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VERKSAM HETSANSVAR 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 

Ur Reglemente för kommunstyrelsen antaget 2012-12-17 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges 
beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och 
omsorgsnämn den, bildnings- och lärandenämnden eller den myndighetsutövning 
som hör till jävsnämnden. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för 
att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett 
ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och 
att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljö lagstiftning. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämn d, 
krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan 
relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av 
kommunfullmäktige antagna policydokument. 

Bygg- och miljöförvaltning arbetar med ett kvalitetsledningssystem för 
verksamheten. Målet med kvalitetssäkringen är att säkerställa en rättssäker, snabb 
och kostnadseffektiv hantering av de ärenden som berör förvaltningens arbetsfält. 

Utifrån upprättad kvalitetspolicy har ett antal kvalitetsmål tagits fram och 
utvärderingsområden fastställts med beskrivna mätmetoder för att kontrollera att 
uppställda mål nås. 

I en verksamhet där ständiga förändringar sker och nya krav ständigt ställs är det 
viktigt att kunna utvärdera pågående verksamhet och att kunna tillgodose de krav 
som ställs så väl från kommuninvånare som från tillsynsmyndigheter vars uppgifter 
är att granska kommunernas insatser. Kvalitetsarbetet är ett sätt att försöka möta 
dessa ständiga förändringar och leva upp till dessa. 
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MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 
-··-···---·----- ·······-·-----·------

Målen bedöms inte bli uppfyllda Q 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda t 
Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 8 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

MÅL: ETTVÄXANDE SALA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv 
befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och 
näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter samt 
arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 o/o. 

Nämnden bidrar genom att arbeta för att bibehålla och nyskapa attraktiva parker, 
naturområden och kulturplatser samt genom utbyggnad av gator, vägar och VA. 
Nämnden bidrar även genom att främja god framkomlighet för nyttotrafiken och 
förbättra kommunikationen med övriga regionen. 

Handläggningstiden för bygglov understiger 3 veckor. 

Räddningstjänsten Sala H e by bidrar genom att verka för att riskhänsyn tas i 
samhällsutvecklingen. Kort handläggningstid med bibehållen kvalitet skall ske för att 
bidra till etableringar eller annan utveckling. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun där närhet och trygghet ger en bra 
livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda 
kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i 
den attraktiva kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar 
för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika 
bakgrund. 

Nämnden bidrar genom att arbeta för trygghet och tillgänglighet i utemiljöer såväl i 
park- och gatumiljö som lekplatser och ledstråk 

Skapa förutsättningar för en rik, aktiv och utvecklande fritid samt att stödja 
föreningslivet i Sala kommun. 
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PERSPEKTJVET SAMHÄLLsUTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen lokalt producerad 
energi ökar, arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar samt arbeta för att 
utsläpp från bilar minskar. 

Nämnden bidrar genom att arbeta med effektivisering av energianvändningen, ersätta 
oljan som driftsform med förnyelsebara bränslen, öka andelen lokalproducerade 
råvaror som används inom kommunens matproduktion samt säkerställa tillgång på 
vatten av god kvalitet. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 

• Sala kommun ökade sin folkmängd med 71 personer under första halvåret 
2012. Den 30 juni 2012 var kommunens folkmängd 21 639 personer. 

• Nya detaljplaner för bostäder och verksamheter (Silvervallen, Östra 
Thulegatan, Kurnia kyrkby, Verdandi m.fl.). 

• Rv 56 mellan Sala och Västerås har 2+ 1 standard. 

• Ny resepolicy framtagen som fokuserar på att minimera utsläpp från fossila 
bränslen. 

• Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt LSO reviderad. 

• Kommunens skolskjutshållplatser har inventerats beträffande säkerheten 
och en åtgärdsplan är fastställd. 

• Arbetet med samordning och effektivisering av samhällsbetalda transporter 
pågår. 

• Ökat utbud av kollektivtrafik med direktbuss till Sala på sträckan Stora 
Mats bo- Västerbykil-Sala. 

• Ansvar och resurser för marknadsföringsaktiviteter i samverkan med det 
lokala näringslivet och företagarorganisationer för målgrupper som 
"turister/besökare/inflyttare" har överförts till Företagarcentrum i Sala. 

• Utbyggnad av gator, vägar och VA vid nyexploatering sker i samråd med 
exploatörer. 

• Tekniska kontoret har täta diskussioner med Trafikverket kring 
fartdämpande åtgärder. 

• stadsparksutredning pågår och plan för framtida utformning upprättas. 

• Arbetet med enkelt avhjälpta hinder samt belysningsprojektet tillsammans 
med Sala-H e by Energi AB fortsätter. 

• Andelen ekologiska livsmedelligger just nu på 16 o/o. 

• Tillsammans med SHE drivs arbetet med att energieffektivisera lokalerna 
för att uppnå miljömässig hållbar utveckling. 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att ett medborgarkontor inrättas. 

Nämnden bidrar genom att arbeta för att hålla en god standard, servicegrad och 
väghållning på kommunens gator och vägar samt göra en bra sammansatt måltid till en 
upplevelse, säkerställt med ett antal styrverktyg. Vattenleveranser ska ske utan avbrott 
och hålla hög kvalite. Processat avloppsvatten ska ha så liten påverkan på miljön som 
möjligt. Genom konceptet med miljö- och omstartsstationer ge medborgarna i Sala 
möjlighet att återvinna material. 

Ha generösa öppettider och en mångfacetterad verksamhet i kultur- och 
fritidsverksamheten. 

Människor som bor och verkar i Sala och H e by kommuner skall kunna känna sig trygga 
mot olyckor. Dessa skall så långt som möjligt förebyggas så att de inte uppstår. Vid de 
olyckor som ändå uppstår skall den enskilde kunna agera på lämpligt sätt och känna 
trygghet i det. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KV ALlT E 

Ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutövarna blir nöjda. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENSMEDBORGARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att driva kommunala frågor och projekt i 
större omfattning i dialog med medborgarna. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet 

• Det nya Medborgarkontoret startade verksamheten i juli då även ett antal 
e-tjänster lanserades. Arbetet med att utveckla Medborgarkontoret och utbudet 
av e-tjänster fortsätter under hösten och nästa år. 

• Ortsanalyser 

• Kulturhusprojektet 

• Vi deltar i flera SKL-projekt gällande medborgardialog. 

• För att uppnå målsättningen pågår bland annat fortlöpande ut- och tillbyggnad 
av omstartstationerna. Kontinuerliga kontroller av miljöstationer/omstarter 
samt Återbruket utförs. 

• De större infartslederna samt gator i centrala Sala har prioriterats i årets 
asfaltsplanering. 

• Arbete pågår med upprättande av vattenskyddsområden. 

• sala-applikation framtagen vilket underlättar för medborgarna att söka 
information samt att anmäla fel och brister. 

• Matråd finns i alla kostenhetens verksamheter. 

• Sala kommun deltar i arbetet med VKL och Länsstyrelsen för att kunna uppnå 
målet att 90 o/o ska ha bredband år 2020. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att minska andelen skador f olycksfall/brott 
till 50 %av antal totala registreringar i rapporteringssystemet Flexite samt genom att 
sjukfrånvaron understiger 5 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökat antal chefer och 
arbetsplatsombud använder sig av FAS-modellen samt att genomföra 
medarbetarenkäter. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att verka för en gemensam idealbild av 
ledarskap och medarbetarskap samt att ingen chefhar personalansvar för mer än 30 
personer. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare 

• Första halvåret var Kommunstyrelsens förvaltnings totala sjukfrånvaro 1,6 %. 

• För att uppmuntra och öka antalet registreringar av risker, tillbud samt 
skador/olycksfall och brott i systemet Flexite har utbildningar erbjudits och 
genomförts. Det som registreras hanteras och är ett bra underlag för det 
systematiska säkerhetsarbetet Skador /olycksfall och brott utgjorde, vid 
halvårsskiftet, 26 o/o av totalt antal registreringar. 

• Samverkan enligt FAS har utvecklats genom partsgemensamt arbete inför 
organisationsförändring. Kommunövergripande medarbetarundersökning 
kommer att genomföras efter arbetet med organisationsförändringen. 
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ÅRET SOM GÅTT 

Samhällsbyggnadskontor 

• Exploateringsförberedelser på Fridhemsområdet, geoteknik, fastighetsregleringar mm. 

• Planering och byggande av avloppsanläggning i Viks berg. Avstyckning slutförd. 

• Exploateringsarbete på Verdandi 9, avtal och avstyckning. 

• Detaljplan och avstyckning för 6 nya kommunala småhustomter i Kurnia kyrkby. 

• Avstyckning och exploateringsförberedelser av 11 nya småhustomter på Ängshagen. 

• Värdering och markundersökningar på Norrbygatan. 

• Detaljplanen för östra Skugganområdet genomförd. 

• 17 arrende- och 8 småhustomter sålda i Arnebo. 

• Ny detaljplan för Silvervallen som möjliggör överlåtelse till Bovieran 

• Antagen VA plan för Sala kommun 

• Avyttring av bygdegårdar slutförd 

• Fastighetsreglering, markundersökningar och försäljning av gamla musikskolan 

• Överlåtelse av del av Kristina 4:14 till Länna Mark & Exploatering för byggande av 4 st BR. 

• Arbetat med Plan för Sala stad. Skickat planen på samråd sommaren 2012, och därefter 
sammanställt inkomna yttranden och reviderat planen för att skickas på utställning under 
vinter /vår 2013. 

• Under 2012 har 9 detaljplaner har blivit antagna, 1 detaljplan har upphävts och alla 
fastighetsplaner inom Sala tätort har upphävts. 

• Detaljplan för Rådmannen har blivit överprövad av länsstyrelsen. 

• Medborgardialog har förts kring kulturhusprojektet och i ortsanalysprojektet 

• Flera medarbetare har deltagit i länsplanearbetet 

• Arbete med Planskild korsning och resecentrum. 

• Arbetat med Uthållig kommun, projektet energi och byggande i syfte att ta fram riktlinjer för 
energieffektivt byggande i kommunen. 

• Ny resepolicy beslutad 

• Upphandling av skolskjuts inför hösten 2013 slutförd 

• Västerfärnebo högstadium flyttar till Sala, planering gjord inför skolstart med tillköp av VL-trafik, 
bl.a. ny busslinje från Stora Matts bo- Häggebäcken till Sala. 

• Installerat inköpt ruttoptimeringsprogram för skolskjuts, 

• Upphandling av skolskjuts inför hösten 2013 slutförd 

• Slutfört MER KOLL projektet. Detaljplanering görs våren 2013 

• Genomfört förändring av utförandet av skolskjuts, så att samtliga kommunens högstadieelever går 
i skola i Sala tätort. 

• Tillköp kvällstrafik samt till Tärna folkhögskola på söndagar. 

• Uppstart av Upptåget december 2012 till Uppsala. 

• Ny kommunal organisation 
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• Rutiner kring ny Plan- och bygglag 

• Bygglov för nytt äldreboende 

• Miljödialog gruvan 

• Masshantering av påverkad mark p.g.a. gruvdriften 

• Buller från motorsportbanor 

• Revision av kommunens livsmedelskontroll 

• Handlingsplan mot hot och våld- Arbetsmiljö 

• Ärenden med byggsanktionsavgifter 

• Nedskräpningsärenden 

Tekniskt kontor 

• En medarbetare har omorganiserats till administrativa enheten från lokalförvaltarna och en från 
administrativa enheten till ekonomikontoret från och med 1 juli. 

• Samarbete med Arbetsmarknadsenhete n, för att effektivisera och förbättra tillsynen och driften av 
lekplatser och grönområden på landsbygden samt föra att kunna erbjuda meningsfull 
sysselsättning, har inletts. 

• Uppstart för mätningar med GPS av gamla mätpunkter för att kunna med hjälp av Lantmäteriet 
kunna transformera kommunens kartdatabas därmed införa ett nytt nationellt koordinatsystem i 
kommunen, SWEREF 99. 

• Genomfört två mätningar av matsvinnet, där resultatet blev att kostenheten sänkte 
tillagningssvinnet från 14 % till 9 %. 

• Kostenheten har verkat och arbetat för en effektiv organisation med sänkta personalkostnader 
genom tillsättandet av en vikariesam ordnare. Detta har resulterat i mindre personalkostnad än 
budgeterat. 

• Byggstart av det nya äldreboendet 

• Ombyggnation av köket på Hedens skola 

• Nybyggnation av Gärdesta köket 

• Om byggnation av is pist i ishallen. 

• Antagen VA-plan för Sala kommun. 

• Ny Va-taxa antagen i kommunfullmäktige. 

• Uppstart av bilpoolen den 1 september. 

• Nya entreprenörer på renhållningen, SJTA Sverige AB och Rena Norden AB. 

• Arbetsmiljö i trafiken har prioriterats och avstängnings och skyltmaterial har köpts in. Arbete med 
personalen för att få till ett en bättre förståelse och rutiner kring arbetet i trafikerade miljöer. 

Medborgarkontor 

Uppstart av Medborgarkontoret den 2 juli, verksamhet och serviceinnehåll kommer att struktureras 
och vidareutvecklas under 2013. 

Informationsenhet 
• Kommunens folkmängd har ökat med 45 personer under årets tre första kvartal och var den 30 

september 21 613 personer 
• Riksväg 56 mellan Västerås och Sala har färdigställts till mötesfri landsväg under året 
• Tågtrafiken mellan Sala och Uppsala har utökats till12 dubbelturer 
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genom att Upptåget startade sin trafik i december 2012 
• Utveckling av självservice och framtagning av e-tjänster. 
• Utveckling av blankettportal på hemsidan. 
• Utveckling av kommunikation via sociala medier som Face book, Iostagram och You Tu be. 
• Ansvar och resurser för det strategiska turismarbetet flyttades till Företagarscentrum i Sala under 

början av året. 
• Myggbekämpning har genomförts i kommunens norra delar och kommunens budgeterade medel 

och garanti har utbetalats. 
• Sammanslagning av skolnät och administrativt nät 
• Genomfört projektet Säkra hållplatser 
• Infört bil pool 

Kanslienhet 
• Infört regelbundnasekreterar-och registratorträffar för att säkerställa likvärdigheten angående 

administrativa rutiner. 
• säkerställt bemanningsfrågan vid frånvaro. 
• Påbörjat arbetet med att se över införandet av nytt elektroniskt dokument- och 

ärendehanteringssystem för effektivisering av ärendehanteringsprocessen. 
• Konsumentbyrån arbetar aktivt med det förebyggande arbetet i bland 

annat skolor och olika projekt för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. 

!T-enhet 
• Arbete med att kunna erbjuda en flexiblare !T -miljö pågår, d.v.s. på sikt ska man kunna arbeta med 

!T mer mobilt och man ska inte vara beroende av viss hårdvara med viss mjukvara. 
• Vi har integrerat skolnätet med det administrativa nätet. 
• Två större upphandlingar har vi deltagit i. Dels telefoniupphandlingen och dels nytt system för 

Vård och omsorg. 
• Vi har påbörjat arbetet med att få ny telefonileverantör 2013 vilket även innebär att kommunen 

byter nummerserie. 

Kultur- och fritidsenhet 
• Ungdomslokalen öppnade i nya lokaler på Täljstenen under våren 
• Återlämningsautomat installerades i biblioteket under våren 
• En betongplatta byggs för ishockey och curling på Lärkan under sommar-höst 

Ekonomikontor 

• Kommunens nya organisation. 
• Centraliserat ekonomikontor 

Personalkontor 

• Förberedelser och genomförande av organisationsförändring inklusive centralt personalkontor, 
riskanalyser och utredning gällande förtroendemannaarvoden 

• Upphandling av företagshälsovård samt förberedelser för övergång till ny leverantör 2013-01-01 
• Inrangering av hemsjukvård 
• Rekryteringar, 6 st (Skolchef, Samhälls byggnadschef, Kulturentreprenör, två HR-konsulter, 

högskole-/universitetsstuderande till projekt) 
• Stöd i P A-frågor vid framtagning av reglementen och delegationsordning, fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter samt HR-stöd till H e by under hösten 2012 
• Utveckling av P A-rutiner (t ex varselrutin er, bevakning av företrädesrätt, riskanalyse r, flextid, 

kränkande särbehandling, rekryteringsstöd) samt lokalt kollektivavtal med Vision och SSR 
angående semesterväxling under 2013 

• Infört månatligt informationsblad, "Personalnytt" 
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• Utredning angående lönehantering, heltidsprojekt och friskvårdsregler 
• Stöd vid införande av årsarbetstid för äldreomsorg, personliga assistenter och inom psykiatri 
• Arrangerat arbetsmiljöutbildningar (åtta st för 166 medarbetare), pensionsinformation och 

informationsträffar för assistenter (lönehantering) 

Räddningstjänst 

Förebyggande arbete mot olyckor 
• Samverkan med BoM (bygg- och miljöförvaltningen J vid bygglov fortsatt att utvecklas under året 

p.g.a. ny plan- och bygglag. 
• För att underlätta för näringsidkaren har gemensam tillsyn tillsammans med BoM. 
• Brand- och sjukvårdsutbildning mot privata sektorn har fortsatt minskat under året. Orsaken är 

främst p.g.a. flera aktörer. Avtal om utbildning vart 3:e år finns mot både Sala och H e by kommuner 
och detta fyller vår kapacitet mer än väl. 

• Markant ökning av samhällets engagemang mot hjärtstopp har skett. För räddningstjänstens del 
har det inneburit att behovet av utbildning ökat kraftigt. Antalet utplacerade hjärtstartare ökar i 
båda kommunerna. 

Skadeavhjälpande verksamhet 
• Avtal har tecknats med Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund där deras Norbergskår larmas till 

Norrhörendeområdet i västra Sala kommun. Vår Möklintakår larmas området kring Näs vid 
Dalälven i södra Avesta 
kommun. 

• 2012 var ett relativt bra insatsår. Antalet utlarmningar har ökat något (5o/o). Uppdragen har i 
genomsnitt haft begränsad omfattning och den totala utryckningstiden har minskat med 9 o/o. 
Bränder i byggnader fortsätter att sjunka. Till stor del beror de på att soteldarna idag hålls på en 
betydligt lägre nivå än tidigare. Fortfaranade är eldstadsrelaterade bränder tillsammans med 
glömd spis de vanligaste orsakerna till utryckning mot brand i bostad. Det är däremot endast 
undantagsvis dessa utryckningar leder till allvarliga konsekvenser. 3 personer har erhållit lättare 
rökskador. Vid en bostadsbrand på landsbygden i nordöstra H e by kommun skadades 2 personer 
allvarligt. Den ena avled senare av skadorna. 
En ladugård har totalförstörts pga. åska. Lyckligtvis var den tom på djur. Fortsatt lågt utfall gäller 
bränder i industrier, affärer, vårdinrättningar och offentliga lokaler. De sammantagna 
brandskadorna kan bedömas till strax under 4 mkr under året vilket är mycket lågt. 

En extrem ökning av utryckning mot trafikolycka har skett. Ökningen är så stor som 35 o/o. I antal 
är ökningen från 77 till 112. Vid 80 o/o av olyckorna är personbilar inblandade. Året har haft rejäla 
halkperioder både i början och på slutet. Det sker dock frekvent med olyckor även under 
sommarhalvåret. Antalet omkomna i trafiken har minskat genom att vägarnas standard och 
bilarnas krocksäkerhet avsevärt förbättrats. Däremot är det svårt att se att samma förbättring 
skett hos de personer som framför bilarna. Inga olyckor skall egentligen behöva ske om fordonet 
framförs rätt med hänsyn till rådande omständigheter. Skall denna trend vändas krävs nog att 
samhället tar ett annat grepp om rätten att köra bil. Regelbundna komptetenskontroller, 
medicinska undersökningar, förbättrad övervakningsteknik, mm kommer att krävas för att antalet 
olyckor skall minska. Idag sker endast vissa kontroller för behörigheten att köra tungt fordon. En 
personbilsförare och en motorcykelförare har omkommit direkt på olycksplats under året. 

• Införskaffande av h j ärtstartare sker snabbt inom båda kommunerna. Under året har 8 tillkommit i 
Sala kommun och 2 i H e by. Idag finns 37 h j ärtstartare i Sala kommun och 10 i Heby. 

• Ett omfattande flerårigt projekt att införa det nationella digitala radiosystemet rake! har avslutats. 
En ny slangvårdanläggning har införskaffats 
under året. Genom detta har lokalytor kunnat lossgöras för andra behov. Verkstaden för 
andningsskydd har fått bättre lokal samt att nu finns möjligheten att kunna hantera både kläder 
och utrustning mot förorenade partiklar efter brand. Dessa ämnen är cancerogena och ett 
fungerande system för att hantera detta har tillskapats. 
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Totalförsvar 
• Risk- och sårbarhetsanalysen färdigställdes och antogs av kommunstyrelserna 2011. Årlig 

revidering sker fortsättningsvis. En omfattande revidering skall ske vart fjärde år enligt lagen. 
• Ett nytt större planeringsprojekt, s.k. styre!, där samhällsviktiga verksamheter skall identifieras av 

kommun och prioriteras av Svenska Kraftnät på förslag av länsstyrelsen. Underlaget från 
kommunerna har inlämnats tilllänsstyrelserna 2011. Kompletteringar sker årligen och en 
omfattande revidering skall ske vart fjärde år. 

• En informationsövning i samverkan med U-sam skedde under våren. 
• Införande av radiosystemet Rake! har fortsatt under året. 
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EKONOMI 

Tabell l Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget Avvikelse 

Kostnader 536 589 579 018 609 217 616 710 7 493 

Intäkter 367 074 379 688 406 71S 403 433 3 282 

Nettokostnad 169 515 199 330 202 502 213 277 10775 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 3943 4973 10 164 10 7S7 S93 

Sam hällsbyggnads kontor 26 966 53 566 50 549 52 690 2141 

Tekniskt kontor 46 S84 47029 43 775 43 938 163 

Medborgarkontor 614Sl 63 027 64 763 68678 3 916 

Ekonomikontor 4667 4425 5898 6 337 439 

Personalkontor 6 714 7 OlS 7 478 84S8 979 

Räddningstjänst 19190 19 29S 19 87S 22419 2 S44 

Summa 169 S15 199 330 202 S02 213277 10 77S 

Tabell 2 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar Bokslut -10 Bokslut-11 Bokslut-12 Budget Avvikelse 
--·~-~-----.--------·--····------------ ··---"------~----·---·---·---····-·-· -----·-··-·--·-··---·"'·----------

Nettoutgifter 

Samhällsbyggnadskontor -2 009 -900 1109 

Digitala detaljplaner so lSO 100 

Planskild korsning l 000 l 000 o 
Inköp av mark o soo so o 
Fsg övrig mark -3 000 -3 377 377 

Transportsystem 318 4SO 132 

Tekniskt kontor 70717 70838 113 690 166 516 52 826 

Gatuprogram 12 28S s 973 4 740 13447 8 707 

VA-program 81SO 13 2S6 s 399 17108 11709 

Renhållning program S9S 819 119 86 -33 

Parkprogram 140S 2 900 2 862 2 968 106 

Administration program 169 234 187 230 43 

Teknisk service program 4040 6117 4 031 4 31S 284 

Kart/mät program o 192 97 12S 28 

Gruvans vattensystem o o 42 3 778 3 736 

Lokalprogram 44073 41347 96213 124 4S9 28 246 

Medborgarkontor 2210 2180 -30 

Elektroniska surfplattor 120 130 10 

IT -investeringar 74S 77S 30 

Återlämningsautomat 134S 1275 -70 

Räddningstjänst 3369 4580 1211 

Rtj- Modern släckteknik 17 150 133 

Rtj- Övriga investeringar 3 296 3 330 34 

Totalförsvar 56 1100 104S 

Summa 117 260 172 376 55116 
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Ekonomisk analys 

Driftbudget 
Kommunchef 
Överskottet 593 tkr, beror dels på att tjänsten som hållbarhetssamordnare är vakant samt att budget för 
etableringsansvarig inte har utnyttjats. 

Samhällsbyggnadskontor 
Planering;_ Överskott, 632 tkr, främst p.g.a. vakanser. Även verksamheterna detaljplan och översiktsplan 
redovisar överskott 217 tkr. 
Mark;_ Underskott 113 tkr. Orsaken är minskade intäkter för personal p.g.a. minskat antal timmar 
avseende investeringsprojekt. 
Samhällsfinansierade transporter: Överskott 858 tkr. Prisjustering från Samtrafiks schablon ger pengar 
åter till Sala kommun. Bra pris i upphandling samt samplanering av resor. striktare bedömning för att få 
skolskjuts med taxi samt att även kombinationslösningar gjorts med taxi och VL busskort Antal färdtjänst
resor stabilt mellan år, antalet dagvårdsresor minskat något. Entreprenadskjuts grundskola. indexuppräk
ningen lägre mot prognostiserade kostnader. Tilläggsavtal uppsagda. Elev från grundsärskolan reser med 
taxi till särskola i annan kommun, vilket orsakar underskott för verksamheten. Kollektivtrafiken visar på 
underskott då ramen minskat pga. skatteväxling samt ingen ekonomisk kompensation till verksamheten 
för höjd kostadsram från VL. 
Bygg- och miljöenhet: Sammantaget har Bygg o miljöenheten ett överskott på 679 tkr. 
Överskott i personalbudget, p.g.a. vakanser. Intäkterna på byggsidan har överträffat budgeten, sannolikt 
p.g.a. den nya taxan. Bostadsanpassningsbidragen har kostat 865tkr mer än budgeterat Den kostnaden är 
händelsestyrd och var förutsedd och redovisad i månadsrapporterna. Livsmedelsintäkterna har minskat 
till följd av ändringar i lagstiftningen som påverkat möjligheterna att ta ut avgifter. Minskningen har inte 
kunnat kompenseras genom extra offentlig kontroll så som planerats. 
Alkoholhandläggning:_Verksamheten redovisar överskott, 85 tkr, främst p.g.a. ökade intäkter. 

Tekniskt kontor 
Administration: Verksamheten lämnar ett sammantaget överskott. l enlighet med centrala direktiv har 
återhållsamhet gällande bland annat inköp och kurser varit viktig. Detta har också resulterat i ett för högt 
uttag av OH-kostnader för kontoret Dock kan konstateras att kostnaderna för telefoni ökat i jämförelse 
med föregående år samt att omorganisation av personal har påverkat kostnads bilden. Lönekostnaden 
ligger något under budget och sjuk- och hälsovårdskostnaderna har kunnat hållas nere. Dock har 
semesterlöneskulden ökat med 0,5 o/o av totala lönekostnaden. 
Miljö och naturvård: Verksamhetens resultat är ett överskott mot budget. Kostnaderna har hållits nere 
till följd av att miljöingenjören är tjänstledig på deltid. Nedlagda konsultkostnader samt del av 
personalkostnader har kunnat täckas med statsbidrag för arbetet med projekten Sand såg och kvarn samt 
Huvudstudie Sala Silvergruva. 
Allmän- och publik mark: Verksamheten har bedrivits inom givna ramar. 
Kartjmätverksamhet: Antalet förrättningar blev färre gentemot föregående år vilket resulterade i att 
intäkterna blev lägre än budgeterat. Personalbudgeten har överskridits beroende på sjukvikarie och 
dubbelgång inför pensionsavgång. Avskrivning på investeringarna blev mindre än beräknat och tack vare 
återhållsamhet gällande inköp blev det sammantagna resultatet ett överskott. 
Lokalförvaltning: Kommunens fastigheter har under året drabbats av ett stort antal skador och 
vattenskador. Orsaken är stora regnväder, skador orsakade av hyrande verksamheter samt ett eftersatt 
fastighetsunderhålL Kostnaderna för dessa skador ligger på cirka 3 600 tkr. De flesta skador är åtgärdade 
men några större skador är fortfarande under arbete. En trolig återstående kostnad för dessa är cirka l 
200 tkr och kommer att belasta 2013 års budget Kommunen har under året haft ett antal tomställda 
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lokaler. För att klara budget har delar av planerade arbeten skjutits framåt i tiden. 
Gator och vägar: Låga personalkostnader inom gatuverksamheten till följd av vakanser, relativt små 
snömängder i början av året samt minskade kapitaltjänstkostnader för gator och vägar, ger ett överskott 
mot budget för året. 
Parker och lekplatser: Verksamheten redovisar ett överskott p.g.a. högre intäkt för försäljning av flis än 
budgeterat. 
Skogsverksamhet: skogsavverkningen och röjningen har påverkats av den regniga och blöta sommaren 
och hösten. Markförhållandena är dåliga och maskinerna har svårt att ta sig fram. Men efter att ha satt in 
ytterligare resurser när tjälen väl kom så klaras avkastningskravet och skogsverksamheten ger ett 
överskott. 
Gruvans vattensystem: Vakanta tjänster inom projekteringsverksamheten under stor del av året har 
resulterat i minskade personalkostnader. Detta ger även effekter på resultatet för gruvans vattensystem. 
Uteblivna investeringar ger minskade kapitaltjänstkostnader. Driftsåtgärder på vattensystemet har dock 
genomförts, som överskridit budgeten. 
Teknisk service: Uppstart av bil pool senarelades till1 september. Fordonen i bilpoolen har prisjusterats, 
internkontrakt har sagts upp och ny prissättning tillämpas. Därigenom ökar intäkten för det specifika 
fordonet som ingår i bilpoolen. Priserna justeras upp eller ner kontinuerligt allteftersom omkostnaderna 
för bilarna förändras. Ökade kostnader för reservdelar, reparationer och bränslekostnader för maskiner 
gör att kostnaderna inte kan hållas inom budgeterad ram. Kostnaden för maskiner i förhållande till körda 
timmar ska ses över inför 2013. Totalt underskott 1 950 tkr. 
Teknisk planering: Vakanta tjänster inom projekteringsverksamheten under stor del av året resulterar i 
minskade personalkostnader. 
Trafikadministration: Trots lägre intäkter i form av parkeringsböter gör trafikadministrationen ett 
positivt resultat. Detta främst på grund av att tjänsten endast bemannades under perioden augusti -
december till 40 o/o. 
Kostverksamhet: Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat beroende på att verksamheten snabbt 
kunnat anpassas till förändringar, satsning på en effektiv vikariebemanning och suboptimering av 
verksamheten. Fler antal portioner har serverats än vad som budgeterat och beställts, framför allt i 
jakobsbergsgårdens kök. Den budgeterade livsmedelskostnaden klaras och detta i kombination med 
återhållsamhet med övriga inköp har lett till ett positivt resultat. 
Renhållning: Taxan ger inte tillräckligt för att täcka alla kostnader. Dock kan konstateras att kostnaderna 
för grovavfallet minskat till följd av etableringen av nya containrar jmoloker ( underjordsbehållare) vid 
miljöstationerna. Antalet renhållningsabonnenter har ökat i takt med att en inventering av 
slamabonnenterna genomförs vilket leder till ökade intäkter. Eventuellt måste ändå en taxehöjning ske för 
att komma i balans. Nuvarande taxa gäller sedan l januari 2012. 
VA-verksamhet: VA-verksamhetens underskott balanseras med tidigare ackumulerat överskott. Under 
året har VA-verksamheten aviserat ett betydligt större underskott men förändrad administrativ rutin 
kring debitering av preliminär förbrukning har ytterligare intäkter på cirka 2 000 000 inkommit under 
sista månaden på året. Detta i kombination med generell återhållsamhet under sista halvåret ger ett 
mycket bättre resultat än aviserat. 

Medborgarkontor 
Kanslienhet:_Överskottet, 594 tkr, beror i första hand på vakans i personalbudget för förvaltningschef 
Informationsenhet:_lnformationsenhetens verksamhet har drivits inom ramarna i arbets budgeten. 
Verksamheten lämnar en avvikelse på +530 tkr som till övervägande del beror på ej nyttjade medel för 
evenemangsstöd, personalvakans och lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat. Det offentliga 
medborgarkontoret har drivits inom ramarna och har en avvikelse på +1100 tkr med anledning av att 
medel inte har nyttjats för personalkostnader och övriga kostnader. Övriga funktioner har också drivits 
inom ramarna och Kontorsservice har en avvikelse på +310 tkr bland annat med anledning av större 
intäkter än beräknat medan området Samhällsutveckling har en avvikelse på +400 tkr med anledning av ej 
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nyttjade bidrag. Resterande del av bidraget för Cykelled er, 998 tkr, begärs som tilläggsbudget 2013. 
Området risk- och säkerhet har en avvikelse på + 100 tkr eftersom personalkostnaden är lägre än beräknat 
när rollen kombineras med området energirådgivning. 

lt-enhet:_Underskott 137 tkr p.g.a. ökade kostnader för licenser. 
Kultur- ochfritidsenhet:_Driften genererade ett överskott på l 027 tkr. 
En anledning till överskottet är att investeringen på Täljstenen blev uppskjuten så att ett överskott för 
hyreskostnaden uppstod, 400 tkr 
En annan orsak är att förvaltningschefstjänsten inte tillsattes under 2012, 300tkr samt att 
utställningsverksamheten inte genomfördes som planerat, lOOtkr. 

Ekonomikontor 
Ekonomikontoret redovisar ett överskott på 439 tkr. Överskottet beror på vakanser, en större planerad 
uppgradering av ekonomisystemet som ej genomförts och lägre kostnader för tryck av kommunens 
årsredovisning. 

Personalkontor 
Personalkontoret redovisar överskott 979 tkr. Personalhandläggaren slutade och vakans uppstod under 
årets första månader. Detta har i sin tur inneburit att 
medel för aktiviteter inom arbetsmiljöområdet inte nyttjats i sin helhet. 
En planerad medarbetarundersökning samt ledarutvecklingsinsatser har, p.g.a. arbete med 
organisationsförändring, skjutits på framtiden varvid även kontot för central kompetensutveckling givit 
överskott. Under hösten har personalkontoret stöttat H e by kommun med HR-tjänster ca 40% av en 
heltidstjänst vilket givit intäkter utöver budget. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten redovisar överskott l 559 tkr. 
Sommaren 2012 var nästan helt befriad från skogsbränder. Dessa är resurs-krävande och därigenom 
kostsamma att bekämpa. Regnmängderna var heller inte så omfattande att de orsakade nämnvärda 
utryckningskostnader för översvämningar. sjukfrånvaron har också varit gynnsam och personalpoolen 
har räckt till för att täcka sjukskrivning, vakans för utbildning, mm. I övrigt har sedvanlig ekonomisk 
återhållsamhet vidtagits. Kapitalkostnaderna har också blivit lägre än beräknat. 
Totalförsvaret redovisar överskott 985 tkr 
På grund av de strikta reglerna för vad den statliga ersättningen får användas till föreligger vissa problem 
att utnyttja hela anslaget. Utnyttjandet av den statliga ersättningen är föremål för länsstyrelsens tillsyn. 

Investeringar 
Samhällsbyggnadskontor 
Digitala detaljplaner: Investeringen är genomförd, överskott 50 tkr. 

Planskild korsning: Investeringen är genomförd. 
In ko p av mark: överskott 500 tkr p.g.a. ej nyttjade medel för markinköp. 
Forsäljning ovrig mark: Försäljning av fastigheter har skett enligt plan exempelvis försäljning inom 
Arne bo samt av Gamla Musikskolan. Överskott 377 tkr för projektet. 

Transportsystem: Investeringen är genomförd, överskott 132 tkr. 

Tekniskt kontor 
Gatuprogram 

• Projektering investeringsprogram. Budget 300 tkr. Projektering har genomförts av både egen personal 
och av konsulter. På grund av vakanser har dock all projektering för 2012 inte slutförts utan behöver 
genomföras 2013. Återstående medel, 155 tkr, äskas därför i överfört anslag till2013. 

• Ringgatan ombyggnation. Budget O. Icke budgeterade konsult utgifter för färdigställande av 
arbetshandlingar för etapp 1b och 2 på Ringgatan. Resultatet är ett underskott på 153 tkr. 

• Norrbygatan, delen Hyttgatan-Långgatan. Budget 2 500 tkr. Omfördelas till investeringsprojektet gata 
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och vändplan på Fridhem (enligt KS beslut Z01Z-08-ZO). Arbetshandlingar tas fram under 
januari/februari Z013 och byggnation inför etablering av verksamhet påbörjas därefter. Tidplan för 
arbetet är ännu ej fastlagd. Budgeterade medel, Z 500 tkr, äskas i överfört anslag till Z013. 

• Förstärkning huvudvägnätet Budget 450 tkr. Arbete utfört enligt budget 
• Områden aktuella för planläggning. Budget Z 400 tkr. Under året har byggnation gator och vägar på 

Lodjuret genomförts. Flera projekt som fanns i planeringen för Z01Z har inte genomförts, bland annat 
på grund av överklagad detaljplan. För Z013 är investeringskontot områden aktuellaför planläggning i 
gatuprogrammet borttaget. Återstående medel, Z 041 tkr, äskas i överfört anslag till Z013. 

• Oförutsedda utvidgningar. Budget 300 tkr. Inga investeringar i detta investeringsprojekt har 
genomförts under Z01Z. Budgeterade medel, 300 tkr, äskas i överfört anslag tillZ013. 

• Cykel- och gångväg och avvattning infartsgata Ängshag en. Budget 99 tkr. Investeringsprojektet avslutat. 
Återstående medel, 4Z tkr, återlämnas i bokslut. 

• Oriongatan, gata och gång- och cykelvägen även utbyggnads del. Budget 989 tkr. Byggnation av gata och 
GC-väg genomförd. Asfaltering återstår och genomförs i samband med övrig etablering i området. 
Återstående medel, Z34 tkr, äskas därför i överfört anslag ti!IZ013. 

• Ombyggnadiförstärkning VästermalmjMalmgatanjBerggatan. Budget 1 014 tkr. Investeringsprojektet 
slutfört. Återstående medel, 61 tkr, återlämnas i bokslut. 

• Förstärkning Södra Esplanaden, Ringgata n, Polhemsgatan Budget 1 ZOO tkr. Etapp Z av Södra 
Esplanaden genomförd. Återstående medel, 134 tkr, återlämnas i bokslutet. 

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget 300 tkr. Genomfört under året är uppsättning av 
gångfartsskyltar på Ringgatan. Fortsatt arbete krävs. Återstående medel, Z7 tkr, äskas därför i överfört 
anslag till Z013. 

• Långgatan, Östra kvarteren. Budget Z 500 tkr. Ej genomfört, avvaktar planering för Östra kvarteren. 
Budgeterade medel, Z 500 tkr, äskas i överfört anslag till Z013. 

• Rondell Da/hems/eden. Budget 495 tkr. Rondellen färdigställd med ljussättning. På grund av förändrade 
förutsättningar för utsmyckning blev resultatet ett underskott på 36 tkr. 

• Parkeringsplats vid lekparkenjStadsparken. Budget 800 tkr. Ej genomfört. Inväntar utredning och 
detaljplan för del av stadsparken som ska arbetas fram under början av Z013. Budgeterade medel, 800 
tkr, äskas i överfört anslag tillZ013. 

• Färdigställande av gator vid nyetablering. Budget 100 tkr. Inga projekt har genomförts under året. 
Budgeterade medel, 100 tkr, äskas i överfört anslag till Z013. 

Parkprogram 
• Södra Esplanaden Ö Tu/egatanjCollingatan ny alle. Budget 800 tkr. Projektet genomfört Z01Z. 

Resultatet är ett underskott på 18 tkr. 
• Trädersättning alltier i staden. Budget ZOO tkr. Ersättning av alleträd i staden har skett. Återstående 

medel, 4 kr, återlämnas i bokslut. 
• Dalhemsleden skyddsplantering. Budget ZOO tkr. skyddsplantering påbörjad under Z01Z enligt plan. 

Skyddsduk utlagd. Plantering av växter ska ske under Z013 och Z014. Återstående medel, 7 tkr, 
återlämnas i bokslut. 

• Ängshagen träd längs Enköpingsvägen. Budget Z 50 tkr. Träden planterade enligt plan. Budgeten 
överskreds på grund av oförutsedda svårigheter med anläggning under besvärliga väderförhållanden. 
Växtmaterial levererat och behövde planteras innan vintern. Resultatet är ett underskott på 4 7 tkr. 

• Lekplatser renovering, säkerhet och nytt material. Budget 388 tkr. Investeringar i nytt material för att 
höja säkerheten på lekplatser i kommunen. Budgeten överskreds på grund av det förutom de planerade 
insatser att tre lekställningar akut behövdes bytas ut, då de ej klarade säkerhetskraven. Resultatet är 
ett underskott på 104 tkr. 

• Ängshagen träd- och skyddsplanteringar. Budget 63 tkr. Planteringarna är genomförda men smärre 
anläggningsarbeten kvarstår. Återstående medel, Z4 tkr, äskas i överfört anslag till Z013. 

• Stensatt kant vid Ekeby damm. Budget 100 tkr. Projektet genomfört. Budgeten överskreds på grund av 
något större omfattning av åtgärdsbehov än beräknat. Resultatet är ett underskott på 37 tkr. 

• Ljussättning parkerjlekp/atserjbroarjgång-och cykeltunnlar. Budget ZOO tkr. Ljussättning genomfört 
enligt plan. Budgeten överskreds på grund av uppgraderad belysningsanläggning i stadsparkens 
lekplats. Resultatet är ett underskott på 15 tkr. 
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• Stadsparken,Jörprojektering KS 081110. Budget 67 tkr. Utredningar är genomförda i samband med 
fullmäktigeberedningens uppdrag. Projektet föreslås slå samman med stadsparken, kiosk- och servering, 
utredning (projekt 3335) Återstående medel, 40 tkr, äskas i överfört anslag till2013. 

• Silvermyntsgatan plantering trädrad, gång- och cykelväg. Budget 400 tkr. Plantering av trädrad 
genomförd. Budgeten överskreds på grund av arbetstekniska svårigheter vid samordning med 
parallellt VA-projekt i GC-bana. Resultatet är ett underskott på 39 tkr. 

• stadsparken, kiosk- och servering, utredning. Budget 300 tkr. Återstående medel, 290 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2013. 

Gruvans vattensvstem 
• Ny trumma SilvköparenjOlov jons. Budget 2 000 tkr. Byggnationen ej påbörjad 2012. Arbetshandlingar 

inför byggnation tas fram i investeringsprojektet Projektering/arbetshandlingar Trumma 
SilvköparenfO/ov jonsjDammboski i sammarbete med Trafikverket Återstående medel1 997 tkr, äskas 
i överfört anslag till 2013. 

• Renovering sluss vid ]a ko b Matts kvarn. Budget 700 tkr. Utredning påbörjad och 
projekteringshandlingar ska tas fram under 2013 inför ansökan om bidrag till Länsstyrelsen. 
Återstående medel, 697 tkr, äskas i överfört anslag till2013. 

• Säkerhetsväg Storljusen. Budget 800 tkr. Samtal med fastighetsägare pågår. Vägen är utstakad. 
Återstående medel, 775 tkr, äskas i överfört anslag till2013. 

• Projektering/arbetshandlingar Trumma SilvköparenfO/ov jonsjDammboski. Budget 278 tkr. 
Arbetshandlingar tas fram i samarbete med Trafikverket Arbetet är ännu ej avslutat. Återstående 
medel. 268 tkr, äskas därför till2013. 

Lokalprogram 
• Medborgarkontor. Budget 400 tkr. Arbetet har ej påbörjats i väntan på politiska beslut. Budgeterade 

medel, 400 tkr äskas i överfört anslag till2013 i avvaktan på vidare beslut. 
• Sko/gårdar. Budget 737 tkr. Gärdesta förskolas gård är klar. Återstående medel, 9 tkr, återlämnas i 

bokslut. 
• Idrottshallen projektering. Budget 296 tkr. Projekteringen är klar. Resultatet är ett underskott på 4 tkr. 
• Toalett Väsby Kungsgård. Budget 300 tkr. Byggnationen är klar. Högre byggkostnad på grund av att viss 

inredning ej var med i projekteringen. Resultatet är ett underskott på 46 tkr. 
• Utbyte is pist ishallen. Budget 4 700 tkr. Projektet slutfört. Resultat enligt budget. 
• Kila fritids utbyggnad. Budget 488 tkr. Då verksamhetens lokalbehov har förändrats under de senare 

åren bör en genomgripande kartläggning utföras som sedan tas upp i strategiska planen. Budgeterade 
medel, 488 tkr, återlämnas i bokslut. 

• Inbrotts/arm. Budget 500 tkr. Arbete pågår med uppgraderingar och anpassningar till nya system. 
Återstående medel, 312 tkr, återlämnas i bokslut. 

• Storköksutrustning. Budget 500 tkr. Utbyte av diskmaskiner på Björkgårdens kök. Inköp av kombiugn 
och kokeri till Ö s by köket, blev felbokförda och ska tillhöra projektet tillagning- och mottagningskök 
därför blev resultatet ett underskott på 217 tkr. 

• Upprustning Hällsjöbadet. Budget 200 tkr. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2013. 
Budgeterade medel, 200 tkr, äskas i överfört anslag till2013. 

• Orobyggnation Silverjyckens hunddagis Gärdesta. Budget 3 966 tkr. Arbetet pågår och beräknas vara 
färdigt i februari 2013. Återstående medel. 3 672 tkr, äskas i överfört anslag till2013. 

• Gärdesta förskola. Budget 8 316tkr. Byggnationen är klar. Resultat är ett underskott på 43 tkr. 
• Kungsängsskolan lokalanpassning projektering och utredning. Budget 395 tkr. Utredning av 

lokalbehovet för gymnasieskolorna pågår. Budgeterade medel, 395 tkr, äskas i överfört anslag till2013. 
• Mindre justeringar av lokaler. Budget 1 500 tkr. Orobyggnation av bland annat Täljstenen för 

ungdomsverksamhet samt säkerhetsanpassning i Agnelimuseet Resultat, underskott på 17 4 tkr. 
• säkerhetsåtgärder efter försäkringskrav m. m .. Budget 1 000 tkr. Till största delen orobyggnationer av 

hissar enligt nya säkerhetskrav. Pågående arbete med säkerhetsanpassningar på hunddagiset, 
Gärdesta. Återstående medel. 325 tkr, äskas i överfört anslag till2013. 

• Handikappanpassningar. Budget l 500 tkr. Arbete med enkelt avhjälpta hinder pågår. Återstående 
medel, 1191 tkr, återlämnas i bokslut. 

• Äldreboende byggnation. Budget 75 593 tkr. Arbetet med byggnationen pågår och förväntas vara klart 

17 



2014. Återstående medel, 8 996 tkr äskas i överfört anslag till 2013. 
• Lärkan skridskobanajbandyplan._Budget 1 000 tkr. l avvaktan på översyn på Visions Lärkan utgår 

investeringen för tillfället i plan. Budgeterade medel, 1 000 tkr, återlämnas i bokslut. 
• Renovering Lärkans simhall. Budget 500 tkr. Kartläggning och energi-optimering av simhallen pågår. 

Budgeterade medel, 500 tkr, äskas i överfört anslag till2013. 
• Anpassning förskola/skola. Budget 500 tkr. En modulbyggnad är uppsatt vid Ransta förskola. 

Återstående medel, 10 tkr, återlämnas i bokslut. 
• Lärkan Läktarbyggnad Budget 21 tkr. Avvaktar politiska beslut. 
• Tillagnings-_och mottagningskök Budget 21 697 tkr. Nybyggnationen av Gärdesta kök och 

om byggnationen av Hedens kök är klart. Projektering av Ö s by kök har påbörjats. Resultat ett överskott 
på 10 900 tkr varav 5 000 tkr äskas i överfört anslag till2013. 

• Förrådsskjul vid Fabriksgatan Budget 350 tkr. På grund av ändrad verksamhet vid Fabriksgatan så 
måste arbetsmiljön ses över, i första handtvätthallen för Bilpolens räkning. Ventilationen och 
oljeavskiljaren behöver bytas, detta arbete kommer att pågå under våren 2013. Återstående medel, 325 
tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 

VA-kollektiv program 
• Projektering investeringsprogram VA. Budget 300 tkr. Projektering för VA-programmet genomfört. 

Återstående medel, 71 tkr, äskas i överfört anslag till2013. 
• Serviser. Budget 300 tkr. Budgeten för serviser har överskridits på grund av flera större exploateringar 

än beräknat önskade serviser. Resultatet är ett underskott på 113 tkr. 
• Områden aktuellaför planläggning. Budget 1 500 tkr. Under året har byggnation vatten och avlopp på 

Lodjuret genomförts. Flera projekt som fanns i planeringen för 2012 har inte genomförts på grund av 
bland annat överklagad detaljplan. Återstående medel, 1179 tkr, äskas i överfört anslag till2013. 

• Oförutsedda utvidgningar. Budget 500 tkr. Inga medel för oförutsedda utvidgningar har använts. 
Budgeterade medel, 500 tkr, återlämnas i bokslut. 

• Ledningsnät. Omläggning TS-ledning Kumla-Sala. Budget 1 000 tkr. Projektet är påbörjat och kommer 
att avslutas första kvartalet 2013. Återstående medel, 901 tkr, äskas därför i överförda medel till2013. 

• Utbyggnad dagvattenledning. Budget 250 tkr. Utbyggnad av dagvattenledningar har skett i samband 
med sanering av befintliga spillvattenledningar. Återstående medel, 17 tkr, återlämnas i bokslut. 

• ARV Sala ny tvätt press. Budget 400 tkr. Ej genomfört under 2012. Budgeterade medel, 400 tkr, äskas 
därför i överförda medel till 2013. 

• ARV Sala nya inloppspumpar. Budget 400 tkr. Ej genomfört under 2012. Budgeterade medel, 400 tkr, 
äskas därför i överfört anslag till 2013. 

• APU Hedens skola nya pumpar, rörgalleri och el. Budget 250 tkr. 
Genomfört under 2012. Resultatet är ett underskott på 62 tkr. 

• APU Vad ombyggnad till torruppställda pumpar. Budget 600 tkr. Ej genomfört under 2012. Budgeterade 
medel, 600 tkr, äskas därför i överfört anslag till2013. 

• ARV Sala byte övervakningssystem Budget 4 860 tkr. Överklagan av upphandling för nytt 
övervakningssystem medförde att projektet inte kunde genomföras enligt plan. Ny upphandling sker 
första kvartalet 2013. Återstående medel, 4 515 tkr, äskas därför i överfört anslag till2013. 

• ARV Sala betongsågning slutsedimentering. Budget 120 tkr. Genomfördes inte 2012. Projektet tas upp i 
strategiska planen för 2016. Budgeterade medel, 120 tkr, återlämnas i bokslut. 

• ARV Sala byte centrifug. Budget 1 000 tkr. Genomfördes inte 2012. Projektet tas upp i strategiska 
planen för 2014. Budgeterade medel, 1 000 tkr, återlämnas i bokslut. 

• ARV Sala ombyggnad ventilation persona/byggnad. Budget 300 tkr. Genomfördes inte 2012. Projektet 
tas upp i strategiska planen för 2015. Budgeterade medel återlämnas i bokslut. 

• ARV Sala ombyggnad rötkamrar. Budget O. O budgeterade åtgärder med anledning av felleve rans. 
Projektet är nu avslutat. Resultatet blev ett underskott på 82 tkr. 

o W Åtgärder inom vattenskyddsområden Budget 487 tkr. Pågående projekt. Återstående medel, 466 tkr, 
äskas därför i överfört anslag till 2013. 

• W Knipkällan staket. Budget 200 tkr. Genomfördes inte 2012. Projektet tas upp i strategiska planen för 
2015. Budgeterade medel, 200 tkr, återlämnas i bokslut. 

• VA-sanering samlingskonto. Budget 4 641 tkr. Under året har projekt genomförts på Södra Esplanaden, 
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Silvermyntsgatan, Åsvägen i Möklinta, jacobsdal, BerggatanjVästermalmgatanjMalmgatan. Utöver 
dessa finns pågående projekt som avslutas första kvartalet 2013. Återstående medel, l 296 tkr, äskas 
därför som överfört anslag till 2013. 

Teknisk service program 
• Förrådsinventarier. Budget 100 tkr. Inköpet av nytt förrådssystem inte genomförd. Budgeterade medel, 

100 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
• Uppstart bil pooL Budget 350 tkr. Kostnaden för den tekniska lösningen blev högre än beräknat. 

Resultatet är ett underskott på 115 tkr. 
• Personbilar. Budget l 605 tkr. Alla inköp gjorda enligt plan för 2012. Återstående medel, 210 tkr, 

återlämnas i bokslut 
• Maskiner. Budget 2 220 tkr. Inköp enligt plan 2012. Återstående medel, 71 tkr, återlämnas i bokslut. 
• Verkstadsinventarierjarbetsredskap. Budget 40 tkr. Återstående medel, 18 tkr, återlämnas i bokslut 
Renhållningsprogram 
• Inköp molok Budget 86 tkr. Kostnaden för nedgrävningen av molokerna blev högre än beräknat 

Investeringen är avslutad och resultatet blev ett underskott på 33 tkr. 
Administration 
• Datorer. Budget 180 tkr. Projektet avslutat Återstående medel, 26 tkr, återlämnas i bokslut 
• Kontorsutrustning. Budget 50 tkr. Projektet avslutat Återstående medel, 17 tkr, återlämnas i bokslut 
Kart/mät 
• G/5. Budget 125 tkr. Investering för uppdatering av cad-programvara för projektering och konstruktion 

av kartdatabaser. Återstående medel, 28 tkr, återlämnas i bokslut 

Medborgarkontor 
Elektroniska surfplattor:_Surfpiattor är inköpta till Kommunstyrelsens ledamöter för att förenkla 
hanteringen med handlingar. 

/T-investeringar:_lT -investeringar har under året använts för att byta ut äldre servrar och annan hårdvara 
såsom exempelvis nätverksutrustning. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten: Samtliga investeringar har utförts som planerat Det gäller inte anslaget för införande 
av modern släckteknik Den enda stationen som kvarstår är Ransta. Där sker det lämpligast i samband 
med fordonsbyte 2013. Överföring av anslaget kommer att begäras. Återstår 133 tkr av anslaget 

Totalförsvaret: l väntan på MSB:s utredning av lämpliga lokaler för kommunens krisledningsnämnd och 
stab bör pengarna stanna på anslaget När lokalutredningen blir av så kommer medlen att behövas för 
ändamålet. Inlämnad ansökan för flera år sedan verkar inte behandlas. Återstår l 044 tkr av 
investeringsanslaget 
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FRAMTIDEN 

Samhällsbyggnadskontor 

• Plan för Sala stad kommer att skickas på utställning vinter/vår 2013. 
• Arbete med kommuntäckande översiktsplan kommer påbörjas under 2013. 
• Detaljplanen för Rådmannen har överprövats av länsstyrelsen, beslut i frågan beräknas komma under 

våren. 

• Detaljplanarbete med bl. a. Fridhem, Evelund logistikområde, del av stadsparken, verksamhetsområde 
söder om Uppsalarondellen kommer att bedrivas under 2013. 

• Två nya planarkitekter börjar vid årsskifter 2012/2013. Eva-Marie slutar i mars 2013. Rekrytering av ny 
enhetschef för Planering- och utveckling sker. 

• Utveckling av Ängshagen med markbelastningar genomförs för att möjliggöra 11 nya småhustomter 
som erbjuds tomtkön. 

• Länna Mark & Exploaterings vidare expansion möjliggörs via optionsavtal på totalt fyra flerbostadshus 
varav ett är under byggnation. 

• Fortsatta investeringar på Fridhemsområdet för att möjliggöra en vidare utveckling. 
• Bovierans etablering på Silvervallen möjliggörs vid tillräckligt intresse. 
• Butiksetablering på Verdandi 9 (vid Kungsängsgymnasiet) 
• Byggande av gata och VA i Kumla-Kyrkby som medger 6 nya tomter till tomtkön. 
• Genomförande av MER KOLL hösten 2013 
• Två nya tomter färdigställs i Viksberg. 
• Implementering av den nya organisationen 
• Utvekting av livsmedelskontrollen 

• Byggrådgivning 
• Utveckling av E-tjänster, hemsidan, tillgänglighet., 

Tekniskt kontor 

• Organisationen av administrativa enheten på tekniska kontoret kommer att förändras. 
• Inventering av kompetensutvecklingsbehovet kommer genomföras. 
• Hösten 2013 beräknas kommunens kartdatabas konverteras till det nationella koordinatsystemet 

SWEREF 99 för att förenkla användandet av kartdatabaser bl. a. från statliga myndigheter, länsstyrelser, 
andra kommuner och konsulter. 

• Om byggnation av köket vid Ösby naturbruksgymnasium 
• Instiftandet av riktlinjer för Sala kommuns måltider 
• Mätningar av det totala matsvinnet ska utföras två gånger per år. Handlingsplaner för varje kök och 

restaurang ska framställas. Fortsatt mätning av gäst- och kundnöjdhet ska genomföras via enkäter en 
gång per år. 

• Dagvatten policy- och plan ska arbetas fram under 2013. 
• Utredningar, projekteringar och byggnation för verksamheter och bostadsetableringar. 

• Utredning och projektering av stadsparken samt återupptaget arbete för Ringgatans om byggnation 
• Inköp av nytt förrådssystem. 
• Inköp av datasystem till verkstaden för att få ett modernare arbets- och kostnadseffektivare sätt vid 

avhjälp av mindre reparationer av fordon. 
• Fortsatt arbete med nedgrävning av Molok (underjordsbehållare) vid omstart/miljöstationer. 

• Uppförande av servicebyggnad i stadsparken 
• Utredning och planering av samtliga av kommunens lokaler och hyresavtal samt externa 

hyresavtal. 
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Medborgarkontor 

Under 2013 kommer verksamheten fortsätta att byggas upp och struktureras med utveckling av service och 
tjänster. 

Informationsenhet 

• Förutom återkommande aktiviteter så ligger fokus under 2013 på att fortsätta att arbeta med olika 
utvecklingsaktiviteter, så som utveckling av självservice, e-tjänster, hemsida, intranät och 
medborgardialog. 

• Hushåll, egnahem, bostadsrätter och små och medelstora företag kommer att bearbetas att 
energieffektivisera samt tänka klimatsmart genom offensivt uppsökande arbete och information. 

• Arbeta för att alla anställda ska genomgå utbildningen Vett och Watt, som lär ut hur vi med enkla knep 
kan spara in energi genom att ändra vårt beteende. 

• Fler bostadsområden ska få Grannsamverkan för att motverka brott. 

• Arbeta med att få till gång och cykelvägar till kransorterna runt Sala för att underlätta säkrare 
cykelpendling. 

• Utveckla samarbetet med lokala polisen i att förbättra tryggheten på gator och torg. 
Kanslienhet 

• E-förvaltning med administration som är enkel, effektiv och medborgarvänlig. 
• En väg in till förvaltningen och i förlängningen också till hela kommunen 
• Ge ökad tillgänglighet, snabbare handläggning och förbättrad service. 
• Gemensam administration. 

IT-enhet 

• Arbetar vidare med att göra våra system plattformsoberoende 
• Arbetar även för att man ska kunna ha en flexibel åtkomst till systemen med bibehållen hög säkerhet. 
• Ska införa verktyg för att kunna administrera olika typer av enheter såsom iPad och andra 

operativsystem såsom ex. vis. Mae 05. 

• Fortsätter att bättra på vårt nätverk och ansluter fastigheter till fiber när möjligheter finns. 
• Arbeta vidare för att nå regeringens mål att 90% av samtliga medborgare skall ha tillgång till100Mb 

2020. 

Kultur- och fritidsenhet 

• Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på läktare, omklädningsrum och ny idrottshall 
• Kv. Täljstenens utveckling 
• Utbyggnad av simhallen 

• Kulturinformationen kommer att synliggöras på Sala kommuns hemsida genom kulturkalendern som är 
ett bokningssystem för kulturaktörer och samtidigt bra information för kulturbrukaren. Kalendern ska 
också kunna laddas ner som en applikation för mobil och iPad. Kulturinformationen mailas ut i 
nyhetsbrev och i dagsläget har vi 200 prenumeranter men det kommer att bli fler. 

Ekonomikontor 

• Etablera nya arbetsformer i den nya organisationen 

Personalkontoret 

• Upphandling av personal- och lönesystem i samarbete med Heby 
kommun 

• Lönekartläggning 
• Planering och genomförande av medarbetarundersökning 

• Deltagande i "Leda för resultat" tillsammans med vård och omsorgs-förvaltningen 
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• Fortsätta samordna, utveckla och implementera gemensamma rutiner inom personalområdet (t ex 
löneöversyn, rekrytering, rehabilitering, friskvård och annat hälsofrämjande arbete) 

• strukturera och samordna kommunens samarbete med ny leverantör av företagshälsovård, Previa. 
• Minnesgåva vid 25 års anställning, ny rutin och genomförande 

• Nyanställdas dag, ny rutin och genomförande 
• Utveckla och samverka kommunövergripande regler för friskvård 
• Utveckla förslag till styrdokument avseende diskriminering, inklusive jämställdhet 

Räddningstjänst 

År 2040 kommer Sveriges befolkning äldre än 65 år att öka från 1,6 miljoner till 2,5. Om inget görs kommer 
antalet dödbränder att stiga med drygt en tredjedel. Särskilt utsatta grupper är äldre som vårdas i hemmet, 
personer med missbruksproblem och till viss del personer med invandrarbakgrund. 90% av dödsbränderna 
inträffar i den egna bostaden. Bättre varningssystem i kombination med avhjälpande/släckande system, 
anpassade till individens förmåga att åtgärda brand och förmåga att utrymma sin bostad, s.k. smarta och 
förlåtande system måste utvecklas för att få en positiv utveckling. 

lagen om skydd mot olyckor började gälla 2004 och utvärderades för några år sedan. Det skedde inga större 
förändringar och lagen styr kommunernas räddningstjänstansvar. Det är kommunen som efter samråd med 
länsstyrelsen bryter ner lagstiftningen i förebyggande och skadeavhjälpande handlingsprogram. Sannolikt 
kommer detta system att fortsätta inom överskådlig tid. 

Eventuellt kan en förändring ske inom kommunens sotningsansvar. Regeringen avser att se över regleringen 
eftersom man anser att den inte stämmer med ansvarsfördelningen i lagen om skydd mot olyckor. Regeringen 
anser att det bör prövas om ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll kan överföras till den enskilde. 
En grund är att den traditionella indelningen mellan förebyggande och utryckande personal suddas ut. Den 
viktigaste uppgiften är att förebygga olyckor när akuta utryckningar inte utförs. Den traditionellt höga 
självförsörjningsgraden kommer att minska. 

För den kommunala krisplaneringen är områdena bränsleförsörjning, klimatpåverkan och social oro aktuella 
frågor. 
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VERKSAMHETSFAKTA 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bokslut 2010 2011 2012 
Verksamhetsmått 

Antal anställda tsv 50 54 313 

Antal anställda visstid 3 18 

sjukfrånvaro % 1,0 1,4 3,2 

Tekniskt kontor 
--···-----~-- ''" -----~-------~------ -------··--·--···--~-----··-~,.-----·----.--------·· 

Text 2010 2011 2012 

Vinterväghållning 

Kostnader totalt, tkr 6 268 4 746 3 712 

Kostnad/invånare, kr 291,02 220,35 171,73 

Lokalförvaltning 

Kostnader skadegörelse, t kr 214 226 163 

Kostnader städ, tkr 10 212 9943 9 838 

Varav extrastäd, tkr 202 372 295 

Kostverksamhet 

Kostnader totalt, tkr 47743 51155 52 922 

Portion/årsarbeta re, styck 77 74 80 

Kostnader hyra, tkr 8 616 9 255 10472 

VA·verksamhet 

Kostnader totalt, tkr 23 430 26 595 28 035 

Varav kapitalkostnad, tkr 6 607 7 529 7 938 

Intäkterfrån taxa, tkr 24 360 24422 27 768 

Renhållning 

*Kostnader totalt, tkr 22 456 22 079 23 235 

* Kostnad/inväna re, kr 1043 1024 1075 

Intäkter från taxa, tkr 18109 19 335 20 903 

Personal 

Kostnader löner, tkr 67 419 68 720 70 950 

*Måtten är omdefinierade 2011 och motsvarande justering är gjord för värdena 2009 och 2010. 

Medborgarkontor 

Text 

Antal besökare Täljstenen 

Antal besökare på biblioteket 

Kommunal subvention per 
besök i Simhallen 

Antal i% av de 
bidragsberättigade 
föreningarna som har antagit 
en trygghetspolicy 

Andelen barnböcker av den 
totala utlåningen i% 

2010 

8 350 

151650 

32,28 

11 

43,8 

23 

2011 

7 800 

133 654 

35,54 

11 

40,3 

2012 

8 200 

139 242 

38,00 

11 

40,5 



BILAGA- INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

Tabell3: Indikatorsammanställning 

Mål Indikator 2012 2011 2010 
-·-------~~-~-----,··--------·~-----~-· 

______ ._._ ___ , _____ 
------~~- ·------···~-- .. -----~-------------

Ett växande Befolkningsutvecklingen Aktuell +33 +36 
Sala är posltlv befol k ni ngsstatlsti k 

från SCB 2013·02·20 

Ett växande Antalet fastställda 9 3 9 
Sala detaljplaner för 

bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

Ett växande Antalet lägenheter ökar Kompletteras senare +31 +68 
sala Uppgift saknas 

Ett växande Sala förbättrar sin 230 257 231 
Sala placering på Svenskt 

Näringslivs ranking med 
20 %1

) 

Ett växande Den direkta Kompletteras i april 5,7 Mkr 6,8 Mkr 
sala skattelntäkten ökar 2013 

enligt TEM 1l 2J 

En långsiktig sala har en bra livs- och 57 59 
hållbar social boendemiljö en l. NRI 
utveckling (nöjd-region index, där 

max är 100) 

En långsiktig Andelen lokalt Redovisas i 
miljömässigt producerad energi ökar kommunövergripa n de 
hållbar av den totala bokslut 
utveckling energianvändningen 

En långsiktig Antal resor med 254 209 252 568 271577 
miljömässigt kollektivtrafik ökar (buss) 
hållbar 
utveckling 

En långsiktig Totala mängden Redovisas l 831 451 
miljömässigt hushållsavfall minskar kommunövergripande 
hållbar (kg) bokslut 
utveckling 

En långsiktig Utsläpp från bilar Redovisas i 2 560 kg 
miljömässigt minskar kommunövergripande 
hållbar bokslut 
utveckling 

En långsiktig Andelen Redovisas l 15% 10% 
miljömässigt lokalproducerade råvaror kommunövergripande 
hållbar som används inom bokslut 
utveckling kommunens 

matproduktion ökar 

Trygg säker sjukfrånvaron 4,7 4,3 4,1 
och understiger 5% {sala 
utvecklande kommun) 
arbetsmiljö 

1) Då statistiken för året redovisas efter att årsredovisningen publicerats avser resultat föregående år 

2) 2010 infördes en ny och mer tillförlitlig metod att beräkna skatteintäkterna. Därför är inte måttet jämförbart med tidigare år. {Resurs 

AB) 
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Bygg- och miljöindikatorer 

Mål Indikator 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling 

Ett växande Sala Handläggningstiden för 

bygglov understiger 3 veckor 

En långsiktig Arbeta med de nationella 
miljömässigt hållbar mlljömålen, Sala ekokommun 

utveckling och kilmatstrategin som grund, 

Mål för perspektivet Verksamhet 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Nöjdkundindex överstiger 65 
poäng 

2012 2011 2010 

<21 27 15 

Genomfört Genomfört Genomfört 

65 

God Service av hög 
kvalitet 

Bygg- och miljönämnden arbetar med en kvalitetssäkring av verksamheten då 
detta stärker rättssäkerheten och höjer kompetensen. Det bidrar även med 
verktyg för ökad effektivitet, avvikelserapportering och utveckling av nämndens 
serviceåtaganden. För arbetet finns särskilda kvalitetsmål framtagna. 

Mål för perspektivet Medarbetare 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Tydligt och bra 
ledarskap 

sjukfrånvaron skal! understiga 

5% 

Tjänstemännen har en 
långtgående delegatlon och en 

stor möj!lghet att påverka sin 
egen arbetssituation med eget 
ansvar. 

Kom petensutvecklingsplan e rna 
för cheferinomförvaltningen 
fokuserar på 
ledarska putbild ni ng 

4,2% 4,3% 1,7% 

Genomfört Genomfört Genomfört 

Genomfört Genomfört Genomfört 
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Tekniska kontorets indikatorer 

Mål Indikator 2012 2010 2010 
' - ~·-----------~-"----~~----·--···-···- ------·-·-···-··-··--·- ·------·--------- -- -- ____ , ______________ 

----~-~-

Mål för perspektivet Samhällsutveckling 

En långsiktig hållbar Andelen nöjda 54 Ingen mätning 51 
social utveckling medborgare, trygghets~ 

och säkerhetskänsla 

Andelen nöjda 58 Ingen mätning 61 
medborgare, miljöer! 
gatu- och parkmark 

En långsiktig Andelen återstående 4 5 5 
miljömässigt hållbar oljeuppvärmda 
utveckling fastigheter 

Andelen ekologiskt 20,3% 15% 10% 
producerade produkter i 
kostverksamheten 

Andelen ökad 170 084 51632 133 576 
biogasproduktion 

Andelen nöjda 51 Ingen mätning 50 
medborgare, gång- och 
cykelvägar 

Mål för perspektivet Verksamhet 

Nöjda medborgare och Andelen nöjda kunder i Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning 

brukare kostverksamheten 

Andelen nöjda gäster i 90% Ingen mätning Ingen mätning 
kostverksamheten 

Andelen nöjda 65 Ingen mätning 64 
medborgare avseende 
sophämtningen, 

Andelen nöjda 65 Ingen mätning 64 
medborgare, 
sophanteringen 

Andelen nöjda 82 Ingen mätnlng 83 
medborgare, vatten och 
avlopp 

Andelen nöjda 49 Ingen mätning 49 
medborgare, gator och 
vägar 

Mål för perspektivet Medarbetare 

Trygg, säker och sjukfrånvaro totalt,% Kompletteras 4,0 4,3 
utvecklande senare 
arbetsmiljö 

sjukfrånvaro kvinnor,% Kompletteras 3,6 4,4 
senare 

sjukfrånvaro män,% Kompletteras 4,4 4,2 
senare 

26 



Kultur- och fritids indikatorer 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

God service av 
hög kvalitet 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Påverkan och 

inflytande för 
kommunens 

medborgare 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Tydligt och bra 

ledarskap 

Indikator Hur tas indikatorn fram 

Andelen nöjda SCB:s 
medborgare {65 %) Medborgarundersökning 

Antal medie!ån per 

invånare ska överstiga 
rikssnittet. (6,3 %} 

Antal besökande i 
simhallen ska överstiga 

115 000 

85% av eleverna i åk 3 
ska ha lärt sig simma 

Antalet inköps- förslag 
till bibiloteket via 

webben ska utgöra 5% 

av alla inköp 

Intern statistik 

Intern statistik 

Intern statistik 

Intern statistik 

Antalet genomförda Intern statistik 

förslag från 

ungdomarna i 
ungdomslokalen ska 

överstiga 90 % 

Korttidsfrånvaron ska Kommunens 
a ldrlg Overstiga 3,0 persona !statistik 

dagar per person och 

år 

10 ledningsgruppsam Intern statistik 

per år 

10 protokollförda 
arbets- platsträffar 

genomför per år 

l medarbetarsamtal 

med varje anställd 

genomförs per år 

Personalen i Medarbetarenkät 

medarbetarenkäten 

ska på en 8-gradig 
skala betygssätta 

ledarskap tJI! minst 6 
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Resultat 

62% 

• 6,8% 

90 455 besökande 

• 87% 

• 11,3% 

95% 

• 1,5 dagar 

• 100% 

Ej genomförd p.g.a. organisatlons
förändring 



Räddningstjänstens indikatorer 

Mål Indikator 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling: 

Ett växande sala Minst hålla eller helst förkorta 
remisstiden för LBE- och planärenden. 

Remissvar vid ansökan av 
alkoholtil!stånd skall skickas inom 2 

dagar. 

Tillstånd för hantering av brandfarliga 
eller explosiva varor. Delegationsbeslut 
skall ske inom 1-5 arbetsdagar efter 

inlämnande av komplett ansökan. 

Remissvarfrån polisen om olika 
tillstå ndsärende, t. ex. offentliga 
sammankomster, fyrverkerier, etc., 
skall skickas inom 2 dagar. 

2012 

Uppfyllt. 
Svar oftast 
inom ett 
par dagar. 

Uppfyllt 

Uppfyllt 

Uppfyllt 

Delegationsbeslut för egensotning skall Uppfyllt 
skickas inom 2 dagar. 
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2011 2010 

Uppfyllt. Svar Uppfyllt. Svar 
oftast inom ett oftast inom 
par dagar. ett par dagar. 

Uppfyllt Uppfyllt 

Inget uppdrag Inget 
uppdrag 

Uppfyllt Uppfyllt 

Uppfyllt Uppfyllt 



Mål för perspektivet verksamhet: 
··--------~ -- ~- -- ----MOO---~--------~-~-----"' __________ ~---------·M------ -------··-··------·---··-

Nöjda medborgare 
och brukare 

Indikator 2012 2011 2010 

H e by Sala Riket H e by sala Riket H e by Sala Riket 

Andelen som aldrig Nästa Nästa 49% 54% 53% 

är orolig för brand mätning mätning 

ej understiger riket. sker sker 

Enkät MSB 2013 2013 

Andelen som anger _n_ " 45% 50% 47% 

att möjligheten att 
påverka sin egen 
säkerhet vid brand l 

bostaden är ganska 
stor, ej understiger 
riket, Enkät MSB 

Andelen som har - - " 91% 90% 92% 

brandvarnare ej 
understiger riket, 

Enkät MSB 

Andelen som har ~l>~ " 70% 63% 50% 
brandsläckare ej 

understiger riket. 

Enkät MSB 

Andelen som gått " " 57% 56% 54% 

kurs i första hjälpen 
ej understiger riket. 

Andelen som gått -"- " 37% 35% 35% 

kurs i 
olycksförebygga n de 
arbete (t.ex. 
brandskydd) ej 
understiger riket 

Kommunens SCB- 75 77 Snitt index Ingen Deltog 78 Snitt index 

undersökning. "Hur medverkande mätning. ej. medverkande 

nöjda är kommuner kommuner 

medborgarna med 74. 74. 
räddningstjänsten". 
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Mål Indikator 

God service av hög kvalitet 

Mål 

De planerade tillsynerna enligt LSO 

och LBE är utförda. 

Minst 10% {3500 personer) av 
kommunbefolkningen årllgen 
genomgår utbildning i 
brandkunskap eller sjukvård, 

Avvikelserapporterna om fel inom 
sos Alarms hantering av 112-

samtalen är noll. 

Mål antal utrycknlngar/1000 inv. i 
förhållande till jämförbar 

statistlkgru p p 1 MSB:s riksstatistik 
är under medeL 

Grupp kommun i tätbefolkad 
region (35 st) 

Medel 

Sala 

Grupp pendlingskommuner (51 st) 

Medel 

H e by 

Anspänningstiderna hålls. (Tid från 
larm tHis fordonet lamnar 
brandstationen). Mäts l 
avvikelsera pporterlng. 

Indikator 

Mål för perspektivet medarbetare: 

Trygg, säker och 
utvecklande arbetsmiljö 

Delaktighet och 

inflytande för 

medarbetare 

Räddningsarbetet utförs väl utan 
att personalen skadas. (Angivna 
händelser är av mindre allvarlig 
karaktär). 

sjukfrånvaron understiger 4%. 

Tydligt och bra ledarskap Medarbetarenkät ej utförd ännu. 
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2012 

100% 

5300 

o 

Från MSB 
hösten 

2013. 

o 

2012 

1 

1,49% 

2011 2010 

100% 100% 

4150 6000 

7 6 

Annan 
gruppering 

11,18 

11,27 

10,60 Annan 

9,64 gruppering 

1 1 

2011 2010 

1 

(1 övning) 

2,50% 2,83% 



Reviderad Bilaga KS 2013/26/2 SALAKOM UN . 
Kommunstvrelsens förvaltning 

SALA 
KOMMUN Ink 2013 -02- O 7 

Verksamhetsberättelse 2012 

ÖVERFÖRMYNDARE 



INNEHÅLL 

verksamhetsansvar .. 

Målavstämning . 

året som gått .. 

Ekonomi 

Verksamhetsfakta . . 

Framtiden .. 

3 (10) 

Verksamhetsberättelse 

. ... 5 

.6 

"7 

.................................................................. 7 

''""""" 8 

.. ....... 9 



Verksamhetsberättelse 

VERKsAMHETSANSVAR 

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som utövar tillsyn 
över förvaltarskap, godmanskap och förmyndarskap inom Sala 
kommun samt fullgör de övriga uppgifter som enligt Jag eller 
författning åligger överförmyndaren. 

Överförmyndaren ska själv eller genom ombud föra kommunens 
talan i alla mål och ärenden som faller inom överförmyndarens 
förvaltningsområde. 

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som 
överförmyndaren för i sin verksamhet och förfogar över. 

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten 
om den egna verksamheten. 
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Verksamhetsberättelse 

MÅLAVST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

Överförmyndare bidrar genom att årsräkningar som är inlämnade 
före 1 mars ska vara färdiggranskade senast sista augusti samma år. 

Arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om överför-

o 
~ 

• 
® 

myndarens verksamhet. 4D 

Kontinuerligt informera om överförmyndarens roll och ställföreträdarnas 
uppdrag inom kommunens olika verksamheter och till aktuella externa @ 
aktörer. 

Kommentar till måluppfyllelse for perspektivet verksamhet: 

Av inlämnade årsräkningar har 234 stycken granskats 2012-12-13 
(81 o/o). Detta ligger efter jämfört med föregående år, vilket beror på 
att en av handläggarna avslutat sin tjänst och upplärning av ny 
handläggare tagit tid. 

Arbetet med att uppdatera hemsidan med aktuell information är 
genomfört. 

Arbetet med att informera inom kommunens olika verksamheter och 
till aktuella externa aktörer pågår kontinuerligt. Under året har 
informationsmöten genomförts på salabostäder och Nordea, förutom 
information telefonledes till aktörer inom bl.a. landstinget. 

6 (10) 



Verksamhetsberättelse 

ÅRET SOM GÅTT 

• Efter det att tidigare handläggare avslutat sin tjänst har ny handläggare 
rekryterats. 

• I syfte att bibehålla hög kompetens deltar handläggarna vid de årliga 
uppdateringarna inom överförmyndarverksamheten. 

• Under perioden har fler dödsbon än vanligt varit aktuella, vilket innebär 
att arbetsbelastningen ökat i och med komplexiteten i dessa ärenden. 

• Under året har det varit ovanligt många muntliga sammanträden i 
Tingsrätten avseende förvaltarskap, vilket inneburit ett flertal resor till 
Västerås. 

• De ensamkommande flyktingbarnen har nu börjat få permanent 
uppehållstillstånd, vilket innebär nya arbetsuppgifter för 
överförmyndaren genom tillsyn av förmyndarskapet hos de särskilt 
förordnade vårdnadshavarna. 

• Överförmyndarenheten har haft tillsynsbesök av Länsstyrelsen och 
genomgått revision. 

EKONOMI 

Driftbudget Bokslut ~10 Bokslut Nll Bokslut -12 Avvikelse 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

2 956 

145 

2811 

3111 

273 

2838 

2 953 

160 

2 793 

315S 

50 

3105 

De ensamkommande flyktingbarnen kostade 163 tkr mer än budget 
samtidigt som vi fick tillbaka 108 tkr utöver budget från 
Migrationsverket, vilket innebär att de ensamkommande 
flyktingbarnen kostat 55 tkr mer än budget. 
Arvodet för ställföreträdarna har blivit billigare än beräknat, 
totalt 285 tkr under budget. Detta är sannolikt beroende på att fler 
huvudmän än beräknat blev betalningsansvariga för arvodet. 

7 (lO) 

202 

110 

312 



VERKSAMHETSFAKTA 

Tabell 2: Verksamhetsfakta 

Verksamhetsmått 

Antal aktiva ärenden 

Redovisningsskyldiga 
ärenden 

Verksamhetsberättelse 

Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Plan 2013 Plan 2014 

387 

270 

8 (lO) 

367 

250 

358 

294 

395 

290 

400 

295 



Verksamhetsberättelse 

FRAMTIDEN 

• Behovet av gode män och förvaltare fortsätter att öka. 

• l motion 2012/13:C359 ges föreslaget att fribeloppet för ersättningar till 
gode män och förvaltare ska höjas, något som skulle innebära att 
arvodeskostnaderna ökar för kommunen. 

• I kommittedirektiv 2012:16 har beslutats att en särkild utredare senast 
31/3 2013 ska föreslå åtgärder för att ge bättre förutsättningar för gode 
män och förvaltare. l denna översyn finns det ett förlag på att 
Överförmyndaren ska ta över vissa uppgifter från Tingsrätten, vilket 
skulle öka arbetsbördan för kommunen. 

9 (10) 



ANTAGEN§ X l XXXX-XX-XX l DIARIENUMMER 20XX/XXX l REVIDERAD§ X l XXXX-XX-XX l DIARIENUMMER 20XX/XXX 
SALAKOMMUN 

Växel: 0224-550 00 l E-post: kommun.info@sala.se l Postadress: Box 304, 733 25 Sata 


