR's förbundsområde för kom
munal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna) 

• Förberedelser inför löneöversyn 2020/2021 

• Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv avseende 2020 års löner. 
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Kultur och fritid 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Biblioteksservice med Kriminalvården uppsagd from 2020 -05-01 

• Drunkningsolycka efter stängning vid Långforsbadet, 14 juni 

• Kabelpark för Wakeboard påbörjad vid Silvköparens badplats 

• Renoveringen av Simhallens bassänger avslutad i maj 

• Biblioteksverksamheten har erhållit 425tkr av Kulturrådet för "Stärkta bibliotek" 

• Stängd verksamhet på Träffpunkten, Kaplanen med anledning av Covid-19, from mars 

• Utöver fria plan-lokal och hallhyrorna för lokala organisationer inom ideell sektor inom kultur- och fritids
nämndens verksamhetsområde, 2020-04-01 - 2020-08-31 beslutades om möjlighet till ekonomiskt stöd för 
att minska ekonomiska konsekvenser med anledning av Covid-19. 

• Nya bryggor samt ny driftsansvarig förening vid Hällsjöbadet 

• Sommarlägren för åk 4-6 anpassade med anledning av Covid-19 enligt FHM 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -3 381 -2 029 -1352 -5071 -4 382 -689 

Interna intäkter -333 -825 493 -499 -719 220 

Summa intäkter -3 714 -2854 -589 -5 '5-70 -5101 -469 
" ~ "' ,,, ', 

Köp av huvudverk-
5 398 6 619 -1221 8147 8 022 125 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 13 590 12 457 1133 20384 19 750 634 

Övriga kostnader 5109 3 944 1166 7664 8072 -408 

Interna kostnader 14439 13 968 471 21658 21247 411 

Summa kostnader 38537 36988 1550 57853 57092 761 
- ' 

Resultat 34824 3,4133 690 52263 51990 293 
,., -

PERIODENS RESULTAT 
Underskottet externa intäkter är minskade intäkter pga stängd simhall samt fria plan- lokal och idrottshalls hyror. 
Överskottet i delårsredovisningen gällande Interna intäkter beror på att debitering av interna intäkter görs för hela 
året i början på året. Överskottet gällande Personalkostnaderna har uppstått då verksamheten inte behövt anställa vid 
sjukdom, ledighet då vissa delar varit stängda. Semesterlöneskulden för perioden är 460 tkr som också påverkar re
sultatet positivt. Detta kommer att justeras under resterande period av året vid uttag av semester. Underskottet för 
Köp av huvud verksamhet beror på tidigt utbetalda bidrag samt kostnader som slagmässigt härrör till Övriga kostna
der som därmed genererar ett överskott. 

ÅRSPROGNOS 
Ett prognosticerat överskott 293 tkr inom verksamheten som i dagsläget kan förändras mkt snabbt då det finns stor 
osäkerhet med anledning av Covid -19 
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Driftsredovisning 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Förvaltnings ledning 2 017 1535 483 3026 3 026 0 

Biblioteksverksam-
5 582 5 216 

het 
367 8 373 8 273 100 

Täljstenen/ung-
3 044 2 822 222 4566 4414 152 

domslokalen 

Fritid 6 684 7 304 -620 10076 9 773 303 

Kultur 3137 3 557 -420 4 705 4554 151 

Anläggningar 11103 10 509 593 16 653 16 857 -204 

Simhall 3 256 3191 66 4884 5 092 -208 

I Summa 34824 34133 690 I 5,2283 51990 293 J 

Biblioteksverksamheten beräknas göra ett överskott på 100 tkr genom generell återhållsamhet i med anledning av 
Covid-19 
Täljstenen/ ungdomslokalen beräknas göra ett överskott på 152 tkr pga färre läger, färre veckor och därmed lägre 
personalkostnader för sommarlägren 
Fritid beräknas göra ett överskott på 303 tkr pga LSS/fritid och Träffpunkten inte haft verksamhet med anledning av 
Covid-19 
Kultur beräknas göra ett överskott på 151 tkr då inställda arrangemang medför att bidrag inte kommer att betalas ut 
Anläggningar beräknas göra ett underskott på -204 tkr pga minskade intäkter med anledning av beslut gällande fria 
plan-, hall och lokalhyror 
Simhallen beräknas göra ett underskott på -208 tkr pga minskade intäkter då prissänkning skett och förväntat mins
kat besöksantal 
Semesterlöneskulden för perioden är 460 tkr som påverkar resultatet positivt för Förvaltningsledningen. Detta kom
mer att justeras under resterande period av året vid uttag av semester. 

Investeringar 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Bibliotekshyllor 667 0 667 1000 1000 0 

Bevattningssystem 
133 0 133 

200 
0 

lärkan 
200 

I Summa 800 0 800 I l!ZOO 01 

Investeringarna är inte genomförda, därav awikelsen 

EU-BIDRAG 

Kultur- och fritidsnämnden har inte deltagit i något EU-projekt. 
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Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• M ålet är hel t uppfy llt t Målet är delvis uppfyll t O Målet är in te uppfyll t ® Mätindika tor saknas 0 1ngen mätn ing X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnit- 0 
tet, att antalet besökande i simhallen överstiger 90 000, samt att Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
servicen 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att i åk 2,alternativt åk 3 ska 85 % av eleverna uppnått målen för sim- 0 

kunnighet. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

KOMMENTAR: Det prognosticerade antalet besökare under 2020 bedöms bli färre då simhallen hållit stängt sedan den 12 juni, 2019 och 
kommer att öppnas 1 september, 2020. Den sammanställda mätningen kommer att redovisas i samband med bokslutet 

Ingen mätning har gjorts av elevernas simkunnighet utan kommer att redovisas i samband med boks lutet. Målet bli r svårt att mäta då 

stängning av simhallen även påverkar simundervisningen 
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Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att 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 medarbetarsamtal • 

med sin chef. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

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. 

X 

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år samt två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling ge

nomförs 

Framtiden 
Vision Lärkan 

• I 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 finns om att göra detta område till ett Spontanaktivitetsområde. 

Bibliotek i Västmanland - en länsövergripande bibliotekssamverkan 

• 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 

37 (54) 



Barn och utbildning 

PERIODEN SOM GÅTT 

Sala kommun har under några år haft betydligt mindre barnkullar än prognosticerat, vilket påverkat behovet av för
skoleplatser. En befarad stor brist under våren 2020 kunde därför elimineras, fortfarande dock med relativt stora 
barngrupper. 

Det har även inneburit att det funnits anledning att pröva av planerna på en nybyggnation av Åkraskolan de närmaste 
åren. Frågan är under dialog hösten 2020. 

Gymnasiesärskolans lokalbehov har blivit allt mer akut, då verksamheten är trångbodd och nuvarande lokaler på 
Ösby har stora investerings behov för att uppfylla myndigheternas krav. 

Nya signaler om skador i lokaler har kommit angående förskolan Emmylund och de tillfälliga skollokalerna i Åsgården 
i Möklinta. Till det skall läggas tidigare uppdagade problem i Åkraskolan, Dalhem och Ekeby förskola. 

Andelen elever som sökt gymnasieskola hos annan huvudman än Sala kommun har ökat. Ösby naturbruksgymnasium 
har samtidigt en ovanligt god elevtillströmning. 

Vårens ekonomiska prognoser har skapat behov av sparåtgärder och omfördelningar för att skolnämnden skall klara 
lagd budget 2020. Det påverkar framför allt förskolan, kulturskolan, mediaenheten och behovet av starka signaler om 
att hålla budget och om möjligt bidra med eventuella överskott i all övrig verksamhet. 

Sedan mars har verksamheten starkt präglats av situationen med Corona, med stor sjukfrånvaro hos både personal 
barn och elever. Gymnasieskolorna stängdes under vårterminen helt och undervisningen skedde på distans och med 
fjärrundervisning. Även delar av grundskolan förbereddes inför en stängning, som dock inte blev av. Verksamheten 
var väl rustad för situationen genom att alla elever försetts med egna digitala verktyg och en stark stödjande organi
sation via mediaenheten. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -68 502 -73 573 5071 -110 786 -116 065 5 279 

Interna intäkter -45 865 -40 800 -5 065 -68 795 -64 337 -4 457 

Summa intäkter -1:14 367 -114 373 6 -179581 -180 402 822 
' 

Köp av huvudverk-
43 592 46 448 -2 856 65385 78126 -12 741 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 274 561 273 398 1163 411821 414 609 -2 789 

Övriga kostnader 30 435 22 984 7 451 45655 46 020 -365 

Interna kostnader 135 067 123 409 11658 208 530 195 928 12 602 

Summa kostnader 483 655 466238 11417 i 731390 734 684 -3 293 

Resultat 369 288 351865 J:7423 551818 554281 -2471 
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PERIODENS RESULTAT 

Personalkostnaderna är för perioden ca 3 mkr högre än budgeterat, på grund av elever med särskilda behov som krä
ver extra resurser samt att vissa grundskoleenheter har så få elever att resursfördelningen inte räcker till den perso
nal de måste ha. Detta vägs i utfallet upp av en utbokad förändring av semesterlöneskuld på 4 mkr. 

De övriga kostnaderna ligger i utfallet 7,5 mkr lägre än budget, vilket är normalt för perioden. I skolans verksamheter 
görs de största inköpen av bl.a. läromedel till skolstart, och alla fakturor för detta har ännu inte kommit. 

De interna kostnaderna ligger även de under budget för perioden ( + 11, 7 mkr). Detta beror på att hyran för Nya Vallas
kolan ännu inte kommit (6,1 mkr för hösten), samt att mål tidskostnaderna för perioden varit ca 5 mkr lägre än bud
get. 

ÅRSPROGNOS 

Prognosen för helåret indikerar ett stort underskott för köp av huvudverksamhet. Av dessa -12,7 mkr hör 3,7 mkr till 
grundskolan, 0,5 mkr till grundsärskolan och 9 mkr till gymnasieskolan. Gymnasiets del av underskottet beror dock 
på en felbudgetering och vägs upp av ett överskott på interna kostnader (den interna elevpengen till gymnasiesko
lorna). 

Personalkostnaderna kommer att överskrida budgeten med 2,8 mkr. Grundskolan utgör grunden till detta, med -5,6 
mkr, men detta vägs upp av minskade personalkostnader på förskolan, gymnasieskolan och grundsärskolan. 

De interna kostnaderna ser ut att lämna ett överskott om 12 mkr, men beror till största del på en felbudgetering av 
den interna elevpengen till gymnasieskolorna (11 mkr) . Däremot finns minskade interna kostnader för måltider om 1 
mkr. 

Driftsredovisning 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Nämnd 527 649 -122 790 737 53 

Kulturskola 3 562 3 754 -191 5343 5 570 -227 

Central förvaltning 7782 6433 1349 11672 11647 25 

Förskola 95 619 88 502 7117 143 596 140 231 3 365 

Gymnasiesärskolan 2 853 4153 -1300 4298 4 921 -426 

Särskolan 8188 7 633 555 12 321 11 795 526 

Grundskolan 190 492 182 999 7 494 289 281 292 604 -3 323 

Gymnasieskolan 60 265 57 742 2 522 84509 86 775 -2 266 

I Summa 369 288 351865 1'7423 55t8l!0 554281 -2411 ,, 

Utfallet för perioden ser väldigt bra ut, med ett överskott om 17,4 mkr, vilket kommer försvinna under hösten. Över
skottet beror på att hyran för Nya Vallaskolan inte kommit än, utbokad förändring av semesterlöneskulden, ej utbe
talda löneökningar, ännu ej inköpt undervisningsmaterial, minskade mål tidskostnader samt att fakturorna för juli och 
augustis interkommunala ersättning ännu ej kommit. 

Prognosen tyder på att förskolan kommer att lämna ett överskott om 3,4 mkr. Detta beror på vakanshållande av tjäns
ter (1,4 mkr), minskade interkommunala kostnader (1,4 mkr) samt allmän återhållsamhet vad gäller inköp (0,6 mkr). 

Grundskolans prognosticerade underskott består av ökade interkommunala kostnader (-3,6 mkr) och ökade perso
nalkostnader (-5,6 mkr) men vägs upp av ökade externa intäkter ( +6 mkr). 

Gymnasieskolans underskott beror på minskade intäkter (5 mkr) och består av minskade intäkter från Migrationsver
ket och minskade elevintäkter på gymnasieskolorna, men vägs upp av minskade personalkostnader (1 mkr) och mins
kade interna kostnader (2 mkr) . 
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Investeringar 

Tkr 
Budget jan

aug 2020 
Utfall jan-aug 

2020 
Avvikelse Budget 

2020 
Helårsprognos 

2020 

Avvikelse 

Inventarier 9 413 7 206 2 207 14120 14120 0 

1 
summa 941!3 2207 1 l!4:t2-0 :1!4120 

Prognosen tyder på att hela budgeten för investeringar kommer att gå åt. Inventarierna för Nya Vallaskolan utgör 
merparten av budgeten (10,8 mkr) och övriga investeringar är bland annat accesspunkter i skolorna, möbler och ljud
absorbenter och skärmar. På Ösby har man investerat i minibussar, nya inredning till biblioteket, avgränsad körplan 
till traktorundervisning och lagerplats för grovfoder bakom ladugården. 

EU-BIDRAG 

Ösby naturbruksgymnasium har två utbytesprojekt som finansieras med hjälp av EU-medel, Erasmus + och Nordplus 
Junior. Båda projekten är utbytesprojekt med skolor i andra länder, Norge och Frankrike, och pågår under 2-3 år. 

Även Åkraskolan och Kungsängsgymnasiet har Erasmus + projekt, vilka pågick under vårterminen 2020. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt ® Mätindikator saknas 01ngen mätning 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

• Alla barn får plats på förskolan på önskat placeringsdatum. 
Mål: 2020; minst 75 procent. 

• Antalet elever/lärare i grundskolan hålls på högst 2018 års nivå. 
Mål 2020-2022: 11,1 elev per lärare eller lägre i grundskolan 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

• Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på; Jag är nöjd med min skola som helhet. 
Mål: 2020: 85 respektive 75 procent eller högre 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är hög. 

Mål 2020 -2022: 90-100 procent 
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• Andel elever som tagit examen inom 3 år, exkl. IM är hög. 
Mål 2020-2022: 80-100 procent 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

0 

• Sjuktalen inom Barn och Utbildning hålls på en låg nivå. 
Mål 2020-2022: 4 procent eller lägre. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

Framtiden 

Skolnämnden fortsätter ansträngningarna att under 2020 nå en ekonomi i balans och för att anpassa verksamheten 

till de preliminära budgetramarna för kommande år. 

Tillsammans med fastighetsenheten fortsätter också arbetet med att lösa akuta lokalproblem och för att på sikt finna 

anpassningar till barn- och elevtal i kommunens olika delar. 

Grundsärskolans placering och organisation är under utredning, liksom elevhälsans organisation. 
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Vård och omsorg 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Spridningen av Corona viruset har sen mitten av Mars haft stor påverkan på verksamheterna inom Vård och 

omsorg, både beträffande arbetssätt och bemanning. 

• Fokus har varit att upprätthålla en god vård och omsorg samt att utarbeta processer, arbetssätt och rutiner 

under pågående pandemi för att förhindra och förebygga smitta. 

• Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet har varit högt prioriterat under de låret med målsätt
ning att undvika underskott samt skapa förutsättningar för budget i balans. 

• Utvecklingsarbetet med Vård och omsorgs ledningssystem har under delåret fortgått med fokus på kartlägg
ning av verksamheternas processer samt på att ta fram styrande dokument. 

• Alla verksamheter har utvecklat sina kunskaper i digitala mötesformer via Skype. 

• En granskning via intervjuer med enhetschefer inom särskilt boende och Hemtjänst är gjort av IVO i slutet av 
Maj, dessa intervjuer ledde inte till ytterligare granskning. 

• En utvärdering och genomlysning av Bemanningsenheten har påbörjats. 

• Arbetet med psykisk hälsa har permanentats och samverkan med Barn- och utbildning har påbörjats under 
våren 2020. 

• En SIP-koordinator riktad till målgruppen barn, unga och vuxna (ej äldrevården) har projektanställts. Tjäns
ten finansieras med medel från Regionen. 

• Medel från Arvsfonden (TLO) har möjliggjort kompetensutveckling för medarbetarna inom samtliga verk
samhetsområden. 

• Statsbidrag för ersättning av kostnader orsakade av pandemin har sökts från Socialstyrelsen. 

• Återsökning av medel från Migrationsverket sker from våren 2020 digitalt vilket förenklat återsökningspro
cessen. 

• Verksamheten inom IFO redovisar ett underskott på grund av den fortsatta ökningen av externa placeringar 
samt ökade kostnader av försörjningsstöd. 

• Medel från Socialstyrelsen har beviljats för bemanning av den sociala barn- och ungdomsvården, för utveckl
ingsarbete med att förhindra våld i nära relation samt för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa . 

• Validering av icke behöriga socialsekreterare inom myndighetsutövning för barn och unga har fortsatt under 
våren 2020. 

• Arbetet med att upprätthålla en rättssäker handläggning och systematisk uppföljning av beslut som säker
ställer korrekt arbetsgång fortgår på IFO. 

• Allvarlighetsgraden på inkomna anmälningar inom både Vuxenenheten och Barn- och ungdomsenheten har 
ökat. 

• Arbetet med Våld i nära relation fortgår och Nya Eugenia, ett kommunövergripande forum för samverkan, 
har startats upp under våren 2020. 

• Boendesamordnarens roll i det förebyggande arbetet med bostadsförsörjningen med "en väg in" i samtliga 
bostadsfrågor har förenklat och förbättrat situationen för den enskilde. 

• IFO och FO Biståndsenhet har under året ökat samarbetet genom gemensamma ledningsmöten vilket gene
rerat skapande av samverkansform. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för målgruppen, äldre personer i 
hemlöshet som också har behov av biståndsenhetens insatser. 

• Fredens boende har flyttat från Lindgården i Kila till Kungsgatan 29 i Sala. Flytten är positiv både ur ett eko
nomiskt perspektiv och framförallt ur ett brukarperspektiv. 

• En viteskostnad för icke verkställt gruppbostadsbeslut inom FO har fallit ut på 400 tkr. 

• Ett förändrat arbetssätt är gjort inom område FO där två servicebostäder samverkar gemensamt till en, 
"Centrumsservicebostad", för att möjliggöra ett effektivt nyttjande av personalresurser som varit till gagn för 
både brukare och personal. 

• En brukare har fått arbete på ordinarie arbetsmarknad och har avslutat sin dagligverksamhet. 
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• Ett icke verkställt gruppbostadsbeslut LSS. 

• Anhörigcentrum har varit stängt för fysiska möten pga pandemin. Det har varit möjligt att ringa till anhörig
konsulenten för samtalsstöd vid behov. 

• Anhörigkonsulenten har delvis arbetet i VoO skyddsmaterielförråd som upprättats under pandemin. 

• Behovet av anhörigstöd har ökat under pandemin då andra avlastande insatser ställts in för att minska 
smittspridning. Uppdragen har därmed ökat för de två anhörigstödjarna. 

• Det har tillverkats skyddsutrustning i form av visir på en dagligverksamhet LSS, Bara Vara samt Gnistans 
dagverksamhet. 

• Det har varit flera chefsrekryteringar och därmed en del vakanser under rekryteringen. 
Verksamhetschef inom Administrativt stöd har avslutat sin tjänst på Vård och omsorg. Tjänsten vakanshålls. 

• Projektet välfärdsteknologi har skapat många digitala utbildningar som många medarbetare har utbildats i. 
Till exempel välfärdsteknologi, lyftteknik och social dokumentation m fl. 

• Två av tre planerade e-tjänster har startats. De tjänster som nu finns att tillgå på Sala kommuns hemsida är 
avgiftshantering samt orosanmälan för barn och unga. 

• Mobilt arbetssätt har implementerats i hemsjukvården och alla chefer har genom gått utbildningen att leda i 
digital förändring. 

• Digitala planeringssystem har testats på fyra verksamheter. 

• IVO har under sommaren valt att granska Jakobsbergsgården med anledning av arbetet med Covid-19. 

• Vård och Omsorg har köpt sjuksköterske- samt underskötersketjänster av hyrbolag för att klara det ökade 
behovet av arbetskraft under pandemin. 

• Äldreomsorgens efterfrågan på boendeplatser hade en topp i början av året. Den sjönk något under 
vår /sommar. Snittet har legat på ca 10 personer. 

• SÄBO's schemaförändring gällande resurspass och att inte tillsätta vakanser fullt ut har gett effektivare ar
betssätt. 

• Äldreomsorgen har rekvirerat stadsbidrag/stimulansmedel inom områdena: demens, ensamhet hos äldre 
och välfärdstekniska lösningar. 

• I ett led att förhindra smittspridning har växel vården och dagverksamheterna för äldre varit stängda sedan 
mitten av mars månad. 

• Ökad ärendemängd i hemtjänsten genom att andra avlastande insatser hållit stängt pga pandemin. 

• En Covid-19 enhet har startats på Jakobs bergsgården för att förhindra smittspridning. För att ge plats till 
enheten har Parklängans korttidsenhet tillfälligt flyttat till Björkgården. 

Ekonomi 

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

Tkr 
aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -25 912 -68173 42 261 -38 866 -73 610 35 321 

Interna intäkter -425 23 -402 -638 -577 -61 

I Summa intäkter 
. -26 337 -68150 41859 -39 504 -74187 34 683 j ,, ,, 

Köp av huvudverk-
42 442 54 659 -12 217 63 659 79 006 -15347 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 306 958 308 302 -1344 460 480 467 252 -6 773 

Övriga kostnader 19 250 45 545 -26 295 28 874 75 210 -46 337 

Interna kostnader 35 784 35 690 94 53 674 51587 2 086 

I Summa kostnader 404433 444196 '39 762 606 686 ~ 673 056 -66 370 ~ 
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Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug 

aug2O2O 2020 

Resultat 3ll8 096 37-6 0'46 

PERIODENS RESULTAT 

Avvikelse 

2850 

Budget 
2020 

5671182 

Helårs prognos 
2020 

598868 

Avvikelse 

-31686 

Periodens resultat är 2 050 tkr bättre än periodbudget. De stora avvikelserna finns bland externa intäkter, köp av hu
vud verksamhet samt övriga kostnader. Posterna består av upplupna intäkter och material- och personalkostnader 
hänförliga till covid-19 samt en oförutsedd ökning av kostnader för placeringar och institutionsvård. 

ÅRSPROGNOS 

Prognosticerat resultat är -31 686 tkr sämre än budget. Effekterna av covid-19 fortsätter att märkas under resten av 
året och påverkar resultatet på samma sätt som tidigare. Sala kommun skickade in ansökan om ersättning för mer
kostnader på 29 800 tkr. Vi vet ännu inte vilket ställningstagande som Socialstyrelsen kommer att göras med hänsyn 
till de stora ansöknings belopp som myndigheten har fått in. Det är en mycket stor prognososäkerhet med anledning 
av den information som Socialstyrelsen meddelade den 22 september, vilket innebär att Sala kommun inte kan räkna 
med full täckning för merkostnader kopplade till Covid-19. Det beräknade beloppet som Sala kommun kan komma att 
erhålla i täckning för merkostnader uppgår till 18 680 tkr. Prognososäkerheten beräknas till plus/ minus 5 000 tkr. 

Kostnaderna för placeringar och institutionsvård förväntas fortsatt ligga på en högre nivå än budgeterat. 

Driftsredovisning 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Kontorsögr vht 5 048 -24 637 29 685 7571 -16 219 23 790 

Adm & bemanning 17 589 15 871 1718 26 385 21621 4 764 

Individ och familj 64 659 77 970 -13 311 96991 118 094 -21103 

Omsorg om 
72 620 67 253 

108938 
107 014 1924 

funktionshindrade 5 367 

Omsorg om äldre 218180 239 589 -21409 327 297 368 359 -41062 

I Summa 318096 3'16046 2051 5,,61l:82 598869 -316.86 1 

Stora kostnader inom alla verksamhetsområden kopplat till Covid-19 såsom skyddsutrustning, personalkostnader och 
arbetskläder/tvätt. Ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan har intäktsförts med totalt 2 900 tkr för
delat på respektive enhet där äldreomsorgen har fått de största beloppen. 

På Kontorsövergripande verksamhet finns förväntade intäkter från Socialstyrelsen avseende covid-19 på 18 680 tkr. 

Återsök för merkostnader kopplade till covid-19 skickades in till Socialstyrelsen den 28 augusti och avser kostnader 

under perioden feb- 28 aug på 29 814 tkr. 

Området Administration och bemanning har en positiv årsprognos jämfört med budget på 4 764 tkr. Statliga bidrag 

ligger under budget vid delåret men med en återhämtning räknat på helåret. Det beror på förlängning av projekt till 

följd av covid-19. 

Individ och familj har tidigt under året sett en ökning av kostnader för institutionsvård och familjehemsplaceringar. 
Vid delåret 13 311 tkr över budget och beräknat på helår 21103 tkr över budget. 

Omsorg om funktionshindrade hamnar bättre än budget med 5 367 tkr vid delåret och 1 924 tkr för helåret. Tidigare 
bokade befarade vitesbelopp 1 200 tkr har kunnat återföras samt att återsökning från Migrationsverket fallit ut med 
1 400 tkr. Arbetskraftskostnader 2 619 tkr lägre än budget vid delåret beroende på vakanshållna tjänster. 
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Investeringar 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Verksa mhetssystem 0 0 0 1000 1000 0 

Digitala lås, HTJ 0 0 0 1200 1200 0 

Sängar, SÄBO 0,6 0,6 0 800 800 0 

I Summa 8,6 0,6 3000 3800 
8 J 

KOMMENTARER 

Investeringar i nytt verksamhetssystem har dragit ut på tiden pga covid-19. Projektet planeras att komma igång un

der hösten. 

Nya digitala lås till hemtjänsten är upphandlade och projektet genomförs i höst. 

Utbyte av sängar inom SÄBO löper på enligt plan. 

EU-BIDRAG 

Vård och omsorg har beviljats medfinansiering av ESF, europeiska socialfonden, till två projekt Projekten är Välfärds

teknologi och Kompetenscentrum. Projekt Välfärdsteknologi startade 1 september 2018. Projektets målsättning är att 

kompetensutveckla medarbetare att hantera olika digitala medier, klara av att hantera digitalteknik samt få en förstå

else för betydelsen av digitala verktyg i arbetet nu och i framtiden. Projektet har ansökt och beviljats ett års förläng

ning och kommer att pågå tom 30 september 2021. 

Projekt Kompetenscentrum startar tidigast 1 oktober 2020 och planeras pågå till 30 september 2022. Målsättningen 

med projektet är att utveckla ett självförsörjande koncept med kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom 

VoO för att bl a trygga och stärka redan befintlig kompetens samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Målavstämning 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skal bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning. 

Flertalet mål och indikatorer mäts enbart i bokslutet pga. att fakta inte finns vid tiden för delårsbokslutet. Se VEP. Endast sjukfrånvaron 

mäts i delårsbokslutet . 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt ©Mätindikator saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

Flera av målgrupperna som beviljas insatser inom Vård-och omsorg kommer att öka i framtiden. För att sä- 0 
kerställa rätt insatser med en god kvalitet är det nödvändigt att ha medarbetare med god kompetens. Beho-
vet kommer att öka och rekryteringsbasen behöver breddas. 

Mål: Alla medarbetare ska ha rätt kompetens och Vård-och omsorg ska vara en arbetsgivare som lockar per
soner att söka sig till Sala. 

Mäts: Kompetensen synliggörs årligen i medarbetarsamtal samt i medarbetarens utvecklingsplan. 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

Genom digital utveckling ska Vård-och omsorg effektivisera arbetet samt öka tillgängligheten för medbor
garna. 

Mål: Ökat antal E-tjänster. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, med minsta möjliga påverkan på miljön. 
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Mål: Ökat användande av mobilt arbetssätt, minska antalet bilar och öka användandet av el-cyklar. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Brukarnöjdheten ska vara hög. 

Mål: Brukarnöjdheten ska minst vara 75 %. Svarsfrekvensen ska öka. 

Mäts: Årligen genom brukarenkäter. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Verksamheterna ska ha en god service med hög tillgänglighet och kvalitet. Insatserna ska vara rättssäkra och 0 
grunda sig i bästa tillgängliga kunskap. 

Mål: Ökad användning av E-tjänster för tillgänglighet dygnet runt. Alla verksamheter arbetar med systema
tiskt kvalitetsarbete enligt gällande metod. 

Mäts: I ledningssystemet. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Personer som vänder sig till och som får insatser av Vård- och omsorg ska uppleva delaktighet och inflytande 0 
i hur de utförs. 

Mål: 85 % ska uppleva medbestämmande och inflytande utifrån de insatser de beviljats. 

Mäts: Via brukarenkät. 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska verka för att nå mål som ska ge förutsättningar för ett positivt arbetskli- 0 
mat, god hälsa och medarbetarinflytande. Sjukfrånvaron behöver sänkas. 

Mål 95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Mäts: I medarbetarenkät samt vid Fysisk och psykosocial skyddsrond. 

Mål: Minska sjukfrånvaron med 1 % 

Mäts: Sjukstatistik 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Delaktighet och inflytande säkras genom att samverkansavtalet följs 

Mål: Alla verksamheter ska arbeta enligt samverkansavtalet 

Mäts: I medarbetarenkät 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Chefer ska ha ett tydligt uppdrag och ledarskapet ska ha och skapa förutsättningar för goda resultat. Stöd
funktioner är en viktig faktor för ett hållbart ledarskap. 

Mål: En majoritet av medarbetarna ska uppleva ett gott ledarskap. Chefer ska uppleva att de har förutsätt
ningar för att utöva ett gott ledarskap. 

Mäts: I medarbetarenkät 
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Framtiden 

• Arbetet med en budget i balans kommer att vara fortsatt prioriterat under hösten 2020. 

• Fortsatt arbete med att sänka sjuktalen. 

• Det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter och under hösten 2020 kommer enhetschefer inom samtliga 

verksamhetsområden att utbildas i att genomföra händelseanalyser. 

• Arbetet fortsätter med att färdigställa Äldreplanen. Det kommer bland annat att genomföras enkätundersök

ningar hos kommuninvånarna. 

• IFO står inför fortsatt stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen och ett fortsatt ökat inflöde av 

anmälningar och ansökningar. 

• Arbetet med det övergripande målet att arbeta med lösningar på hemmaplan istället för externa placeringar 

både vad gäller barn, ungdomar och vuxna ska fortsatt prioriteras. 

• Utbildningssatsningar som genomförs på IFO under perioden september-november 2020 är Signs of Safety 

och Nätverksorienterat familjearbete. 

• En kartläggning av försörjningsstödet kommer att genomföras. 

• Implementering av automatisering av försörjningsstödet kommer att påbörjas. 

• En "Handlingsplan mot barnfattigdom" kommer att upprättas i samverkan med övriga kontor inom Sala 

kommun. 

• Se över möjlighet till digital nattillsyn inom flera områden. 

• Fortsatt arbete med länsövergripande rutin vid utskrivning från LRV/LPT. 

• Jobba med vidareutveckling av fritidsaktiviteter, LSS boende. 

• Organisera om biståndsenheten och socialpsykiatri. 

• Starta ny dagligverksamhetsgrupp. 

• Jobba vidare med ESF projektet välfärdsteknik, digitala utbildningar, planeringssystem för personal på våra 

särskilda boenden, digitala inköp mm. 

• Starta nytt ESF projekt, kompetenscentrum. 

• Arbeta för en ökning/omfördelning av boendeplatser utifrån specifika behov. 

• Se över möjligheten att stänga boendeplatser i mindre lämpliga lokaler. 

• Se över behoven av olika boendeformer. 

• Arbeta för kompetenshöjning hos medarbetarna. 

• Fortsatt samverkansarbete med Regionen. 

• Rätten till heltid införs under 2020 inom äldreomsorgen. 

• IVO granskning gällande Covid-19 pågår på Jakobsbergsgården utifrån intervju med MAS och Regionens 

smittskyddsläkare. Svar inväntas. 
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• Resurspass och minskad täckning vid sjukfrånvaro fortsätter. 

• Statsbidrag för ökad meningsfull vardag inom äldreboende har sökts. 

• Kontinuerlig beställning av skyddsutrustning för att säkerhetsställa behov. 

• Möjligheten till Äldrelyftet inom äldreomsorgen ses över. 

• Arbetet med intern samverkan för att på bästa sätt utveckla insatsen trygg hemgång fortgår, likaså arbetet 

med samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst. 

• VoO och kultur och fritid kommer att samverka kring fritid för äldre, detta enligt Sala kommuns Äldreplan. 

• Fortsatt mycket hög beredskap för Covid-19 inom alla verksamheter. 
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Överförmyndaren 

PERIODEN SOM GÅTT 

Verksamheten är sedan 2019 förlagd i Västerås. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Köp av huvudverk
samhet, bidrag 

Personalkostnader 

Övriga kostnader 

Interna kostnader 

PERIODENS RESULTAT 

Budgetjan
aug 2020 

1291 

667 

68 

2024 

282.,Jl: 

Verksamheten följer budgeten väl. 

ÅRSPROGNOS 

Utfall jan-aug 
2020 

1 724 

129 

9 

81 

il.943 

UA-3 

Awikelse 

-433 

538 

-9 

-15 

81 

8l I 

Budget 
2020 

1936 

1000 

100 

3036 

3036 

Ingenting tyder på att verksamheten skall ha någon större avvikelse vid årets slut. 

D riftsred avisning 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget 

aug 2020 2020 2020 

Överförmyndaren 2024 1943 81 3036 

I S:umma 20~4 1943 Sli 3036 
' '>•,-

Här analyseras resultatet/prognosen utifrån verksamhetsområden och perioder. 
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Helårsprognos 
2020 

1936 

1000 

100 

3036 

~08.f 

Helårsprognos 
2020 

3 036 

3036 

Awikelse 

0 

0 

0 

0 

Q j 

Awikelse 

0 

a t 



Investeringar 

Tkr 

[ Summa 

Budgetjan
aug 2020 

Kontoret har inga investeringar. 

EU-BIDRAG 

Kontoret erhåller inga Eu-bidrag. 

Målavstämning 

Utfall jan-aug 
2020 

Avvikelse Budget 
2020 

Helårsprognos 
2020 

Avvikelse 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• M ålet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt OMålet är inte uppfyl lt ®Mätindikator saknas 0 1ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

KOMMENTAR : 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

X 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

X 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

KOMMENTAR : 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

X 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

KOMMENTAR: 

Framtiden 

Verksamheten kommer fortsätta ligga i Västerås då det har fungerat bra. 
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Revisionen 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Revisorerna har genomfört sju sammanträden under perioden januari till augusti 2020. 

• Under perioden har ett antal fördju pade granskningar genomförts: 

o Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
o Granskning av Sala kommuns krisberedskap 

• Under perioden har revisorerna träffa t några av nämnderna och kommunstyrelsen, under hösten planeras 

ytterligare träffar. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter - - -

Inte rna intäkter 

Summa intäkter ' " . - - T " ~ ~ - ' 
' r ' ., 

Köp av huvudverk-

samhet, bid rag 

Personalkostnader 196 186 294 294 

Övriga kostnader 390 191 585 585 

Interna kostnader 0 0 0 0 

Summa kostn-ader 586 377 '\ ,, 
879 879 

Ras11ltiat §116 in 87.1 879 . - ·-
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PERIODENS RESULTAT 
Merparten av de beslutade granskningarna genomförs under hösten, vilket innebär att den 
största kostnads belastningen sker under den andra hälften av året samt i början av 20 21 då 
kommunens årsredovisning granskas. 

ÅRSPROGNOS 

Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras. Budgeten kommer dä rför att förbrukas i sin helhet. 

Driftsredovisning 

Tkr 

Revision 

I Summa 

Se ovan. 

EU-BIDRAG 

Framtiden 

Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse 
aug 2020 2020 

556 

Budget 
2020 

879 

Helårs prognos 
2020 

Avvikelse 

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

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

Nämnd: 

Kommunstyrelse 

Kultur- och Fritidsnämnd 

Skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Överförmyndare 

Kommunchef 

PERIODEN SOM GÅTT 

Kontor: 

Kommunchef, Samhällsbyggnadskontor, Kontoret för hållbar tillväxt, Ekonomi

kontor, Personalkontor och Räddningstjänst 

Kultur och Fritid 

Barn och utbildning 

Vård och Omsorg 

Medborgarkontor /Juridiska enheten 

• Pandemin med Covid-19 har i stor utsträckning präglat perioden, såväl med extra kostnader som med un
danträngningseffekter på så sätt att delar av den ordinarie verksamheten har fått läggas åt sidan till förmån 
för hantering av pandemins konsekvenser och effekter. Krisledningsnämnden har aktiverats och kommun
chefen har använt kommunledningsgruppen som forum för dialog och beslut med huvudsyftet att stödja 
vård och omsorgsförvaltningen så att verksamheterna kan fungera. 

• Den pågående omorganisationen för kontoret för hållbar tillväxt fortsätter. AME och VUX har förts över till 
skolnämnden och IT och administration återfinns direkt under kommunchefen. Ett arbete med att utreda om 
planenheten ska tillföras de två enheterna, bygg och miljö som är de nu två återstående verksamheterna 
inom kontoret för hållbar tillväxt är under utredning. Förslaget är att plan, bygg och miljöenheterna åter
finns inom samma kontor. 

• Ett pågående arbete med att se över den kommunala administrationen pågår. Detta utifrån beslut på Kom
munstyrelsen sedan tidigare. Där de olika delarna inom KSF område genomlyses utifrån djupintervjuer av 
kommunstrateg. Ett extra fokus återfinns på digitaliseringen och dess möjligheter. 

• Arbetet med framtagandet av en ny vision och målområden fortsätter med förhoppningen att dessa kan bes
lutas under våren 2021. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -813 -3 240 2 427 -1220 -3 290 2 070 

Interna intäkter -4 801 -4076 -725 -7200 -7 200 0 

I Summa intäkter -5 614 -7 316 1702 -8420 -10490 2070 1 
' 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

3 356 -352 5 356 -351 

Personalkostnader 10418 9 278 1140 15 627 16 070 -443 

Övriga kostnader 5 834 9 195 -3 361 8751 9 756 -1004 
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Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårs prognos Avvikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Interna kostnader 663 967 -304 994 2 334 -1340 

Summa kostnader !1.69!1.9 19795 -2877 25377 28515 -3138 

Res.1.dtat ll! 305, l!2480 .. 1 iz4 16951 18025 --21 068 
-

PERIODENS RESULTAT 

Kontoret har fått mer EU-bidrag än budgeterat, Överskottet i personalkostnaderna beror på vakanser på IT och un
derskottet på övriga kostnader beror till stor del på ökade IT kostnader. 

ÅRSPROGNOS 

Något mer intäkter förväntas komma i de projekt kommunen deltar i. Övriga kostnader är de ökade licenskostnader 
som IT fått. 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Kommunchef 4 383 3 335 1048 6574 6306 267 

Civilförsvar 244 39 205 367 702 -335 

IT 6 678 9106 -2 427 10017 11017 -1000 

I summa :l:2' 480 J:6 987, l!8025 -:IJ 088 ~ 

Hanteringen av Covid-19 har medfört oförutsedda kostnader som det är osäkert i vilken omfattning vi kan få kost
nadstäckning från staten för. Det prognosticerade underskottet inom området krisberedskap har uppkommit till följd 
av kostnader för Frivilliga Resursgruppens (FRG) samordning av matinköp till personer i riskgrupp. Vi har förhopp
ningen om att dessa kostnader kommer att täckas av staten. 

Till följd av pandemihanteringen har även en stor del av den verksamhet inom området krisberedskap och civilt för
svar som varit planerat att genomföras under vår och sommar fått skjutas på framtiden. 

IT har fått större kostnader för licenser än budgeterat. Kostnaderna kommer vara i fas inför 2021 igen. 

Investeringar 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Krisberedskap 187 0 187 280 280 0 

IT-investeringar 2117 4 224 -2107 3175 4 224 -1049 

J S'umma 2304 4224 -1920 I 3445 45'84 -1049 1 

Större investeringar än ram har behövts göras då gamla brandväggar bytts ut i nätverket. 
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EU-BIDRAG 

Följande EU-projekt drivs - eller kommer att drivas inom Sala kommun: 

AME: Gröna Gången. Påbörjat 2018 och avslutas 2021.v Riktar sig till de som står mycket långt från arbetsmarknad 

och /eller studier. Finansieras via ESF med 13,8 milj SEK. 

Kvinna in i Sverige: Regionalt ESF-projekt som drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands Län. Pågår 2019-nov 2021. Rik

tar sig till kvinnor som står långt från arbetsmarknad och/eller studier. Finansieras via ESF med Ca 4 milj för Sala. 

Vård och Omsorg: Välfärdsteknologi. Pågår 2018-sept 2021. Riktar sig till anställda inom Vård och Omsorg gällande 

digitala hjälpmedel/arbetsmetoder. Finansieras via ESF med 8,7 milj från ESF. 

Kompetenscentrum Vård och Omsorg: Startar 2020-10-01 och pågår tom 2022-09-30. Skall kompetensutveckla all 

personal samt vikarier inom Vård och Omsorg. Finansieras från ESF med 7 milj SEK. 

Kommunchefens stab: EMBRACIN. Internationellt EU-projekt. Pågår 2020-2022. Samverkan med 6 andra EU-länder. 

Vänder sig till nyanlända som står relativt nära den svenska arbetsmarknaden. 

finansieras via AMIF-fonden med 4 milj SEK för Salas del. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt OMålet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

KOMMENTAR: 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

X 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

X 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

KOMMENTAR: 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

KOMMENTAR : 

Framtiden 

• Det finns många arbetsuppgifter inom krisberedskap och civilt försvar som behöver återupptas, efter att 

dessa blivit vilande under vårens och sommarens pandemihantering. 

• Fortsatt fokus på återuppbyggnad av kommunens roll inom totalförsvaret. 

X 

X 

X 

• Under hösten kommer rekrytering att inledas efter en räddningschef samt näringslivschef. Omorganisat

ionen gällande kontoret för hållbar tillväxt förväntas vara klar i november. Förslaget som utreds är att Plan

enheten flyttas över till kontoret för hållbar tillväxt. 

• Statsbidrag kommer att påverka utfallet för 2020 och framförallt sökta Covid- 19 kostnader. 

• Arbetet med framtagandet av ny vision och kommunala mål fortsätter och förhoppningsvis kan beslut fattas 

under våren 2021. 
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Samhällsbyggnadskontor exkl Vatten och Avlopp 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Reparationen av simhallens 25-metersbassäng och undervisningsbassäng stod klar i april och badet 
öppnar åter för allmänheten under hösten 2020. 

• Byggnationen av Nya Vallaskolan F-6 med tillhörande skolgård samt utbyggnad och ombyggnad av kök 
och matsal är klar och överlämning till verksamheten skedde den ljuli 2020. 

• Även Samhällsbyggnadskontoret har påverkats av den pågående pandemin. 
• Försäljningen från Centralförrådet har minskat p.g.a. varubrist från leverantörer. Enheten tek

nisk service har varit behjälpliga och har hä mta t och leverera t bristvaror från hela mellan Sve
rige till kommunens verksamheter. 

• Gymnasieskolorna övergick till distansundervisning i mars vilket medförde stora konsekven
ser för dess kök. I stort sett har intäkterna därför uteblivit under våren medan kostnaderna för 
personal och lokaler kvarstår. Även försäljningen av externa luncher p å Johannesbergsgatan 2 
har drabbats av restriktionerna. 

• I övrigt har kontoret bistått Vård- och omsorgskontoret med personella resurser för att få till
verkning av skyddsutrustning och inköp av matvaror till brukare att fungera samt utlåning av 
personal till verksamhet. För många medarbetare har pandemin inneburit distansarbete i stor 
utsträckning. 

• Dammsäkerhetshöjande å tgärder har genomförts genom avverkning av riskträd längs Gröna gången. En 
gestaltningsplan för dammvallen är nu ute på remiss. 

• Som ett första steg i projektet "Miljöåtgärder Sala silvergruva och Pråmån" har en arkeologisk utredning 
genomförts under sommaren. Utredningen är en förutsättning för att kunna få tillstånd för fortsatta åt
gärder på området. 

• Markanvisningsavtal har tecknats med Bo klok med att avsikt att bygga bostäder på en yta av c:a 25000 
kvadratmeter på Norrmalm. Byggstart beräknas till hösten 2021. Exploateringen ska omfatta c:a 150 
bostäder i fler- och enbostadshus. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

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

2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -23 643 -25 033 1390 -36 319 -38189 1870 

Interna intäkter -194 852 -183 753 -11099 -303 178 -304 426 1249 

Summa intäkter -218 495 -208 786 -9 709 -339497 -342 615 3118 
~ 

Köp av huvudverksam-
23 428 28134 -4 706 35 925 41212 -5 288 

het, bidrag 

Personalkostnader 57 750 53 785 3 965 86620 85172 1448 

Övriga kostnader 153 271 141 202 12 069 230 936 229 639 1298 

Interna kostnader 53162 53 985 -823 80600 83 453 -2 853 

Summa kostnader 287 611 277106 10505 434081 439476 -5 395 

Resultat 69 l16 68320 796 9A58'4 96860 -2276 
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PERIODENS RESULTAT 
För interna intäkter finns eftersläpning med fakturering bl.a. vad gäller enheterna måltid, kart-mät och teknisk ser
vice . Stora intäktsbortfall på måltid till följd av Corona-pandemin har uppstått. 

Avvikelse för övriga kostnader beror på mindre inköp till centralförrådet och måltidsenheten samt brist på upphand
lade entreprenörer, i synnerhet på fastighetsenheten. 

ÅRSPROGNOS 

Prognosen för helåret visar ett underskott på 2,3 mnkr. 

Driftsredovisning 

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

2020 2020 2020 2020 

Kontors ledning 867 -252 1119 1300 1300 0 

Plan- och utvecklingsen-
34 755 36 327 -1572 52130 51180 950 

heten 

Gata/parkenheten 18 220 16 411 1809 27860 25160 2 700 

Kart/mät 2 349 2 780 -431 3524 3 524 0 

Fastighetsenheten 1007 -3 842 4849 2350 2 350 0 

Teknisk service -235 3 524 -3 760 300 1500 -1200 

Samhällstekniska en-
4080 3430 650 6120 6320 -200 

heten 

Må ltidsen heten 8 073 9 992 -1919 1000 5 526 -4 526 

[summa 69 116 fi8120 796 1 

Det största prognosticerade underskottet står måltidsenheten för p.g.a. Corona-pandemin. I mitten av mars stängde 
gymnasieskolorna och detta gjorde att enhetens intäkter kraftigt minskade. Enhetens kostnader för hyror och perso
nal har kvarstått. Gymnasiekökens medarbetare har istället vikarierat på andra skolor och förskolor när den ordinarie 
personalen har uppvisat förkylningssymptom. På skolor och förskolor har färre portioner serverats p.g.a. att barn och 
elever har varit hemma i större utsträckning än vanligt. För kommunen i sin helhet innebär de minskade livsmedels
kostnaderna dock en besparing. Även Barn- och utbildningskontoret samt Vård- och omsorgskontoret innebär de 
färre sålda måltiderna ett plus. Restaurangen på Johannesbergsgatan 2 har varit stängd sedan 12 mars och detta har 
inneburit en minskning av externa intäkter. 

Även teknisk service har påverkats mycket av Corona-pandemin och av att många medarbetare har arbetat på distans 
sedan mars. Detta har gjort att bilpoolbilarna har nyttjats mycket färre timmar än vanligt, minskade försäljningsintäk
ter på centralförrådet och att medarbetarna på enheten har hämtat varor från hela mellansverige och distribuerat till 
kommunens verksamheter. 

För att minimera underskottet på kontoret kommer gata-/parkenheten att se över möjligheterna att avverka mer 
skog än tidigare planerat. 

Inom plan och utveckling prognostiseras ett överskott på 1 mnkr avseende kollektivtrafiken . En stor anledning till 
detta är att färd tjänstresorna har blivit förre p.g.a Corona-pandemin. 

Tomställda lokaler finns på Åsgården, Lindgården, Lugnet Sätrabrunn, Salbo skola, Västerfärnebo skola, Ösby Natur
bruksgymnasium, Rådhusgatan 4 C, Täljstenen och Kungsängsgymnasiet. From 1 september blir även Vallaskolan 
hus 8, Kungsägsshymnasiets C-hus och Sörskogen tomställda. För vissa av dessa fastigheter ligger försäljningsupp
drag. 
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Investeringar 

Budget Budget jan- Utfall jan-aug 
Tkr Avvikelse Helårsprognos 2020 Avvikelse 

aug 2020 2020 2020 

Plan och utveckling 2 000 -663 2 663 3 000 -7 463 10 463 

Gata 12 900 3 779 9121 19 350 12164 7186 

Park 3 867 469 3 397 5 800 5118 682 

Kart/mät 67 1 66 100 0 100 

Fastighet 66062 27 763 38 299 99 088 53 952 45136 

Gruvans vattensystem 3 970 1181 2 789 5 955 4 951 1004 

lswnma 8J H6 3'2 510 SUBS 13,Jl~ 687221 645'11 ) 

Den 10 juni beslutade KS att skjuta på investeringar om drygt 60 mkr i årets budget enligt följande: 

• 46,65 miljoner kronor inom programmet Fastighet 

• 7,6 miljoner kronor inom programmet Plan- och utveckling 

• 6,4 miljoner kronor inom programmet Gata 

• 0,8 miljoner kronor inom programmet Park 

Fastighet: Överskottet beror på att nya Vallaskolan blivit billigare än budget samt att byggstart för Åkraskolan och ett 
LSS-boende har skjutits upp. 

Plan och utveckling: Av de 14 mnkr som är budgeterade för inköp av fastigheter på Norrmalm kommer c:a 7 mnkr att 
användas och resten återlämnas. Enheten har sålt fastigheter till ett värde av ca 4 mnkr under perioden, försäljningar 
kommer fortsätta under hösten för att nå målet på att sälja för 20 mnkr under 2020. 

Gata/Park: Flera projekt inom gata och park har skjutits fram p.g.a. förseningar av exploateringar. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt OMålet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

0 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

0 

Måltidsenheten har inte utökat sysselsättning i Måltidsenhetens kök för personer i Arbetsmarknadsenheten, då vi inte har fått förfrågan 
om nya placeringar under perioden. 

Pilotprojektet med digitalisering av en äldre detaljplan pågår och kommer att avslutas under hösten. 
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Effektiviserat arbetssättet med leveranser till lantmäteriet kommer att genomföras under hösten efter att den pågånde GIS-upphand
lingen har avslutats. 

Arbetet med att ställa om gräsytor till ängsmark har påbörjats. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Den planerade informationskampanjen och aktiviteter som skulle ha genomförts tillsammans med kommunens krisberedskapssamord
nare v. 20 ställdes in p.g.a. Corona. 

Medborgardialog kring " Miljöåtgärder Sala silvergruva och Pråm ån" har påbörjats under våren med informationsaktiviteter för olika in
tresseföreningar och närmast berörda fastighetsägare . Under hösten kommer bredare aktiviteter att ordnas. En kommunikatör har knu
tits till projektet. 

Avverkningen av Gröna gången har under våren inneburit breda informationsinsatser till ol ika intresseföreningar samt en allmän dialog 

på biblioteket. 

Under våren har kommunen genomfört medborgardialog vid resecentrum i syfte att öka andelen av de korta transporterna till kollektiv
trafik eller cykling och därmed frigöra parkeringsplatser för de som pendlar längre sträckor. 

Arbetet kring utformande av Stora torget har blivit försenat på grund av Covid -19 och möjligheter till dialogmöten både inom kommunen 

och med allmänheten . 

Införande av en en nye-tjänst för ansökan av ny/ändrad detaljplan är ännu inte påbörjad . 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Måltidsenhetens köksmästare och måltidsledning har genomgått en ledarskapsutbildning under våren . Den har haft fokus på att ge köks
mästarna kunskap och redskap för ett aktivt ledarskap i sin arbetsgrupp som främjar delaktighet, inflytande och utveckling. 

Det nya samverkansavtalet har i stort sett blivit implementerat på hela kontoret. Avstämning görs under hösten. 

Framtiden 

• Samhällsbyggnadskontoret har under flera år haft ett nära samarbete med Trafikverket och Region Västmanland . Med 

hjälp av statlig finansiering kommer utbyggnad av tre nya gång- och cykelvägar slutföras under hösten längs Åkragatan, 

Hyttvägen och Norrängsgatan. 

• Under hösten startar saneringsarbetet vid Sala silvergruva genom att den nedre parkeringen ska täckas genom asfaltering. 

Jakobsbergsgatan kommer under hösten byggas om med gång- och cykelväg och tillgänglighetshöjande åtgärder för buss

hållplatser. 
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• Som ett led i den långsiktig förvaltningsplanen av Gruvans vattensystem påbörjas under hösten en fördjupad dammsäker

hetsutvärdering. Vilket genomförs för att avgöra om dammens konstruktion och funktion motsvarar aktuella krav. 
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Samhällsbyggnadskontoret - Vatten och Avlopp 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Grundvattennivåerna i våra kommunala vattentäkter har haft en viss återhämtning från tidigare rekordlåga 
nivåer. Detta har resulterat i att kommunen inte haft någon begränsning, likt föregående sommar, med re
striktioner mot bevattning samt fyllning av pooler. Kommunen har även hittat ett större utläckage på 
dricksvattennätet i Möklinta som har blivit åtgärdat. 

• I början på året hade kommunen en läcka på sjöledningen som förbinder Möklinta/Broddbo med Sala av
loppsreningsverk. Detta resulterade i att avloppsvatten fick bräddas under tiden läckan lagades. Beslut har 
tagits att projektera en ny sjöledning då denna ledning haft flera haverier de senaste åren 

• Kommunen har under under året skickat ut ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) som gått ut i 
Sala tätort med kokningsrekommendationer då kommunens anlitade laboratorium hade gjort fel och fått ett 
"Otjänligt prov" på vårt huvudvattenverk Knip källan trots att vattenkvaliten var tjänlig. Rekommendationen 
att koka vattnet låg ute ca 15 timmar innan kommunen med säkerhet kunde dra tillbaka rekommendat
ionen. Nya rutiner och instruktioner har tagits fram så inte direkta misstag på laboratoriet ska få samma 
stora konsekvenser för oss. 

• Under våren har rapporten Framtidens dricksvattenförsörjning för Sala kommun antagits. För att på lång 
sikt säkerhetställa dricksvattenförsörjningen för Sala Kommun ( och Västerås) pågår ett sammarbete med 
Mälarenergi där kommunen tittar på möjligheten att infiltrera vatten från Dalälven i en del av 
Badelundaåsen för att förstärka den naturliga grundvattenbildningen och på så sätt kunna tillverka mer 
dricksvatten än vad idag är möjligt inom Sala Kommun. 

• Arbeterna fortgår med att skydda de grundvattentäkter Sala Kommun använder. Risk och sårbarhetsana
lyser har tagits fram och ska tillsammans med nya hydrogeologiska undersökningar ligga till grunden för att 
fortsätta revidera Härsveds (Vallrums) vattenskyddsområde. Under våren har en hydrogeologisk rapport 
tagits fram för Härsved. 

• Under våren har VA-plan samt dagvattenplan framtagits och gått ut på intern remiss. 

Ekonomi 

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

Avvikelse 
Helårsprognos 

Avvikelse Tkr 
2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -27204 -19286 -7918 -31792 -31786 -5,8 . 

Interna intäkter -3372 -1913 -1460 -4396 -3 087 -1309 

I Sumi:r;ia intäkter -30576 -2U:99 -9378 -36188 
~ 

-34872,5 -1314,9 1 

Köp av huvudverksam-
1729 1301 428 2594 2 541 53 

het, bidrag 

Personalkostnader 7671 6643 1028 11506 10085 1420,8 

Övriga kostnader 9315 8673 643 13 972 14996 -1023 

Interna kostnader 5410 4610 800 8115 7 851 264 

' S~mma kostnader 24125 21227 2899 36187 35473 7151 
I Resultat -645it 28 -6419 0 600 -soa J 

Kommentar: 

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 600 tkr beroende på ökade administrativa kostnader från kommunen 
som inte täcks av VA-taxan. 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug 

2020 2020 
Avvikelse 
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Vatten- och avloppsverk-
samhet 

I Summa 

Kommentar: 

Investeringar 

Tkr 

Vatten- och avlopps
program 

[s_umma 

Kommentar: 

-6451 

-645:li 

Budget jan-aug 
2020 

14467 

1446-:1 

Utfall jan-aug 
2020 

28 

2-8 

9 331 

-6 479 0 600 -600 

-647,9 0 600 -&oo J 

Budget Helårs prognos 
Avvikelse Avvikelse 

2020 2020 

5136 21700 15 607 6093 

Sl!U 6Q93 J 

Total investeringskostnad för första halvåret är 9,3 mnkr. Prognosen för helår har minskats från 15,6 mnkr. Investe
ringar i säkerhetsåtgärder på vattenverken har skjutits framåt i tiden p.g.a. Corona-relaterade åtgärder på renings
och vattenverken. Omläggningsarbeten på Skuggan är skjutna några månader framåt i tiden, framförallt pga hög ar
betsbelastning på både projektörer utifrån ny detaljplan Bo Klok men även på Gata/park. 

Målavstämning 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• Målet ä r helt uppfyllt t Måle t är delvis uppfyllt O Måle t ä r inte uppfyllt ® Mät ind ik ator saknas 01ngen mätn ing X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

KOMMENTAR : 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

X 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

X 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

KOMMENTAR : 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

X 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

KOMMENTAR : 

Framtiden 
• Arbetet fortgår med att skydda de grundvattentäkter Sala Kommun använder. Målen med höstens arbete är 

att ta fram föreskrifter för vattentäkten i Härsved. 

• Under hösten ska arbetet med Nödvattenplan för Sala kommun slutföras. Idag finns kartmaterial för utplace
ringsplatser av tankar samt prioriteringsordning av brukare. Detta ska nu kompletteras med dialog med 
samtliga kritiska brukare och en skriftlig rapport som ska antas politiskt. 

• Under hösten påbörjas sanering av området Skuggan för att möjliggöra exploatering av Skuggan 4, år 2021. 

• I enlighet med exploateringsavtal med Bo Klok kring Norrmalm, ska ett samrådsunderlag tas fram till sep
tember. Arbetet fortgår under hösten med start av projektering. 

• Slutförande av VA-plan och Dagvattenplan samt start av implementationsarbete i verksamheten. 
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Kontoret för hållbar tillväxt 

Perioden som gått 

KO MM UNIKA TIONSENHETEN 

• Extensiva kommunikationsaktiviteter kring Covid-19 via olika kanaler med anledning av den pågående Co
ronapandemin. 

• Färdigställande och publicering av sammantaget 40 st. e-tjänster via e-tjänsteplattformen Open e-platform 
enligt planerad prioriteringsordning. 

• Pågående etablering av nytt intranät med succesivt pilotinförande av innehåll enligt projektplaneringen där 
planen är lansering av intranätet under hösten. 

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

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

• Nylansering av SalaAppen för felanmälningar. 

NÄRINGSLIVSENHETEN 

• Nytt Näringslivsprogram 2020-2026 framtaget och beslutat 

• Inrättande av Näringslivsrådet 

• Handels och parkeringsutredning genomförd av WSP 

• Ny hemsida vilyftersala.se, en! ök Näringslivsrådet och behovet extern kommunikation 

Åtgärder corona; 

• för näringslivsenhetens del har det varit att lägga mycket arbetsuppgifter åt sidan för att fokusera på rå-
dande kris, aktiviteter såsom: 

• Företagsfrukostar x 3 TV - produktion och genomförande 

• Lägesbild Näringsliv Västmanland - länsstyrelsens forum - veckovisa digitala möten 

• Veckovisa gemensamma digitala möten åtgärder med anledning av coronavirus effekter i näringslivet - reg
ionens forum 

• Uppmärksammade inom bl a Näringslivets Regelnämnd NNR, P4 Västmanland, TV4 Västmanland, Svenskt 
Näringsliv regionalt, Aftonbladet. 

• Synliggörande och information/kommunikation externt till vårt näringsliv via våra facebooksidor & hemsi
dor 

• Veckovisa digitala möten med Företagarna Sala och Heby, Handelsbanken och SA- Sala Sparbanks forum -
covid -19 effekter 

• Hemester filmer 5 st, FB under juni-augusti 

• Hemesterförslag i SA och på webben 

• Åtgärdsförslag 1 och 2 för näringslivet och dess innebörd 
Presentkort Sala - administration av 2669 st för utdelning kommunanställda för att stimulera vår handel 

• Införande av CityP!ay appen 

ARBETSMARKNADS-OCHINTEGRATIONSENHETEN 

• ESF-projekt Gröna gången har fortsatt 

• ESF-projekt Kvinna in i Sverige har fortsatt enligt plan 

• Ingått samarbete tillsammans med Västerås, Hallsta- och Surahammar, inom ramen för DUA. 
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• Utför tillsammans med Vuxnas lärande samhällsorientering för nyanlända. Vuxnas lärande administrerar 
och AME utför. 

• KROM. Ingår som kommun i en försöksverksamhet tillsamman med ca 30 andra kommuner. Syftar till att 
utveckla stöd- och matchningsfunktionen inom Arbetsförmedlingen. 

• Fortsatt dialog med andra arbetsmarknadsenheter i länet med anledning av Arbetsförmedlingens och För
säkringskassans nya organisation och uppdrag. 

• Enheten har mottagit samtliga flyktingar enligt överenskommelse med länsstyrelsen. Totalt har 22 individer 
mottagits till Sala kommun. 

• Coronaanpassningar: 

o Begränsade gruppaktiviteter 

o Omställning till utomhusaktiviteter 

o Ferieplatser inom vården slopades. Snabb omställning till andra arbetsuppgifter. 

o Omställning av arbetsuppgifter på Karla snickeri pga Covid 19. Tillverkar skyddskläder till Sala 
kommun. 

o Dropin verksamhet för nyanlända har varit stängt under en period under våren. 

VUXNAS LÄRANDE 

• Lagstiftningsförändringar: 

o Särskild utbildning för Vuxna har slutat upphört att existera som egen skolform. Ingår i dagsläget i 
KOMVUX. 

• Coronaanpassningar: 

o Omställning från klassrumsundervisning till distans- och fjärrundervisning 

o Inställd drop in-verksamhet för studerandehandledning och studievägledarträffar på Lärcenter 

o Samtal med VO om att ta del av Äldreomsorgslyftet och fortbilda personal till vårdbiträden och un
dersköterskor. VO har ej fattat beslut om att medverka eller ej. 

BYGG ENHETEN 

• Byggenhetens verksamhet har under första halvåret varit ansträngd med anledning av Covid 19 pandemin, 
vakanser och omorganisationen av kontoret. 

• Handläggningstiderna för bygglov bedöms ha ökat. Den lagstadgade 10 veckors gränsen för handläggning 
har inte överskridits. Ej heller den nyligen införda 4 veckorsgräns för anmälningsärenden har överskridits. 

• Underbemanning och omorganisation har utgjort en påfrestning på personalen med ett ökat ärendetryck. 

• Covid 19 har inneburit ett förändrat arbetssätt för möten och hemarbete. 

• Bostadsanpassningsärenden har påverkats av pandemin då endast ett fåtal besök har kunnat genomföras. 
Handläggningen bedöms ändå ha kunnat genomföras på ett rättssäkert sätt men med förändrade arbetsme
toder. 

• Tillgänglighet och service såsom servicetelefon och besök har tidvis varit begränsade. 

MILJÖ ENHETEN 

Den plan för verksamheten som antagits av nämnden har under första halvåret behövt omarbetas till följd av den rå

dande pandemin samt att enheten varit underbemannad. Detta har lett till följande avvikelser och omprioriteringar: 

• Lagstadgad tillsyn har prioriterats framför projektinriktad och händelsestyrd tillsyn. 

• Samverkan med andra kommunala enheter och myndigheter har ej kunnat genomföras i normal utsträck
ning. 

• En "tillsynsskuld" där planerad tillsyn ej kunnat utföras har uppstått till följd av vakanser, pandemin samt 
den omorganisation som nu genomförs. 
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• Ny lagstiftning för tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen har inneburit nya arbetsuppgifter, 
planering och utbildning. 

• Covid 19 har medfört ett förändrat arbetssätt för möten, hemarbete samt tillsynsmetoder. 

• Tillgängligheten samt servicen till medborgarna har varit nedsatt 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -36 241 -26 998 -9 242 -54 358 -45188 -9170 

Interna intäkter -967 -2 593 1626 -1451 -2 451 1000 

I Summa intäkter " -37 208 -29 591 -7 617 -55809 . -47 639 -8!1.W I 
Köp av huvudverk-

11 770 12 413 -643 14 761 15 061 -300 
samhet, bidrag 

Personalkostnader 53 642 44476 9167 80460 71106 9 353 

Övriga kostnader 6 507 7 240 -734 9809 9 824 -15 

Interna kostnader 7 362 7115 247 11043 10732 311 

I Summa kostnader 79281 71244 8037 116/013 106 723 9350 I 
[ 42014 41658 B9085 uso] 

PERIODENS RESULTAT 

Minskade externa intäkter är i huvudsak mindre intäkter från staten än budgeterat gällande arbetsmarknadsåtgärder. 
Detta möts till stor del av ett överskott på personalkostnaderna, dock finns ett antal vakanser på bygg och miljö som 
står för ca lmkr av överskottet. Underskottet på övriga kostnader är kopplade till Covid-19 i form av olika informat
ionsinsatser. 

ÅRSPROGNOS 

Inga större förändringar mot periodens resultat utan generell återhållsamhet gäller. 

Driftsredovisning 
Budget Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse 

Tkr jan-aug 2020 2020 2020 
2020 

Centralt 780 540 240 1170 1050 120 

Nä ringslivskontoret 3 310 3 583 -273 5014 5 014 0 

Kommunikation 12 816 13 434 -618 16330 16 475 -145 

Arbetsmarknadsenheten 9 937 8 324 1614 14904 14 406 499 

Integration 821 778 43 1231 1477 -246 

Vuxnas lärande 7 275 9 394 -2119 10912 10 407 505 

Byggenheten 4346 4069 277 6 518 6 573 -55 

Miljöenheten 2 791 1533 1258 4186 3 683 503 

Summa 42074 41653 421 
1 

&1>2os 59085 ! lJSO I 
Kommunikations periodresultat beror på utbetalda bidrag som inte är periodiserade, detta kommer rätta upp sig un-
der året och vara i balans. 
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Vuxnas lärande har en prognos på ett överskott då förutsättningarna runt statsbidragen har förändrats under året. 
Utbildningarna täcks i större grad av statsbidrag och därför kan verksamheten lämna ett överskott. 

Miljöenheten har under året haft vakanser som har genererat ett överskott. Under hösten skall dessa tjänster försökas 
tillsättas. 

Investeringar 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Ärendehante-
100 0 100 150 150 

ringssytem 

[ s»mma 100 0 150 

EU-BIDRAG 

Gröna Gången: Påbörjat 2018 och avslutas 2021. Projektet riktar sig till de som står mycket långt från arbetsmark
nad och /eller studier. Finansieras via ESF med 13,8 milj SEK. Projektet har under sommaren blivit granskat av ESF 
och resultat av den granskningen kommer presenteras i oktober. 

0 

Kvinna in i Sverige: Regionalt ESF-projekt som drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands Län. Pågår 2019-nov 2021. 
Riktar sig till kvinnor som står långt från arbetsmarknad och/eller studier. Finansieras via ESF med Ca 4 milj för Sala. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• M åle t är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt OMålet är inte uppfyllt ®Mätind ikator saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

KOMMENTAR: 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

X 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

X 
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MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

KOMMENTAR: 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

X 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

KOMMENTAR: 

Framtiden 

Kommunikationsenheten 

• Pågående kommunikationsaktiviteter kring Covid-19 med anledning av den pågående Coronapandemin. 

• Färdigställa och publicera e-tjänster via e-tjänsteplattformen Open e-platform enligt planerad prioriterings

ordning. 

• Fortsatt etablering av nytt intranät med pilotinförande av innehåll enligt projektplaneringen där planen är 

lansering av intranätet under hösten. 

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

• Upphandling av nytt telefoni- och växelsystem med implementering under senhösten. 

• Fortsatt arbete med att publicera och föra ut nyheter och information om kommunala verksamheter via 

webb, sociala medier och redaktionella kanaler både lokalt och regionalt. 

N äringslivsenheten 

• LEA Lokal ekonomisk analys ska genomföras orterna Västerfärnebo-Fläckebo-Salbohed via Coompanion. 

• Deltagande i projekt Servicelyftet (lanthandlarna) Coompanion projektägare 

• Cykelprojektet Sala - eget och tillsammans med Regionen - förstudie inför anläggning av MTB spår kommer 

att pågå och arbetas med 

• Omtag besöksnäringen i Destination Salas arbetsgrupp under pandemin, höst, vinter 

• Handels- och parkeringsanalysen presteras i olika forum däribland seminarium för handeln. Genomförs till

sammans med Svenskt Näringsliv och Svensk Handel 
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• Starta Eget seminarium tillsammans med Nyföretagarcentrum 

• Näringslivsrådsmöten. September tillsammans med Ari Riabacke - Förändring vad gäller företagsklimat, 

attityder, kundbemötande mm 

• Pensionsavgång företagslots. Rekrytering pågår. 

• Fortsatta workshops näringsliv-tjänstepersoner-politiker kring företagsklimat, attityder, 

kundbemötande 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten 

• lmplementeringsfas av ESF-projektet Gröna gången. 

• Ett utökat samarbete med gymnasieskolan kring det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ska 
utformas under hösten. 

• Direktupphandling av Arbetsförmedlingens tjänster utreds. 

• Utveckling och samordning av studier och arbetsmarknadsåtgärder mellan enheterna AME och 

Vuxnas lärande. 

• Pågående DUA-samarbete ska under hösten slutföras. 

Vuxnas lärande 

• Återcertifiering för Vård- och omsorgscollege 

• Avtal om distansstudier med Hermods löper ut vid årsskiftet. Beslut om: 

o Förlängning av befintligt avtal? 

o Ny upphandling? 

o Samverkansavtal med VUC (Västerås)? 

• Samtal med VO om att ta del av Äldreomsorgslyftet och fortbilda personal till vårdbiträden och 
undersköterskor. VO har ej fattat beslut om att medverka eller ej. 

• Utveckling och samordning av studier och arbetsmarknadsåtgärder mellan enheterna AME och 

Vuxnas lärande. 

Bygg- och Miljöenheten 

• Nya organisationen färdigställs så att ledningsfunktion och styrning återupprättas 

• Återbesättning av vakanta tjänster så att tillräckliga personalresurser uppnås. 

• Korta handläggningstiderna för bygglov. 

• Aktualisering och uppföljning av tillsynsplanerna behöver genomföras. 

• Med tillräckliga resurser skall den uppkomna "tillsynsskulden" arbetas bort för att ligga i nivå med tillsyns

planen till årsskiftet. 

• Tillgänglighet och service skall återgå till tidigare nivå. 
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Räddningstjänst 

PERIODEN SOM GÅTT 

Åter igen ett "normalt" år för räddningstjänsten. Larmfrekvensen oförändrad. Larm som "sticker ut" flera byggnader 
brinner ned när brand från pannrum sprider sig i den starka vinden Väsby 136. Bilar som brinner på en innergård i 
Sala, stor risk för brandspridning till intill liggande byggnader. Drunkningen vid Långforsens badplats. 

Fortsatt låg sjukfrånvaro, trots pågående pandemi. Räddningstjänsten har haft ett fåtal personal smittade det har inte 
påverkat beredskapen mer än marginellt på en deltidstation under en kort tid. 

Räddningstjänsten tillverkade (blandade) ca 900 liter handsprit som vård och omsorg i både Sala och Heby tacksamt 
tog emot. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -7 065 -13 186 6121 -13 768 -13 770 2 

Interna intäkter -475 -137 -339 -713 -713 0 

Summa·-intäkter -7 540 -13 323 5 783 -14481 -14484 2 
.. ,.' 

Köp av huvudverk-
496 736 -240 744 744 0 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 19 452 20159 -707 29177 29127 49 

Övriga kostnader 4 254 3 490 763 6380 6103 277 

Interna kostnader 1488 1424 63 2232 2 233 -2 

Surhma kostnader 25 689 25810 -120 38532 38207 325 

B~ault-at :1:81-49 12481 5 66i 240~ 23~.,4 D.l 

PERIODENS RESULTAT 

Överskottet på interna intäkter beror på icke periodiserad intäkt från Heby. 

ÅRSPROGNOS 

Överskottet helår förväntas bli ca 200 tkr, kostnader för digitalisering, c-kort och utbildningar för nyanställd deltids
personal tillkommer under året. En vakant brandmanstjänst bidrar till överskottet. 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Räddningstjänsten 18149 12 487 5 663 24051 23 724 327 

Summa 181:49 12481 s 663 1 2~ 05:1! 2'3 '24 3271 

Se ovan Årsprognos. 
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Investeringar 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

övningsfält 1638 12 820 2458 2 458 0 

Inventarier 333 200 133 500 925 -425 

Brandbil 10 år 2 000 0 2 000 3000 500 2 500 

Brandbil 25 år 2 000 0 2 000 3000 4 500 -1500 

[ Summa 59~11 in 4 95'3 I 8958 8389 s:is J 

Övningsfält/nytt övningshus, administrativa förseningar ger försenad byggstart, typ upphandling av entreprenör och 
invänta offerter. Begäran om att flytta pengar till 2021 kommer att bli nödvändig. 
Inventarier, omfördelning inom investerings budget, för inköp av kemutrustning, utlarmningsutrustning (-425) 
Brandbil 10 år, kommer att levereras i november, kostnad 500 tkr. Överskott omfördelas inom investeringsbudget. 
Brandbil 25 år, lång leveranstid, leverans troligen i början av 2021, kostnad 4 500 tkr. 

Trots omfördelning och nya behov av investeringar, (kem- och utlarmningsutrustning) så blir det överskott på 575 
tkr. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt ® Mätindikator saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

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

KOMMENTAR: Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp av miljöbilar beaktas. Fordonskörning skall minimeras. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: 
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar. 
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: 
De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE genomförs till 100 %. 
30 % av de kommunanställda i Sala och Heby kommuner genomgår årligen utbildningen i brandkunskap 
och/eller sjukvård.* 
*Årskurs 2, 6 och 8 i Sala och Heby kommuner genomgår utbildning i brandkunskap. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

KOMMENTAR:* Från den 12 mars 2020 har samtliga utbildningar och besök varit inställda på grund av Covid-19. 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt att räddningstjänstens • 
sjukfrånvaro understiger 5 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

Aktiviteter - Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten fortsätta att poängtera de reella och potentiella risker som är förknip
pade med olika räddningssituationer. 

KOMMENTAR: Mål Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö - ett fåtal mindre arbetsplatsolyckor i anslutning till räddningsinsats har 

rapporterats . 

Framtiden 

Kortfattat i punktform - perioden som återstår av året. 

• Omorganisationen som till största delen är inriktad på att ändra arbetsformerna för brandbefäl som tjänst

gör som "yttre befäl", är pausad tillsvidare. 

• Deltaga i förarbeten för en ny brandstation Sala. 

• Uppstart av tillsyn i flerbostadshus. En åtgärd som ej genomförts tidigare men som finns som mål i tillsyns

planen. 

• Ökade kapitaltjänstkostnader pga. investeringar, övningshus och brandutrustning enligt tidigare beviljade 

medel. 

• Bygget av det nya övningshuset påbörjas under hösten. 

• Räddningschefen slutar i mitten av oktober. 
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Ekonomikontor 

PERIODEN SOM GÅTT 

Åter igen ett "normalt" år för räddningstjänsten. Larmfrekvensen oförändrad. Larm som "sticker ut" flera byggnader 
brinner ned när brand från pannrum sprider sig i den starka vinden Väsby 136. Bilar som brinner på en innergård i 
Sala, stor risk för brandspridning till intill liggande byggnader. Drunkningen vid Långforsens badplats. 

Fortsatt låg sjukfrånvaro, trots pågående pandemi. Räddningstjänsten har haft ett fåtal personal smittade det har inte 
påverkat beredskapen mer än marginellt på en del tidstation under en kort tid. 

Räddningstjänsten tillverkade (blandade) ca 900 liter handsprit som vård och omsorg i både Sala och Heby tacksamt 
tog emot. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -7 065 -13186 6121 -13 768 -13 770 2 

Interna intäkter -475 -137 -339 -713 -713 0 

Summa intäkter '" .:7 540 -13 323 5 783 -il4481 -il4484 2 
' '• 

Köp av huvudverk-
496 736 -240 744 744 0 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 19 452 20159 -707 29177 29127 49 

Övriga kostnader 4 254 3 490 763 6380 6103 277 

Interna kostnader 1488 1424 63 2232 2 233 -2 

'Summa kostnader 25 689 2S810 -120 38532 38207 325 

.. 
Resultat 18149 12487 5 663 2405:1! 23724 327' 
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PERIODENS RESULTAT 

Överskottet på interna intäkter beror på icke periodiserad intäkt från Heby. 

ÅRSPROGNOS 

Överskottet helår förväntas bli ca 200 tkr, kostnader för digitalisering, c-kort och utbildningar för nyanställd deltids
personal tillkommer under året. En vakant brandmanstjänst bidrar till överskottet. 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Räddningstjänsten 18149 12 487 5 663 24051 23 724 327 

I Sy_mma 2:405:Ji 23124 32''1, I 

Se ovan Årsprognos. 

Investeringar 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helå rsprognos Awikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Övningsfält 1638 12 820 2458 2 458 0 

Inventarier 333 200 133 500 925 -425 

Brandbil 10 år 2 000 0 2000 3000 500 2 500 

Brandbil 25 år 2 000 0 2 000 3000 4 500 -1500 

51§ I 
Övningsfält/nytt övningshus, administrativa förseningar ger försenad byggstart, typ upphandling av entreprenör och 
invänta offerter. Begäran om att flytta pengar till 2021 kommer att bli nödvändig. 
Inventarier, omfördelning inom investeringsbudget, för inköp av kemutrustning, utlarmningsutrustning (-425) 
Brandbil 10 år, kommer att levereras i november, kostnad 500 tkr. Överskott omfördelas inom investeringsbudget. 
Brandbil 25 år, lång leveranstid, leverans troligen i början av 2021, kostnad 4 500 tkr. 

Trots omfördelning och nya behov av investeringar, (kem- och utlarmningsutrustning) så blir det överskott på 575 
tkr. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• M ålet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt OMålet är inte uppfyllt ®Mät indikator saknas 01ngen m ätning X Inget mål sa tt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 
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MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

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

KOMMENTAR: Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp av miljöbilar beaktas. Fordon skörning skall minimeras. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: 
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar. 
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: 
De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE genomförs till 100 %. 
30 % av de kommunanställda i Sala och Heby kommuner genomgår årligen utbildningen i brandkunskap 
och/eller sjukvård.* 
*Årskurs 2, 6 och 8 i Sala och Heby kommuner genomgår utbildning i brandkunskap. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

KOMMENTAR: * Från den 12 mars 2020 har samtliga utbildningar och besök varit inställda på grund av Covid-19. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

X 

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt att räddningstjänstens • 
sjukfrånvaro understiger 5 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

Aktiviteter - Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten fortsätta att poängtera de reella och potentiella risker som är förknip
pade med olika räddningssituationer. 

KOMMENTAR: Mål Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö - ett fåtal mindre arbetsplatsolyckor i anslutning till räddningsinsats har 

rapporterats. 

Framtiden 

Kortfattat i punktform - perioden som återstår av året. 

• Omorganisationen som till största delen är inriktad på att ändra arbetsformerna för brandbefäl som tjänst

gör som "yttre befäl", är pausad tillsvidare. 

• Deltaga i förarbeten för en ny brandstation Sala. 

• Uppstart av tillsyn i flerbostadshus. En åtgärd som ej genomförts tidigare men som finns som mål i tillsyns

planen. 
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• Ökade kapitaltjänstkostnader pga. investeringar, övnings hus och brandutrustning enligt tidigare beviljade 

medel. 

• Bygget av det nya övningshuset påbörjas under hösten. 

• Räddningschefen slutar i mitten av oktober. 
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Personalkontor 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Löneöversyn har genomförts i enlighet med huvudöverenskommelserna (HÖK) med berörda arbetstagaror
ganisationer, utom för medlemmar i vårdförbundet, Kommunal och 0FR's förbundsområde för kommunal 
verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna). Huvudavtalen mellan arbetsgivare och Kom
munal samt OFR's förbundsområde upphörde under våren 2020 och förhandlingarna om nytt avtal har för
senats på grund av pandemin (Covid-19). Även förhandlingar med Vårdförbundet har försenats på grund av 
pandemin, dessa förväntas vara genomförda under september månad. 

• Lönekartläggning har genomförts, utifrån jämställdhet mellan män och kvinnor, avseende 2019 års löner 

• Rekrytering av ytterligare en HR-konsult har genomförts under våren och ny medarbetare välkomnas den 
31 augusti 2020 

• Processen för "rätt till heltid" (utifrån kommunstyrelsens beslut och HÖK 16 med fackförbundet Kommunal) 
har pågått under perioden och ska enligt beslut vara slutfört senast den 31 maj 2021. 

• Hela perioden (från januari-) har präglat av arbete kring Covid-19. Information, planer och rutiner kring: 

1. Arbetsgivaransvar vid risker för ohälsa och olycksfall i samband med pandemi 

2. Risk och sårbarhetsanalyser 

3. Övertid, nödfallsövertid, jour och beredskap, dygnsvila, veckovila, krisavtal 

4. Beordra personal, in/utlåning av personal, anlita inhyrd personal 

5. Sjukersättning, karensavdrag, läkarintyg 

6. Godkänd och uppmärkt skyddsutrustning 

7. Samverkan- och MBL förhandlingar 

8. Osv 

Ekonomi 

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

Tkr 
aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -450 -778 328 -675 -1217 542 

Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 

Summa intäkter -450 111 -'i/78 
,. 

328 :.'675 -1217 '542 
, .. '" - -

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

Personalkostnader 5 758 4687 1071 8636 8089 547 

Övriga kostnader 1497 1492 5 2245 2 245 0 

Interna kostnader 742 427 315 1113 1151 -38 

Summa kostnader 1996 6606 1390 11994 11486 508 

Resultat 1546 5828 1719 11319 li0269 l:058: 
- - .. .. 
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PERIODENS RESULTAT 

Kontoret redovisar ett överskott för perioden, med 1719 tkr. 

Överskottet orsakas av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, personalutökning är gjord med en er

sättningsrekrytering i september månad samt att ytterligare rekrytering är planerad 

ÅRSPROGNOS 

Helårsprognosen för Personalkontoret är ett överskott, 1050 tkr. 

Det beräknade överskottet för personalkostnader orsakas av vakanser under pågående ersättningsrekryteringar. Un

der perioden har rekrytering av ytterligare en HR-konsult genomförts, tillsättning av tjänsten sker den 31 augusti vil 

ket är sista dagen i perioden. 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug 

aug 2020 2020 

Personal 4858 3 236 

Lön 2 689 2 592 

I Summa 

Avvikelse 

1622 

97 

1719 1 

Budget 

2020 

7286 

4033 

l!1319 

Helårs prognos 
2020 

6 319 

3 950 

l!0269 

Avvikelse 

967 

83 

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

Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott, 1050 tkr, p.g.a. lägre personalkostnader än vad som bud

geterats inom enheten Personalkontor/HR. 

Investeringar 

Tkr 

Summa 

Budget jan

aug 2020 

Kontoret har inga investeringar. 

EU-BIDRAG 

Utfall jan-aug 

2020 

Verksamheten har inga Eu-bidrag under år 2020. 

Avvikelse 
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Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• Målet är helt uppfyll t t Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyll t ®Mätind ika tor saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/ minskar till 50 % av totalt antal registreringar av 
totalt antal registreringar 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. 

Resultatet av medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är fem eller färre . t 
Resultatet av medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre 

Resultat i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre. 

KOMMENTAR: 

• Målet för en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö är inte uppfyllt för perioden. Antalet registrerade 

Skador ( olycksfall) ska enligt målet minska till 50 % av totala antalet registreringar (tillbud och skador), 

32 (54) 



under första halvåret är antalet anmälda skador /olycksfall 67 % av det totala antalet anmälningar. Sjuk

frånvaron för perioden var 7,9 %, preliminär siffra för jan-aug 2020, prognosen för hela året 2020 blir att 

målet inte kommer att nås. 

• För de medarbetare i verksamheten där löneöversyn genomförts under perioden, för medlemmar i vård

förbundet, Kommunal och OFR's förbundsområde för kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbun

det SSR och Ledarna), har avstämning gjorts med arbetstagarföreträdare som visar att medarbetarsamtal 

har genomförts. I planeringen inför resterande löneöversyn under hösten 2020 samt löneöversyn 2021 

uppmanas alla chefer att planera för medarbetarsamtal mellan 2020-09-01 och 2021-02-28, allt tyder på 

att dessa kommer att genomföras under hösten 2020. Bedömningen är att den delen av målet kommer att 

uppnås. Medarbetarundersökning görs under hösten 2020 och kommer att redovisas i bokslut 2020. 

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

läge och på ett sådant sätt så att behovet att behöva skilja medarbetare från anställning p.g.a. misskötsel 

inte uppstår i mer än fem fall eller färre per år. För perioden är den här delen av målet uppfyllt och bedöm

ningen är att hela årets resultat hamnar inom målgränsen. Medarbetarundersökning görs under hösten 

2020 och kommer att redovisas i bokslut 2020. 

Framtiden - perioden som återstår av året. 

• Introducera ny HR-konsult och säkerställa, bevara och även öka stöd till verksamheterna i rekryteringspro
cessen 

• Intensifiera heltidsprojektet och införa heltid som norm i alla kommunens verksamheter senast 31 maj 2021 

• Planera och genomföra digitala, för att förhindra smittspridning av Covid-19, arbetsmiljöutbildningar för 
chefer och skyddsombud 

• Slutföra löneöversyn 2020 för medlemmar i vårdförbundet, Kommunal och OFR's förbundsområde för kom
munal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna) 

• Förberedelser inför löneöversyn 2020/2021 

• Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv avseende 2020 års löner. 
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Kultur och fritid 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Biblioteksservice med Kriminalvården uppsagd from 2020-05-01 

• Drunkningsolycka efter stängning vid Långforsbadet, 14 juni 

• Kabel park för Wakeboard påbörjad vid Silvköparens badplats 

• Renoveringen av Simhallens bassänger avslutad i maj 

• Biblioteksverksamheten har erhållit 425tkr av Kulturrådet för "Stärkta bibliotek" 

• Stängd verksamhet på Träffpunkten, Kaplanen med anledning av Covid-19, fr o m mars 

• Utöver fria plan-lokal och hallhyrorna för lokala organisationer inom ideell sektor inom kultur- och fritids
nämndens verksamhetsområde, 2020-04-01 - 2020-08-31 beslutades om möjlighet till ekonomiskt stöd för 
att minska ekonomiska konsekvenser med anledning av Covid-19. 

• Nya bryggor samt ny driftsansvarig förening vid Hällsjöbadet 

• Sommarlägren för åk 4-6 an passade med anledning av Covid-19 enligt FH M 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budgetjan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -3 381 -2 029 -1352 -5071 -4382 -689 

Interna intäkter -333 -825 493 .499 -719 220 

Summa intäkter ..r3714 -2854 -589 -5570 ,;5 il.O1 -469 
' ' ' 

Köp av huvudverk-
5 398 6 619 -1221 8147 8 022 125 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 13 590 12457 1133 20384 19 750 634 

Övriga kostnader 5109 3 944 1166 7664 8072 -408 

Interna kostnader 14439 13 968 471 21658 21247 411 

Summa kostnader 38537 36988 1 '550 57853 57092 761 

Resultat 3.'A,8214 3,4:J3J 690 52283 51990 z,g.,3 

PERIODENS RESULTAT 
Underskottet externa intäkter är minskade intäkter pga stängd simhall samt fria plan- lokal och idrottshalls hyror. 
Överskottet i delårsredovisningen gällande Interna intäkter beror på att debitering av interna intäkter görs för hela 
året i början på året. överskottet gällande Personalkostnaderna har uppstått då verksamheten inte behövt anställa vid 
sjukdom, ledighet då vissa delar varit stängda. Semesterlöneskulden för perioden är 460 tkr som också påverkar re
sultatet positivt. Detta kommer att justeras under resterande period av året vid uttag av semester. Underskottet för 
Köp av huvud verksamhet beror på tidigt utbetalda bidrag samt kostnader som slagmässigt härrör till Övriga kostna
der som därmed genererar ett överskott. 

ÅRSPROGNOS 
Ett prognosticerat överskott 293 tkr inom verksamheten som i dagsläget kan förändras mkt snabbt då det finns stor 
osäkerhet med anledning av Covid-19 

34 (54) 



Driftsredovisning 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Förvaltningsledning 2 017 1535 483 3026 3 026 0 

Biblioteksverksam-
het 

5 582 5 216 367 8373 8 273 100 

Täljstenen/ung-
3 044 2 822 222 4566 4414 152 

domslokalen 

Fritid 6 684 7 304 -620 10076 9 773 303 

Kultur 3137 3 557 -420 4 705 4554 151 

Anläggningar 11103 10 509 593 16653 16 857 -204 

Simhall 3 256 3191 66 4884 5 092 -208 

[ $Umma 3~824 293 ] 

Biblioteksverksamheten beräknas göra ett överskott på 100 tkr genom generell återhållsamhet i med anledning av 
Covid-19 
Täljstenen/ ungdomslokalen beräknas göra ett överskott på 152 tkr pga färre läger, färre veckor och därmed lägre 
personalkostnader för sommarlägren 
Fritid beräknas göra ett överskott på 303 tkr pga LSS/fritid och Träffpunkten inte haft verksamhet med anledning av 
Covid-19 
Kultur beräknas göra ett överskott på 151 tkr då inställda arrangemang medför att bidrag inte kommer att betalas ut 
Anläggningar beräknas göra ett underskott på -204 tkr pga minskade intäkter med anledning av beslut gällande fria 
plan-, hall och lokalhyror 
Simhallen beräknas göra ett underskott på -208 tkr pga minskade intäkter då prissänkning skett och förväntat mins
kat besöksantal 
Semesterlöneskulden för perioden är 460 tkr som påverkar resultatet positivt för Förvaltnings ledningen. Detta kom
mer att justeras under resterande period av året vid uttag av semester. 

Investeringar 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Bibliotekshyllor 667 0 667 1000 1000 0 

Bevattn i ngssystem 
133 0 133 

200 
lärkan 

200 0 

[ Stimma ~ 800 0 800
1 

uoo o l 
Investeringarna är inte genomförda, därav avvikelsen 

EU-BIDRAG 

Kultur- och fritidsnämnden har inte deltagit i något EU-projekt. 
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Målavstämning 
Nämndens resul tatutvärdering av sin a mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• M ålet är hel t uppfy llt t Målet är delvis uppfyll t OMålet är inte uppfyl lt ®Mät indikator saknas 0 1ngen mätn ing X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnit- 0 
tet, att antalet besökande i simhallen överstiger 90 000, samt att Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 

servicen 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att i åk 2,alternativt åk 3 ska 85 % av eleverna uppnått målen för sim- 0 

kunnighet. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

KOMMENTAR: Det prognosticerade antalet besökare under 2020 bedöms bl i färre då simhallen hållit stängt sedan den 12 juni, 2019 och 
kommer att öppnas 1 september, 2020. Den sammanställda mätningen kommer att redovisas i samband med bokslutet 

Ingen mätning har gjorts av elevernas simkunnighet utan kommer att redovisas i samband med bokslutet . M ålet blir svårt att mäta då 
stängning av simhallen även påverkar simundervisningen 
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Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

Nämndens målsättning är att 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 medarbetarsamtal • 

med sin chef. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

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. 

X 

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år samt två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling ge

nomförs 

Framtiden 
Vision Lärkan 

• I 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 finns om att göra detta område till ett Spontanaktivitetsområde. 

Bibliotek i Västmanland - en länsövergripande bibliotekssamverkan 

• 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 

Sala kommun har under några år haft betydligt mindre barnkullar än prognosticerat, vilket påverkat behovet av för
skoleplatser. En befarad stor brist under våren 2020 kunde därför elimineras, fortfarande dock med relativt stora 
barngrupper. 

Det har även inneburit att det funnits anledning att pröva av planerna på en nybyggnation av Åkraskolan de närmaste 
åren. Frågan är under dialog hösten 2020. 

Gymnasiesärskolans lokalbehov har blivit allt mer akut, då verksamheten är trångbodd och nuvarande lokaler på 
Ösby har stora investeringsbehov för att uppfylla myndigheternas krav. 

Nya signaler om skador i lokaler har kommit angående förskol an Emmylund och de tillfälliga skollokalerna i Åsgården 
i Möklinta. Till det skall läggas tidigare uppdagade problem i Åkraskolan, Dalhem och Ekeby förskola. 

Andelen elever som sökt gymnasieskola hos annan huvudman än Sala kommun har ökat. Ösby naturbruksgymnasium 
har samtidigt en ovanligt god elevtillströmning. 

Vårens ekonomiska prognoser har skapat behov av sparåtgärder och omfördelningar för att skolnämnden skall klara 
lagd budget 2020. Det påverkar framför allt förskolan, kulturskolan, mediaenheten och behovet av starka signaler om 
att hålla budget och om möjligt bidra med eventuella överskott i all övrig verksamhet. 

Sedan mars har verksamheten starkt präglats av situationen med Corona, med stor sjukfrånvaro hos både personal 
barn och elever. Gymnasieskolorna stängdes under vårterminen helt och undervisningen skedde på distans och med 
fjärrundervisning. Även delar av grundskolan förbereddes inför en stängning, som dock inte blev av. Verksamheten 
var väl rustad för situationen genom att alla elever försetts med egna digitala verktyg och en stark stödjande organi
sation via mediaenheten. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -68 502 -73 573 5071 -110 786 -116 065 5 279 

Interna intäkter -45 865 -40 800 -5 065 -68 795 -64 337 -4 457 

'Summa intäkter -114 367 -114 373 6 -179581 -180402 822 

Köp av huvudverk-
43 592 46 448 -2 856 65385 78 126 -12 741 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 274 561 273 398 1163 411821 414 609 -2 789 

Övriga kostnader 30 435 22 984 7 451 45655 46 020 -365 

Interna kostnader 135 067 123 409 11658 208530 195 928 12 602 

Summa 'kostnader 483 655 466 238 17417 731390 734 '684 -3 293 
. ·" 

Resultat 169 288 351865 ll7423 55181 0 55A 281 -2 471i 
- -
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PERIODENS RESULTAT 

Personalkostnaderna är för perioden ca 3 mkr högre än budgeterat, på grund av elever med särskilda behov som krä
ver extra resurser samt att vissa grundskoleenheter har så få elever att resursfördelningen inte räcker till den perso
nal de måste ha. Detta vägs i utfallet upp av en utbokad förändring av semesterlöneskuld på 4 mkr. 

De övriga kostnaderna ligger i utfallet 7,5 mkr lägre än budget, vilket är normalt för perioden. I skolans verksamheter 
görs de största inköpen av bl.a. läromedel till skolstart, och alla fakturor för detta har ännu inte kommit. 

De interna kostnaderna ligger även de under budget för perioden ( + 11, 7 mkr). Detta beror på att hyran för Nya Vallas
kolan ännu inte kommit (6,1 mkr för hösten), samt att mål tidskostnaderna för perioden varit ca 5 mkr lägre än bud
get. 

ÅRSPROGNOS 

Prognosen för helåret indikerar ett stort underskott för köp av huvudverksamhet. Av dessa -12,7 mkr hör 3,7 mkr till 
grundskolan, 0,5 mkr till grundsärskolan och 9 mkr till gymnasieskolan. Gymnasiets del av underskottet beror dock 
på en felbudgetering och vägs upp av ett överskott på interna kostnader (den interna elevpengen till gymnasiesko
lorna). 

Personalkostnaderna kommer att överskrida budgeten med 2,8 mkr. Grundskolan utgör grunden till detta, med -5,6 
mkr, men detta vägs upp av minskade personalkostnader på förskolan, gymnasieskolan och grundsärskolan. 

De interna kostnaderna ser ut att lämna ett överskott om 12 mkr, men beror till största del på en felbudgetering av 
den interna elevpengen till gymnasieskolorna (11 mkr). Däremot finns minskade interna kostnader för måltider om 1 
mkr. 

Driftsredovisning 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Nämnd 527 649 -122 790 737 53 

Kulturskola 3 562 3 754 -191 5343 5 570 -227 

Central förvaltning 7 782 6433 1349 11672 11647 25 

Förskola 95 619 88 502 7117 143 596 140 231 3 365 

Gymnasiesärskolan 2 853 4153 -1300 4298 4 921 -426 

Särskolan 8188 7 633 555 12 321 11 795 526 

Grundskolan 190 492 182 999 7 494 289 281 292 604 -3 323 

Gymnasieskolan 60 265 57 742 2 522 84509 86 775 -2 266 

I Summa 369 288 351865 1'142'3 551810 554281 -2 47,1 I 

Utfallet för perioden ser väldigt bra ut, med ett överskott om 17,4 mkr, vilket kommer försvinna under hösten. Över
skottet beror på att hyran för Nya Vallaskolan inte kommit än, utbokad förändring av semesterlöneskulden, ej utbe
talda löneökningar, ännu ej inköpt undervisningsmaterial, minskade mål tidskostnader samt att fakturorna för juli och 
augustis interkommunala ersättning ännu ej kommit. 

Prognosen tyder på att förskolan kommer att lämna ett överskott om 3,4 mkr. Detta beror på vakanshållande av tjäns
ter (1,4 mkr), minskade interkommunala kostnader (1,4 mkr) samt allmän återhållsamhet vad gäller inköp (0,6 mkr). 

Grundskolans prognosticerade underskott består av ökade interkommunala kostnader (-3,6 mkr) och ökade perso
nalkostnader (-5,6 mkr) men vägs upp av ökade externa intäkter ( +6 mkr). 

Gymnasieskolans underskott beror på minskade intäkter (5 mkr) och består av minskade intäkter från Migrationsver
ket och minskade elevintäkter på gymnasieskolorna, men vägs upp av minskade personalkostnader (1 mkr) och mins
kade interna kostnader (2 mkr). 
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Investeringar 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget 

2020 
Helårsprognos 

2020 

Awikelse 
aug 2020 2020 

Inventarier 9 413 7 206 2 207 14120 14120 0 

I Summa 941'3 7 206 22'8il 1 l:4120 14120 

Prognosen tyder på att hela budgeten för investeringar kommer att gå åt. Inventarierna för Nya Vallaskolan utgör 
merparten av budgeten (10,8 mkr) och övriga investeringar är bland annat accesspunkter i skolorna, möbler och ljud
absorbenter och skärmar. På Ösby har man investerat i minibussar, nya inredning till biblioteket, avgränsad körplan 
till traktorundervisning och lagerplats för grovfoder bakom ladugården. 

EU-BIDRAG 

Ösby naturbruksgymnasium har två utbytesprojekt som finansieras med hjälp av EU-medel, Erasmus + och Nordplus 
Junior. Båda projekten är utbytesprojekt med skolor i andra länder, Norge och Frankrike, och pågår under 2-3 år. 

Även Åkraskolan och Kungsängsgymnasiet har Erasmus + projekt, vilka pågick under vårterminen 2020. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt OMålet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas 01ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

• Alla barn får plats på förskolan på önskat placeringsdatum. 
Mål: 2020; minst 75 procent. 

• Antalet elever /lärare i grundskolan hålls på högst 2018 års nivå. 
Mål 2020-2022: 11,1 elev per lärare eller lägre i grundskolan 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

• Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på; Jag är nöjd med min skola som 
helhet. 
Mål: 2020: 85 respektive 7 5 procent eller högre 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 
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Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är 
hög. 
Mål 2020-2022: 90-100 procent 

• Andel elever som tagit examen inom 3 år, exkl. IM är hög. 
Mål 2020-2022: 80-100 procent 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

• Sjuktalen inom Barn och Utbildning hålls på en låg nivå. 
Mål 2020-2022: 4 procent eller lägre. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Framtiden 

0 

X 

0 

X 

X 

Skolnämnden fortsätter ansträngningarna att under 2020 nå en ekonomi i balans och för att anpassa verksamheten 

till de preliminära budgetramarna för kommande år. 

Tillsammans med fastighetsenheten fortsätter också arbetet med att lösa akuta lokalproblem och för att på sikt finna 

anpassningar till barn- och elevtal i kommunens olika delar. 

Grundsärskolans placering och organisation är under utredning, liksom elevhälsans organisation. 
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Vård och omsorg 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Spridningen av Corona viruset har sen mitten av Mars haft stor påverkan på verksamheterna inom Vård och 

omsorg, både beträffande arbetssätt och bemanning. 

• Fokus har varit att upprätthålla en god vård och omsorg samt att utarbeta processer, arbetssätt och rutiner 

under pågående pandemi för att förhindra och förebygga smitta. 

• Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet har varit högt prioriterat under de låret med målsätt
ning att undvika underskott samt skapa förutsättningar för budget i balans. 

• Utvecklingsarbetet med Vård och omsorgs ledningssystem har under delåret fortgått med fokus på kartlägg
ning av verksamheternas processer samt på att ta fram styrande dokument. 

• Alla verksamheter har utvecklat sina kunskaper i digitala mötesformer via Skype. 

• En granskning via intervjuer med enhetschefer inom särskilt boende och Hemtjänst är gjort av IVO i slutet av 
Maj, dessa intervjuer ledde inte till ytterligare granskning. 

• En utvärdering och genomlysning av Bemanningsenheten har påbörjats. 

• Arbetet med psykisk hälsa har permanentats och samverkan med Barn- och utbildning har påbörjats under 
våren 2020. 

• En SIP-koordinator riktad till målgruppen barn, unga och vuxna (ej äldrevården) har projektanställts. Tjäns
ten finansieras med medel från Regionen. 

• Medel från Arvsfonden (TLO) har möjliggjort kompetensutveckling för medarbetarna inom samtliga verk
samhetsområden. 

• Statsbidrag för ersättning av kostnader orsakade av pandemin har sökts från Socialstyrelsen. 

• Återsökning av medel från Migrationsverket sker from våren 2020 digitalt vilket förenklat återsökningspro
cessen. 

• Verksamheten inom IFO redovisar ett underskott på grund av den fortsatta ökningen av externa placeringar 
samt ökade kostnader av försörjningsstöd. 

• Medel från Socialstyrelsen har beviljats för bemanning av den sociala barn- och ungdomsvården, för utveckl
ingsarbete med att förhindra våld i nära relation samt för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa. 

• Validering av icke behöriga socialsekreterare inom myndighetsutövning för barn och unga har fortsatt under 
våren 2020. 

• Arbetet med att upprätthålla en rättssäker handläggning och systematisk uppföljning av beslut som säker
ställer korrekt arbetsgång fortgår på IFO. 

• Allvarlighetsgraden på inkomna anmälningar inom både Vuxenenheten och Barn- och ungdomsenheten har 
ökat. 

• Arbetet med Våld i nära relation fortgår och Nya Eugenia, ett kommunövergripande forum för samverkan, 
har startats upp under våren 2020. 

• Boendesamordnarens roll i det förebyggande arbetet med bostadsförsörjningen med "en väg in" i samtliga 
bostadsfrågor har förenklat och förbättrat situationen för den enskilde. 

• IFO och FO Biståndsenhet har under året ökat samarbetet genom gemensamma ledningsmöten vilket gene
rerat skapande av samverkansform. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för målgruppen, äldre personer i 
hemlöshet som också har behov av biståndsenhetens insatser. 

• Fredens boende har flyttat från Lindgården i Kila till Kungsgatan 29 i Sala. Flytten är positiv både ur ett eko
nomiskt perspektiv och framförallt ur ett brukarperspektiv. 

• En viteskostnad för icke verkställt gruppbostadsbeslut inom FO har fallit ut på 400 tkr. 

• Ett förändrat arbetssätt är gjort inom område FO där två servicebostäder samverkar gemensamt till en, 
"Centrumsservicebostad", för att möjliggöra ett effektivt nyttjande av personalresurser som varit till gagn för 
både brukare och personal. 

• En brukare har fått arbete på ordinarie arbetsmarknad och har avslutat sin dagligverksamhet. 
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• Ett icke verkställt gruppbostadsbeslut LSS. 

• Anhörigcentrum har varit stängt för fysiska möten pga pandemin. Det har varit möjligt att ringa till anhörig
konsulenten för samtalsstöd vid behov. 

• Anhörigkonsulenten har delvis arbetet i VoO skyddsmaterielförråd som upprättats under pandemin. 

• Behovet av anhörigstöd har ökat under pandemin då andra avlastande insatser ställts in för att minska 
smittspridning. Uppdragen har därmed ökat för de två anhörigstödjarna. 

• Det har tillverkats skyddsutrustning i form av visir på en dagligverksamhet LSS, Bara Vara samt Gnistans 
dagverksam het. 

• Det har varit flera chefsrekryteringar och därmed en del vakanser under rekryteringen. 
Verksamhetschef inom Administrativt stöd har avslutat sin tjänst på Vård och omsorg. Tjänsten vakanshålls. 

• Projektet välfärdsteknologi har skapat många digitala utbildningar som många medarbetare har utbildats i. 
Till exempel välfärdsteknologi, lyftteknik och social dokumentation m fl. 

• Två av tre planerade e-tjänster har startats. De tjänster som nu finns att tillgå på Sala kommuns hemsida är 
avgiftshantering samt orosanmälan för barn och unga. 

• Mobilt arbetssätt har implementerats i hemsjukvården och alla chefer har genom gått utbildningen att leda i 
digital förändring. 

• Digitala planeringssystem har testats på fyra verksamheter. 

• IVO har under sommaren valt att granska Jakobsbergsgården med anledning av arbetet med Covid-19. 

• Vård och Omsorg har köpt sjuksköterske- samt underskötersketjänster av hyrbolag för att klara det ökade 
behovet av arbetskraft under pandemin. 

• Äldreomsorgens efterfrågan på boendeplatser hade en topp i början av året. Den sjönk något under 
vår /sommar. Snittet har legat på ca 10 personer. 

• SÄBO's schemaförändring gällande resurspass och att inte tillsätta vakanser fullt ut har gett effektivare ar
betssätt. 

• Äldreomsorgen har rekvirerat stadsbidrag/stimulansmedel inom områdena: demens, ensamhet hos äldre 
och välfärdstekniska lösningar. 

• I ett led att förhindra smittspridning har växelvården och dagverksamheterna för äldre varit stängda sedan 
mitten av mars månad. 

• Ökad ärendemängd i hemtjänsten genom att andra avlastande insatser hållit stängt pga pandemin. 

• En Covid-19 enhet har startats på Jakobs bergsgården för att förhindra smittspridning. För att ge plats till 
enheten har Parklängans korttidsenhet tillfälligt flyttat till Björkgården. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter -25 912 -68 173 42 261 -38 866 -73 610 35 321 

Interna intäkter -425 23 -402 -638 -577 -61 

I Sl!mma intäkter ' -26 337 -68 !l.5O 41859 i, -39 504 -74187 34 683 I 
~ 

Köp av huvudverk-
42 442 54 659 -12 217 63 659 79 006 -15 347 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 306 958 308 302 -1344 460 480 467 252 -6 773 

Övriga kostnader 19 250 45 545 -26 295 28874 75 210 -46 337 

Interna kostnader 35 784 35 690 94 53 674 51587 2 086 

I Summa kostnader 404433 444196 39 762 606 686 ' 673 056 -66 370 I 
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Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug 

aug2020 2020 

Resultat 37,8 096 376 046 

PERIODENS RESULTAT 

Awikelse 

2050 

Budget 
2020 

567182 

Helårs prognos 
2020 

598868 

Awikelse 

-31686 

Periodens resultat är 2 050 tkr bättre än periodbudget. De stora avvikelserna finns bland externa intäkter, köp av hu
vud verksamhet samt övriga kostnader. Posterna består av upplupna intäkter och material- och personalkostnader 
hänförliga till covid-19 samt en oförutsedd ökning av kostnader för placeringar och institutionsvård. 

ÅRSPROGNOS 

Prognosticerat resultat är -31 686 tkr sämre än budget. Effekterna av covid-19 fortsätter att märkas under resten av 
året och påverkar resultatet på samma sätt som tidigare. Sala kommun skickade in ansökan om ersättning för mer
kostnader på 29 800 tkr. Vi vet ännu inte vilket ställningstagande som Socialstyrelsen kommer att göras med hänsyn 
till de stora ansökningsbelopp som myndigheten har fått in. Det är en mycket stor prognososäkerhet med anledning 
av den information som Socialstyrelsen meddelade den 22 september, vilket innebär att Sala kommun inte kan räkna 
med full täckning för merkostnader kopplade till Covid-19. Det beräknade beloppet som Sala kommun kan komma att 
erhålla i täckning för merkostnader uppgår till 18 680 tkr. Prognososäkerheten beräknas till plus/ minus 5 000 tkr. 

Kostnaderna för placeringar och institutionsvård förväntas fortsatt ligga på en högre nivå än budgeterat. 

Driftsredovisning 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Kontorsögr vht 5 048 -24 637 29 685 7571 -16 219 23 790 

Adm & bemanning 17 589 15 871 1 718 26385 21621 4 764 

Individ och familj 64 659 77 970 -13 311 96991 118 094 -21103 

Omsorg om 
72 620 67 253 

108938 
107 014 1924 

funktionshindrade 5 367 

Omsorg om äldre 218180 239 589 -21409 327 297 368 359 A1062 

I Summa 378096 176046 2050 S'U l!S:Z' 598 8,69 -3.d 686 1 

Stora kostnader inom alla verksamhetsområden kopplat till Covid-19 såsom skyddsutrustning, personalkostnader och 
arbetskläder /tvätt. Ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan har intäkts förts med totalt 2 900 tkr för
delat på respektive enhet där äldreomsorgen har fått de största beloppen. 

På Kon torsövergripande verksamhet finns förväntade intäkter från Socialstyrelsen avseende covid-19 på 18 680 tkr. 

Återsök för merkostnader kopplade till covid-19 skickades in till Socialstyrelsen den 28 augusti och avser kostnader 

under perioden feb- 28 aug på 29 814 tkr. 

Området Administration och bemanning har en positiv årsprognos jämfört med budget på 4 764 tkr. Statliga bidrag 

ligger under budget vid delåret men med en återhämtning räknat på helåret. Det beror på förlängning av projekt till 

följd av covid-19. 

Individ och familj har tidigt under året sett en ökning av kostnader för institutionsvård och familjehemsplaceringar. 
Vid delåret 13 311 tkr över budget och beräknat på helår 21103 tkr över budget. 

Omsorg om funktionshindrade hamnar bättre än budget med 5 367 tkr vid delåret och 1 924 tkr för helåret. Tidigare 
bokade befarade vitesbelopp 1 200 tkr har kunnat återföras samt att återsökning från Migrationsverket fallit ut med 
1 400 tkr. Arbetskraftskostnader 2 619 tkr lägre än budget vid delåret beroende på vakanshållna tjänster. 
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Investeringar 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Verksamhetssystem 0 0 0 1000 1000 0 

Digitala lås, HTJ 0 0 0 1200 1200 0 

Sängar, SÄBO 0,6 0,6 0 800 800 0 

Swmma O,G 0,6 3080 3000 
0 I 

KOMMENTARER 

Investeringar i nytt verksamhetssystem har dragit ut på tiden pga covid-19. Projektet planeras att komma igång un

der hösten. 

Nya digitala lås till hemtjänsten är upphandlade och projektet genomförs i höst. 

Utbyte av sängar inom SÄBO löper på enligt plan. 

EU-BIDRAG 

Vård och omsorg har beviljats med finansiering av ESF, europeiska socialfonden, till två projekt Projekten är Välfärds

teknologi och Kompetenscentrum. Projekt Välfärdsteknologi startade 1 september 2018. Projektets målsättning är att 

kompetensutveckla medarbetare att hantera olika digitala medier, klara av att hantera digitalteknik samt få en förstå

else för betydelsen av digitala verktyg i arbetet nu och i framtiden. Projektet har ansökt och beviljats ett års förläng

ning och kommer att pågå tom 30 september 2021. 

Projekt Kompetenscentrum startar tidigast 1 oktober 2020 och planeras pågå till 30 september 2022. Målsättningen 

med projektet är att utveckla ett självförsörjande koncept med kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom 

VoO för att bl a trygga och stärka redan befintlig kompetens samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Målavstämning 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skal bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning. 

Flertalet mål och indikatorer mäts enbart i bokslutet pga . att fakta inte finns vid tiden för delårsbokslutet. Se VEP. Endast sjukfrånvaron 
mäts i delårsbokslutet . 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt ® Mätindikator saknas <Sl1ngen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

Flera av målgrupperna som beviljas insatser inom Vård-och omsorg kommer att öka i framtiden. För att sä- 0 
kerställa rätt insatser med en god kvalitet är det nödvändigt att ha medarbetare med god kompetens. Beho-
vet kommer att öka och rekryteringsbasen behöver breddas. 

Mål: Alla medarbetare ska ha rätt kompetens och Vård-och omsorg ska vara en arbetsgivare som lockar per
soner att söka sig till Sala. 

Mäts: Kompetensen synliggörs årligen i medarbetarsamtal samt i medarbetarens utvecklingsplan. 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

Genom digital utveckling ska Vård-och omsorg effektivisera arbetet samt öka tillgängligheten för medbor
garna. 

Mål: Ökat antal E-tj änster. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, med minsta möjliga påve rkan på miljön. 
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Mål: Ökat användande av mobilt arbetssätt, minska antalet bilar och öka användandet av el -cyklar. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Brukarnöjdheten ska vara hög. 

Mål: Brukarnöjdheten ska minst vara 75 %. Svarsfrekvensen ska öka. 

Mäts: Årligen genom brukarenkäter. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Verksamheterna ska ha en god service med hög tillgänglighet och kvalitet. Insatserna ska vara rättssäkra och 0 
grunda sig i bästa tillgängliga kunskap. 

Mål: Ökad användning av E-tjänster för tillgänglighet dygnet runt. Alla verksamheter arbetar med systema
tiskt kvalitetsarbete enligt gällande metod. 

Mäts: I ledningssystemet. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Personer som vänder sig till och som får insatser av Vård- och omsorg ska uppleva delaktighet och inflytande 0 
i hur de utförs. 

Mål: 85 % ska uppleva medbestämmande och inflytande utifrån de insatser de beviljats. 

Mäts: Via brukarenkät. 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska verka för att nå mål som ska ge förutsättningar för ett positivt arbetskli- 0 
mat, god hälsa och medarbetarinflytande. Sjukfrånvaron behöver sänkas. 

Mål 95 % känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Mäts: I medarbetarenkät samt vid Fysisk och psykosocial skyddsrond. 

Mål: Minska sjukfrånvaron med 1 % 

Mäts: Sjukstatistik 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Delaktighet och inflytande säkras genom att samverkansavtalet följs 

Mål: Alla verksamheter ska arbeta enligt samverkansavtalet 

Mäts: I medarbetarenkät 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

0 

Chefer ska ha ett tydligt uppdrag och ledarskapet ska ha och skapa förutsättningar för goda resultat. Stöd- 0 
funktioner är en viktig faktor för ett hållbart ledarskap. 

Mål: En majoritet av medarbetarna ska uppleva ett gott ledarskap. Chefer ska uppleva att de har förutsätt
ningar för att utöva ett gott ledarskap. 

Mäts: I medarbetarenkät 
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Framtiden 

• Arbetet med en budget i balans kommer att vara fortsatt prioriterat under hösten 2020. 

• Fortsatt arbete med att sänka sjuktalen. 

• Det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter och under hösten 2020 kommer enhetschefer inom samtliga 

verksamhetsområden att utbildas i att genomföra händelseanalyser. 

• Arbetet fortsätter med att färdigställa Äldreplanen. Det kommer bland annat att genomföras enkätundersök

ningar hos kommuninvånarna. 

• IFO står inför fortsatt stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen och ett fortsatt ökat inflöde av 

anmälningar och ansökningar. 

• Arbetet med det övergripande målet att arbeta med lösningar på hemmaplan istället för externa placeringar 

både vad gäller barn, ungdomar och vuxna ska fortsatt prioriteras. 

• Utbildningssatsningar som genomförs på IFO under perioden september-november 2020 är Signs of Safety 

och Nätverksorienterat familjearbete. 

• En kartläggning av försörjningsstödet kommer att genomföras. 

• Implementering av automatisering av försörjningsstödet kommer att påbörjas. 

• En "Handlingsplan mot barnfattigdom" kommer att upprättas i samverkan med övriga kontor inom Sala 

kommun. 

• Se över möjlighet till digital nattillsyn inom flera områden. 

• Fortsatt arbete med länsövergripande rutin vid utskrivning från LRV /LPT. 

• Jobba med vidareutveckling av fritidsaktiviteter, LSS boende. 

• Organisera om biståndsenheten och socialpsykiatri. 

• Starta ny dagligverksamhetsgrupp. 

• Jobba vidare med ESF projektet välfärdsteknik, digitala utbildningar, planeringssystem för personal på våra 

särskilda boenden, digitala inköp mm. 

• Starta nytt ESF projekt, kompetenscentrum. 

• Arbeta för en ökning/omfördelning av boendeplatser utifrån specifika behov. 

• Se över möjligheten att stänga boendeplatser i mindre lämpliga lokaler. 

• Se över behoven av olika boendeformer. 

• Arbeta för kompetenshöjning hos medarbetarna. 

• Fortsatt samverkansarbete med Regionen. 

• Rätten till heltid införs under 2020 inom äldreomsorgen. 

• IVO granskning gällande Covid-19 pågår på Jakobsbergsgå rden utifrån intervju med MAS och Regionens 

smittskyddsläkare. Svar inväntas. 
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• Resurspass och minskad täckning vid sjukfrånvaro fortsätter. 

• Statsbidrag för ökad meningsfull vardag inom äldreboende har sökts. 

• Kontinuerlig beställning av skyddsutrustning för att säkerhetsställa behov. 

• Möjligheten till Äldrelyftet inom äldreomsorgen ses över. 

• Arbetet med intern samverkan för att på bästa sätt utveckla insatsen trygg hemgång fortgår, likaså arbetet 

med samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst. 

• VoO och kultur och fritid kommer att samverka kring fritid för äldre, detta enligt Sala kommuns Äldreplan. 

• Fortsatt mycket hög beredskap för Covid-19 inom alla verksamheter. 
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Överförmyndaren 

PERIODEN SOM GÅTT 

Verksamheten är sedan 2019 förlagd i Västerås. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 

Externa intäkter 

Interna intäkter 

I Summa intäkter •. 

Köp av huvudverk
samhet, bidrag 

Personalkostnader 

Övriga kostnader 

Interna kostnader 

I Summa kostnader 

I Bes__ultet 

PERIODENS RESULTAT 

Budgetjan
aug 2020 

1291 

667 

68 

2024 

2!024 

Verksamheten följer budgeten väl. 

ÅRSPROGNOS 

Utfall jan-aug 

2020 

,,., 

1724 

129 

9 

81 

·, 1943 

19,43 

Awikelse 

:1, 

-433 

538 

-9 

-15 

81 

81 r 

Budget 

2020 

1936 

1000 

100 

3036 

3Ql6 

Ingenting tyder på att verksamheten skall ha någon större avvikelse vid årets slut. 

Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget 

aug 2020 2020 2020 

Överförmyndaren 2024 1943 81 3036 

Summa 2024 1:943 St I 3016 

Här analyseras resultatet/prognosen utifrån verksamhetsområden och perioder. 
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Helårsprognos 

2020 

1936 

1000 

100 

3036 

38,3.,6; 

Helårsprognos 

2020 

3 036 

3036 

Awikelse 

~ 
0 

0 

0 

o I 
a I 

Awikelse 

0 

01 



Investeringar 

Tkr 

I S.umma 

Budget jan

aug 2020 

Kontoret har inga investeringar. 

EU-BIDRAG 

Kontoret erhåller inga Eu-bidrag. 

Målavstämning 

Utfall jan-aug 

2020 
Awikelse Budget 

2020 

Helårsprognos 

2020 

Awikelse 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning . 

• M ålet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt OMålet är in te uppfyllt ®Mätindikator saknas 0 1ngen mätn ing X Inget mål sa tt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

X 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

X 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

X 

KOMMENTAR: 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

X 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

X 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

X 

KOMMENTAR: 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

X 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

X 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

X 

KOMMENTAR: 

Framtiden 

Verksamheten kommer fortsätta ligga i Västerås då det har fungerat bra. 
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Revisionen 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Revisorerna har genomfört sju sammanträden under perioden januari till augusti 2020. 

• Under perioden har ett antal fördjupade granskn ingar genomförts: 

o Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
o Granskni ng av Sala komm uns krisberedskap 

• Under perioden har revisorerna träffat några av nämnderna och kommunstyrelsen, under hösten planeras 

ytterligare träffar. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

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

aug 2020 2020 2020 2020 

Externa intäkter 

Interna int äkt er 

I Summa intäkter ·. t ,. ' 
,, 

i,- '" 
Köp av huvudverk-
samhet , bidrag 

Persona lkostnader 196 186 294 294 

Övriga kostnader 390 191 585 585 

Interna kostn ader 0 0 0 0 

I Summa kastnader 586 
. ., 

377 ' 879 879 

I R'eS.l!lltiat !l.8-a ),;JfJ 87'9 8'19 
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PERIODENS RESULTAT 
Merparten av de beslutade granskningarna genomförs under hösten, vilket innebär att den 
största kostnadsbelastningen sker under den andra hälften av året samt i början av 2021 då 
kommunens årsredovisning granskas. 

ÅRSPROGNOS 

Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras. Budgeten kommer därför att förbrukas i sin helhet. 

Driftsredovisning 

Tkr 

Revision 

I S,1.1,mma 

Se ovan. 

EU-BIDRAG 

Framtiden 

Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse 
aug 2020 2020 

556 

5'8:6 

Budget 
2020 

879 

lD9 

Helårs prognos 
2020 

Awikelse 

• 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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Uppföljning av internkontroll plan-Kommunchef 

Il). 

1.1 

2.1 Projektansökningar 

3.1 

4.1 Dialogmöten med 
civilsamhället 

5.1 

6.1 

7.1 

8.1 

9.1 

Utfall av ansökningar 

Antal deltagare, efterfrågan från 
civilsamhället. 

God krisledningsförmåga 

Information till allmänheten vid 
samhällsstörningar-hemsidan 

Rapporteras i 
bokslutet 

Rapporteras i 
bokslutet 

Rapporteras i 
bokslutet 

Rapporteras i 
bokslutet 

Kommunstrateg 

Utredare 

Krisberedskapssa 
mordnare 

Kris beredska pssa 
mordnare 



U~o~~~ 

Uppföljning av internkontroll plan - SBK -
1.1 

2.1 

3.1 

4.1 

5.1 

6.1 

7.1 

8.1 

9.1 

Kartläggningsarbete m.m. GDPR 

Upphandlingsprocessen - samtliga 

nödvändiga upphandlingsbehov 

tillgodosedda 

Samtliga beställda 

upphandlingar är 

ännu inte 

genomförda, bl.a. 

saknas 

ramavtalsentrepren 

örer åt 

fastighetsenheten 

Kontorschef 

Kontorschef 
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Uppföljning av internkontroll plan-Kontoret för hållbar tillväxt 

• 
1.1 

1. e-tjänster 
2. e-tjänster 
3. sala.se 
4. Felaktiga beslut/mindre 
budget 
5. Nyetableringar 
6. Nyföretagandet 
7. Befintligt näringsliv 
8. Markberedskap 

2.1 
1. Neddragning av personal 
2. Kompetensbrist 

1. Avstämning (med projektledare) om 
utvecklingstakten motsvarar 
förväntningarna (beställarens 
förväntningar). 
2. Avstämning med beställaren om 
tydlig styrning och mål. 
3. Uppföljning av förvaltningsplan 
och ö.k om intern drift för att motverka avbrott i 
tillgänglighet (pga driftstörning hos leverantör 
eller intern IT-drift). 
4. Genomförda utbildningar, Kompetens
utvecklingsplan 
5-8. interna processer 
bra nivå trots covid 
interna processer 
behov verksamhetsmark 

1. Uppföljning tillsynsplaner mm. 

2. Kompetens-utvecklingsplan 

1. Utvecklingstakten 
följer planen för år 
2020. 
2. Avstämningsmöten 
genomförda med 
redovisning av nuläge i 
arbetet. 
3. Periodisk avstämning. 
4. Sker i 
verksamhetsplanering i 
oktober 
Kompetensutvecklingsp 
laner genomförda 
5. Pkt 5,7,8 är av största 
vikt att det interna 

samarbetet fungerar. 

Väsentligt för vår 
tillväxt. 
Pkt 6 Synliggöra ännu 
mera om möjligheten 
till rådgivning 
kostnadsfritt 

1. Sker i 
verksamhetsplanering i 
oktober 
Redovisning i bokslut 
Viss tillsynsskuld under 
la halvåret 

1. Enhetschef 
2. Projektledare 
3. Kommunikatör 
4. Kontorschef 
Enhetschef 
5-8. lots 
Nyföretagare 
lots löpande 
lots/plan/utveckl 
ing/näringsliv 

1. Enhetschef 
2. Enhetschef 



B~~~~ 

2. 
Kom petensutvecklingsp 
laner genomförda 

3.1 Felaktiga beslut Uppföljning tillsynsplaner mm. Viss tillsynsskuld under Kontorschef 
Hållbar utveckling la halvåret Enhetschef 

Utvärdering sker i 
samband med 
verksamhetsplanering. 
Redovisning i bokslut 

4.1 Bemötande Inkomna klagomål Missnöje Inga utbildningar eller Kontorschef 
enkäter inom området Enhetschef 

utförda ( nedprioriterat) 

5.1 1. Missnöje 1. Minskad l.Kontorschef 

1. Tillgänglighet/ Information 2. Brist på intern samverkan tillgänglighet till följd av Enhetschef 

2. Företags/MEX-lots prioriteringar i 2. Företagslots 

verksamheten/ 
personalbrist 
2. Pågående interna 
processer för att få fram 
den interna samverkan 
vilken också påverkar 
vårt företagsklimat 

6.1 Rättssäkerhet Uppföljning av myndighetsbeslut Genomfört vid Kontorschef 
Inflytande nämndens Enhetschef 

sammanträden 
7.1 Utvecklande arbetsmiljö Behålla personal Åtgärderna är Kontorschef 
Ledarskap genomförda men Enhetschef 

ledarskap har tidvis 
saknats under året. 

8.1 Medarbetarinflytande Behålla personal Åtgärderna Kontorschef 
genomförda. Enhetschef 



B~~~~ 

Oro bland personal 
kring oviss organisation 

9.1 tydligt och bra ledarskap Ansvarsfördelning Redovisning i bokslut. Kontorschef 
Enkät ej genomförd än. Enhetschef 
Samverkan genomförd. 



,msALA 
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Uppföljning av internkontrollplan -Räddningstjänsten 

·18 

1.1 Riskhänsyn i samhällsplanering 

2.1 Undvika segregering i bostadsområden och i skolor 

3.1 Avveckla släckmedel som har stor negativ miljöpåverkan typ 

skum med Pfas 

4.1 Genom Information och påverkan ge medborgarna 

förutsättningar som minskar oron för brand 

5.1 Information och utbildning levereras av räddningstjänsten 

med hög kvalitet. 

6.1 Hög möjlighet att påverka sin egen säkerhetssituation i det 

egna hemmet. 

7.1 utbildning och regelbunden övning. 

8.1 Möten på olika nivåer, ledning, APT och dyl. 

9.1 Stöd och utveckling för ledare 

Medverkan i planprocesser för att 

upprätthålla kompetens och 

kunskap så att risker inte blandas 

med skvddsvärd verksamhet. 

Samverkan med andra aktörer i 

olika processer, EST, planarbete och 

dvlikt. 

Bevaka produktutveckling och 

minimera användnin 

Enkäter 

Utveckla och utvärdera 

räddningstjänstens utbildningar. Ge 
medborgarna tillgå ng till 

information via webb. 

Eget ansvar 

Arbetsledaren 

Vid olika typer av möten, ex APT 

Gäller chefer på samtliga nivåer 

Pågår, rapporteras i 

bokslut 

Pågår, rapporteras i 

bokslut 

Pågår, rapporteras i 

bokslut 

Uppstart 

hösten/vintern 

2020/2021 

Pågår 

Pågår 

Pågår 

Pågår 

Pågår 

Brandinspektör 

Räddningschef 

Operativ chef 

Räddningschef 

Räddningschef 

Medborgaren 

Operativ chef 

Räddningschef 

Operativ chef 



B~~~~ 

Uppföljning av internkontrollplan- Ekonomikontoret 

ID 

1.1 Arkivering 

2.1 Investeringsriktlinje - Kontroll 
av beloppsgräns 

3.1 
l. Postkörning 
2. Upphandlingsriktlinje -
Miljöhänsyn i upphandlingar 

4.1 "En väg in" 

5.1 

6.1 Registrera/lägga behandling på 
delegationsbeslut/delegationslista 
till KS så att besluten vinner laga 
kraft. 

7.1 

8.1 Kompetensutveckling 

Kontroll av arkivskåp på rum, 
godkända? 
Kontroll av ej inlåsta 
originalhandlingar oå rum. 

Kontroll att riktlinjen följs 

1. Tomkörning till verksamheter 
trots uppmaning om att inkomma 
med öppettider. 
2. Kontroll att ev avvikelse från 
riktlinjen är dokumenterad 

Kontroll löpande av registrator. 
Handlingar, ärenden blir inte 

hanterade på rätt sätt inom rätt tid. 

Kontroll av ärenden så de vinner 
laga kraft. 
Besluten vinner inte laga kraft om 
de inte anmäls de kan då överklagas 
i all evinnerlig tid 

Ej uppdaterade gällande lagar och 
föreskrifter, systemutveckling mm. 

Genomförs till årsbokslut 

Stickprov görs löpande i 
redovisningen, 

slutrapporteras i 
årsbokslutet. 

l. Rapporteras till 
årsbokslut 

2. Rapporteras till 
årsbokslut 

Rapporteras till årsbokslut 

Rapporteras på separat 
dokument och bifogas till 

delårs- och årsbokslut. 

Bör tas bort från intern 
kontrollplan, går ej att följa 
upp för tillfället. 

Tas bort 

komma 

Kommunarkivarie 

Verksamhetcontroll 
ers 

1. Postförare 
2. Inköpare 

Registrator 

Registrator 

Administrativa 
enheten 



m~~~~ 

nde 

internko 

ntrollpla 

n 

9.1 Organisationsförändringar Kontroll av styrande dokument. Genomförs till årsbokslut Enhetschef -
Uppdaterade? Ägande? 
Giltighet? 
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Uppföljning av internkontrollplan-Personalkontoret 
--,- .----- , .•.• ~--.--~,: ••• 1;· ,, < -

1.1 Korrekta I Stickprov att det finns relevanta underlag till lönejusteringar. 
underlag 
"lönejusterin 
gar" 

2.1 

3.1 

4.1 

5.1 

6.1 

7.1 

8.1 

9.1 

Vid delårsbokslut 2020 har 99 
st underlag för sjukskrivna 
kontrollerats och för hela 48 st av 
dessa har skuld uppstått då 
rapportering från chef inte skett i 
rätttid 

Lönechef 



U~~b~ 

Uppföljning av internkontrollplan-Kultur och fritid -
1.1 

2.1 

3.1 

4.1 Hantering av ansökningar 

5.1 

6.1 Dialog med kommuninvånarna 

7.1 APT, Ensam, Kontorssam 

8.1 APT 
Medarbetarsamtal 

9.1 Kompetens-utveckling 

Statistik 

Omvärldsanalys 
Enkät 

Statistik 
Avgångssamtal 

Statistik 
Avgångssamtal 

Ej genomförd. 
Mätning sker till årsbokslutet. 

Ej genomförd. 
Mätning sker till årsbokslutet. 

Ej genomförd. 
Mätning sker till årsbokslutet. 

Ej genomförd. 
Mätning sker till årsbokslutet. 

Ej genomförd. 
Mätning sker till årsbokslutet. 

Verksamhetsansvarig 

Verksamhetsansvarig 

Verksamhetsansvarig 
Kontorschef 

Verksamhetsansvarig 
Kontors ch ef 

Verksamhetsansvarig 
Kontorschef 
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Uppföljning av internkontroll plan -Barn och utbildning 

ID 

1.1 

2.1 

3.1 

Elevplaceringar, vårdnadshavares 
utländsk bakgrund och elever; utländsk 
bakgrund. 

Nationell statistik, kvalitetsuppföljning, 
obehöriga elever till gymnasiet 

Uppföljning av omsättning ledare och 
annan personal 

Sammanslagningen av 

högstadieskolorna Valla och 

Ekeby har bidragit till att 

Avgörande är tillgång till 

attraktiva skolor som elever 

med olika bakgrund söker sig 

spridningen mellan skolhus och till, eller blir anvisade. 

klasser av elever med skilda Ett arbete pågår med 

bakgrunder, kunnat förbättras. skolstrukturen i Sala tätort. 

Det fria skolvalet bedöms ha 

bidragit till ökad segregation 

mellan f-6-skolor. 

Andelen elever som är behöriga 

för gymnasieskolans nationella 

program har minskat från 83 till 

preliminärt 77,8 procent. 

Uppföljning saknas 

Ett ständigt pågående arbete 

görs för att förbättra 

måluppfyllelsen, genom 

fortbildning av personal, 

satsningar på NPF-säkring och 
bättre struktur på arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. 

Förstärkt arbete med 

rekrytering och marknadsföring 

av Sala kommun som attraktiv 

arbetsgivare och intressant 

skolkommun. Bland annat 

diskuteras möjlighet till tjänst 

som rekryteringssamordnare 
inom BoU 

Skolchef Löpande 

Skolchef Löpande 

Skolchef Löpande 



,msALA 
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Uppföljning av internkontroll plan - Vård och omsorg 

1.1 Rekrytering av personal. Dialog med I Genomförd I Kontinuerlig uppföljning av personal behov VON 
bema n ni ngsen heten/kä rn-verksa m het 

2.1 Tillhandahålla relevant uppföljning av Genomförd Mycket täta avstämningar mellan VON 
ekonomin. Systematisk uppföljning av Socialchef, verksamhetschefer, 
kostnadseffektiviteten enhetschefer och controllers. Ytterligare 

3.1 Nöjda medborgare och brukare I 
I utveckling av rutiner och ra 

I Följ upp vid 

årsbokslut 
4.1 God service av hög kvalitet I Följ upp vid 

årsbokslut 
5.1 Delaktighet och inflytande för medarbetarna I I I I Följ upp vid 

årsbokslut 
6.1 Delegationsordningen. Regelbunden dialog Uppskjuten pga Genomförs 15 september VON 

kring delegation Covid-19 

7.1 

8.1 

9.1 
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NAMNDERNAS BESLUTSPROTOKOLL 



I SALA 
KOMMUN 

VON §81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-23 

Delårsrapport med prognos 2020 

INLEDNING 

Dnr 2020/1188 

Föreligger förslag till delårsrapport för Vård- och omsorgsnämnden 2020. 
Resultat helår: -31 686 tsekr. 

Beredning 
Bilaga VON 2020/55/1. Missiv och rapport. 

Verksamhetscontroller Fredrik Miklaheim och socialchef Ingrid Strandman 
föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna rapporten och överlämna den till Kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten och överlämna den till Kommunstyrelsen. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

Ekonomikontoret 

I Utdragsbestyrkande 

10 (15) 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-23 

Dnr 2020/1256 

Delårsbokslut 

INLEDNING 
Delårsbokslut per den 2020-08-06 föredrogs. 

Beredning 
Bilaga KFN 2020/79 Delårsbokslut 
Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 
Något av det som kultur- och fritidskontoret arbetat med under året är att 
renoveringen av simhallen blev klar i maj, biblioteksverksamheten har erhållit 
bidrag från Kulturrådet för "Stärkta bibliotek" och nya bryggor och ny driftansvarig 
för Hällsjöbadet. Covid-19 har påverkat verksamheten på många plan bland annat 
genom att man infört fria plan-, hall- och lokalhyror och Träffpunkten har pausat sin 
verksamhet. Dessutom har föreningar haft möjlighet att söka ekonomiskt stöd för 
att minska konsekvenserna med anledning av Covid-19. 
Biblioteksverksamheten beräknas göra ett överskott på 100 tkr genom generell 
återhållsamhet i med anledning av Covid-19. 
Täljstenen/ ungdomslokalen beräknas göra ett överskott på 152 tkr på grund av 

färre läger, färre veckor och därmed lägre personalkostnader för sommarlägren. 
Fritid beräknas göra ett överskott på 303 tkr på grund av LSS/fritid och 
Träffpunkten inte haft verksamhet med anledning av Covid-19. 
Kultur beräknas göra ett överskott på 151 tkr då inställda arrangemang medför att 
bidrag inte kommer att betalas ut. 
Anläggningar beräknas göra ett underskott på -204 tkr på grund av minskade 
intäkter med anledning av beslut gällande fria plan-, hall och lokalhyror. 
Simhallen beräknas göra ett underskott på -208 tkr på grund av minskade intäkter 
då prissänkning skett och förväntat minskat besöksantal. 

Semesterlöneskulden för perioden är 460 tkr som påverkar resultatet positivt för 
Förvaltningsledningen. Detta kommer att justeras under resterande period av året 

vid uttag av semester. 
Beräknat netto 293 tkr. 

Yrkande 
Anders Westin (C) yrkar 
att kultur~ och fritidsnämnden beslutar 

att med redaktionella ändringar godkänna bilaga Delårsbokslut. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att med redaktionella ändringar godkänna bilaga Del årsbokslut. 

Utdrag 
Ekonomikontoret 

Utd ragsbestyrkand e 

11 (19) 
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SALA 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPR0TOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdat um 

2020-09-23 

Dnr 2020/132 

Intern kontrollplan 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt Reglemente för internkontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Denna syftar till att säkers tälla att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga de skall med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten. Efterlevnad av lagar, föreskrifter, policys, riktlinjer med mera. 

Beredning 
Bilaga KFN 2020/80, Intern kontrollplan 

Kultur- och fri tidschef Roger Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna den Interna kontrollplanen enligt bilaga KFN 2020/80. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den Interna kontrollplanen enligt bilaga KFN 2020/80. 

Justerand es sign Utdragsbestyrka nde 

12 (19) 
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BARN OCH UTBILDNING 

MISSIV 

Delårsrapport Skolnämnden 2020 

INLEDNING 

Skolnämnden 

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. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2020 samt 

att överlämna delårsrapport 2020 till Kommunstyrelsen. 

1 (1) 

2020-09-15 

ÄRENDE 3 

DNR 2020/1202 
JUNEANN WINCENT 

DIREKT: 0224-74 70 01 
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BARN OCH UTBILDNING 

MISSIV 

Rapportering av internkontroll plan 

INLEDNING 

Skolnämnden 

1 (1) 

2020-09-15 

DNR 2020/1202 
ÄRENDE 4 

JUNEANN WINCENT 

DIREKT: 0224-74 8001 

Avrapportering av internkontrollen skall ske i samband med delårsrapporten samt 
bokslutet. 

Ärendet 

Avrapporteringen i delårsbokslutet är en indikation på vad som slutligen kan 
rapporteras i bokslutet för 2020. 

Utredningens innehåll/Tjänstemännens yttrande 

De tre områden som nämnden i december 2019 beslutade att internkontroll planen 
för 2020 skall bevaka gäller elevplaceringar ur ett integrationsperspektiv, elever 
som efter grundskolan är behöriga till gymnasieskolans nationella program, samt 
omsättning av ledare och annan personal. 

Redovisningen sker enligt den mall som ekonomikontoret fastställt. 

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden. 

Ekonomiska konsekvenser 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att godkänna rapport av internkontroll plan. 




