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INLEDNING 

Organisationsschema 

,ÖR,KOL I:VSRK5AMH€H:R 

5 rektorsområden, 15 enheter 

GRU~DSKOleVoRKSAMHE HR 

10 rekto"områd~n, 13 enheter 

GVMNASIESKOLOR 

S rektorsområden, 1 enheter 

VUXENUTBilDNINGAR 

4 enheter 

" 

McDBORGARKONTORr;T 

4 enheter 

TEKNISKT ~ONTOR 

6 enheter 

SAMHÄllSe.VGGNADSKO NTO RH 
4 enheter 

Snabb fakta, 4 år i sammandrag 

Nyckeltal/mått 

Arets resultat, mkt 

Arets resultat som andel av skat

teintäkter, bidrag och utjämning, 

% 

Nettokostnader, mkr 

- Nettokostnader, mkr justerad 

med 64,0 mkr 

Bokslut 2009 

17,9 

1,9 

920,0 
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INDIVID, fAMIlj OCH ARan~ 

Ii enheter 

HEMTJANST, HEMSJUKVARO, 
REHA9. SJUKSKÖTERSKOR 

5 enneter 

VA~O- OCK OMSORI;SaOENDE 

9 enh~ter 

flJNKTION5NfDSP.TTNING 

100 procent 

SAL-!\ INDUSTRI FA5TIGHETER AB 
100 p,ccent 

SAlA H~BV ENERGI AB 

87,5 p,oc~nt 

~ALA SllVERGRUVAAB 

81 procent 

VAFABMILJÖAS 

7,29 procent 

Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut2012 

79,3 12,5 39,3 

8,0 1,2 3,7 

912.1 1007,6 1012,7 

976,1 



Nyckeltaljmått Bokslut 2009 Bokslut 2010 
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Bokslut 2011 Bokslut2012 
--",-----_.,-------" -----,--------.------------,-,._-,,------ ... _ •.. _-- _._---- --- ---~-,,-- ----,,----

- förändring från föregående å~ % 0,05 6,1 3,2 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning, 943,8 995,8 1028,0 

mkr 

~ förändring frön föregående år, % 0,8 5,5 3,2 

Nettokostnadsandel av skattein~ 97 98 98 
täkter, bidrag och utjämning, % 

Finansnetto, mkr -5,9 -4,4 -7,8 

Rörelsekapital, mkr -154,5 -112,6 -99,6 

Balanslikviditet 0,4 0,5 0,6 

Soliditet, % 47 51 50 

Nettoinvesteringar, mkr 55,3 73,0 76,3 

långfristig skuld, mkr 195,8 204,6 245,0 

TIllgångar per invånare, kr 40814 44862 47050 

Skulder per invånare, kr 20478 20658 22337 

Utdebitering 22,19 22,19 22,19 

Folkmängd 21499 21535 21568 

Löner och sodala avgifter, mkr 691,3 690,4 710,8 

. förändring från föregående år, % -2,7 -0,1 2,9 

I 2010-års resultat ingår försäljningen av aktier i Salberga fastighetsförvaltning 
AB, 64,0 mkr. Försäljningen betraktas som en jämförelsestörande post. 

Känslighetsanalys 

10 öre i utdebitering 

1 % förändring, låneskulden 

1 % medarbetarkostnad 

ca 3,7 mkr 

ca 2,8 mkr 

ca 7,3 mkr 
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0,5 

1057,7 

2,8 

96 

-5,7 

94,5 

0,6 

50 

121,4 

282,9 

49870 

23311 

22)31 

21596 

727,1 

2,3 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunk
ten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en stra
tegisk plan för planperioden. 

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och 
de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. 
Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrel
sens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då 
görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som 
nämnderna tagit fram. 

Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. 

I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten 
ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. 

DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade uti
från FYRA PERSPEKTIV: 

• Samhällsutveckling 

• Verksamhet 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten 
åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. 

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunöver
gripande eller nämnds specifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna 
avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsätt
ningen inte kan mätas i form aven indikator ska den istället formuleras som en 
inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. 

ANSVAROMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive 
verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat 
talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsätt
ningen i den strategiska planen. 

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushåll
ning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl må
len i den strategiska planen har uppfyllts. 
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FÖRVALTN I NGSBERÄTTELSE 

Viktiga händelser 

• Genomförande av kommunens nya organisation 

• Plan för Sala stad, samråd och revidering 
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• Nio detaljplaner har antagits, en har upphävts, alla fastighetsplaner inom Sala 
tätort har upphävts. Ny detaljplan för Silvervallen som möjliggör överlåtelse till 

Bovieran 

• Arbete med Planskild korsning och resecentrum 

• Arbete med Uthållig kommun i syfte att ta fram riktlinjer för energieffektivt 

• Västerfärnebo högstadium har flyttats till Sala 

• Uppstart av Upptåget till Uppsala. 

• Påbörjad byggnation av nytt äldreboende med 80 platser 

• Antagen VA-plan för Sala kommun 

• Utveckling av självservice och framtagning ave-tjänster. Utveckling av blan
kettportal på hemsidan 

• Turismarbetet flyttat till Företagarscentrum 

• Gärdesta förskola har byggts ut från fyra till åtta avdelningar, vilket tillskapat 

68 nya platser 

• Nedläggning av 19 korttidsplatser inom äldreomsorgen och omstrukturering 
mot kvarboende och hemtjänst för äldre 

• Slutrapport från projekt anhörigstöd. Utvecklingsråd har bildats 

• Samarbetet med landstinget har fördjupats i arbetet för de mest sjuka äldre, 

ledningskraft. Arbetet med kvalitetsregistren fortgår 

• I september övergick hemsjukvården i kommunal regi 

Omvärldsanalys 

Nedan relateras kortfattat SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen. 

Risken för en djupare recession och med den förnyad finansiell oro har minskat. l 
Sverige liksom på andra håll i världen signalerar de finansiella marknaderna till
sammans med olika förtroendeindikatorer att vi rör oss mot ljusare tider. Det 
kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen och den främsta 
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anledningen är en fortsatt knackig utveckling i vår omvärld. Även 2013 blir där
för för svensk del ett relativt svagt år. 

Den svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden försvagas ytterligare, men upp
gången i arbetslösheten blir inte speciellt omfattande. Trots den negativa utveckl
ingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt hygglig 
takt. I reala termer beräknas skatteunderlaget växa med 1,3 procent i år. En bi
dragande orsak till den starka tillväxten är ökande pensioner. 

Även åren 2014-2016 beräknas skatteunderlagets reala tillväxt, med allt bredare 
marginal, överstiga 1 procent. Den fortsatt gynnsamma utvecklingen är ett resul
tat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Från och med 
2014 stiger sysselsättningen igen och arbetslösheten kan pressas tillbaka. Till
växten i svensk ekonomi åren 2014-2016 är i hög grad ett resultat av inhemska 
faktorer - såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. 

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsam
mare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också löne
och prisökningstakten. 

Efter en relativt stark skatteunderlagstillväxt år 2012 avtar ökningstakten i år 
och nästa år innan det åter blir bättre fart 2015 och 2016. Skiftningarna förklaras 
i stor utsträckning av utvecklingen på arbetsmarknaden. Den svenska ekonomin 
väntas åter börja växa redan i början av 2013 men sysselsättningen vänder upp 
först under andra halvåret. 

Ekonomisk översikt 

Sala kommun har genomfört en större organisationsförändring både för politik 
och förvaltning. Förändringen genomfördes per 1 juli. Organisationsförändringen 
innebär att vissa jämförelser inte går att genomföra eller är osäkra. 

ÅRETS RESULTAT 

Årets resultat uppgår till 39,3 mkr. Resultatet är avsevärt högre än budgeterat 
vilket till stor del beror på återbetalning med 21,0 mkr från AFA Försäkring. I 
överskottet ingår reavinster på totalt 3,0 mkr. Årets resultat efter balanskravsut
redning är 36,3 mkr vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet 14,5 
mkr. Nämnderna har fått utökade anslag i tilläggsbudget med 7,2 mkr. Nämnder
na redovisar ett budgetöverskott på 11,2 mkr. 
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2012 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre 
än kostnaderna_ Vid bedömningen av om balanskravet uppfyllts har årets resultat 
39,3 mkr justeras med realisationsvinsterna 3,0 mkr. Årets resultat enligt ba
lanskravet uppgår till 36,3 mkr vilket innebär att kommunen uppfyllt balanskra
vet 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING - MÅLUPPFYLLELSE 

Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekono
misk hushållning. 

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

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

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2012 beslutat att årets resultat ska uppgå 
till minst 1 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Resultatmålet är 
3,7 % vilket till stor del beror på AFA:s återbetalning med 21,0 mkr. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter, statsbi
drag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen. Nettokostnadsök· 
ningen är 0,5 % och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är 
2,8%. 
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Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska bedriva verksamheten 
inom beslutade anslag. Nämnderna har sammantaget bedrivit verksamheterna 
inom beslutade anslag enligt driftredovisningen. Överskottet blev 11,2 mkr. 

De tre finansiella målen - indikatorerna har uppnåtts. Kommunen har ur ett fi
nansiellt perspektiv uppnått god ekonomisk hushållning. 

VERKSAMHETENS KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet för den löpande verk
samheten. Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatter, bidrag och utjämning 
som används till att finansiera verksamheternas nettokostnader, hur stor del som 
finns kvar till att betala finansnettot, få balans i resultaträkningen och eventuell 
konsolidering. Nettokostnadsandelen är 96,0 %. 

Externa kostnader 2012 
3,9% 

GlPersonalkostnader 

IiIlokäp anl.tillgångar och 
underhällsmaterial 

CBidrag 

o Entreprenader o köp av 
verksamhet 

ilKonsulttjänster 

II Lokal- och markhyror, 
fastighetsservice 

Ii Övriga verksamhetskostnader 

De externa bruttokostnaderna har mellan 2011 och 2012 ökat med 1,7 %. Perso
nalkostnaden, 727,1 mkr är den största kostnaden i kommunens verksamhet och 
utgör 64,2 % av verksamheternas kostnader. Personalkostnaderna har från 2011 
ökat med 2,3 %. 
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Externa intäkter 2012 

AVSKRIVNINGAR 
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Ii Försäljningsmedel 

.. T axor,avgifte r,e rsättningar 

D Hyror och arrenden 

DBidrag 

IIFörsäljning verksamhet o entr. 

II Försäljning 
anläggningstillgångar 

Avskrivningarna är 3,3 mkr lägre än budgeterat. Detta beror bl a på att budgete
rade investeringar är avsevärt högre än redovisade investeringar. Den del av
skrivningarna som är beräknade på de budgeterade investeringarna ger därför 
ett överskott. En för hög investeringsvolym binder därför upp resurser som 
skulle kunna användas till annat. 

PENSIONER 

Kostnaderna för pensioner har blivit 4,9 mkr högre än prognostiserat vilket bl a 
beror på större utbetalningar kopplat till ansvarsförbindelsen och försäkrings
premier till SPP. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr (inkllöneskatt) 

2010 2011 2012 . 

Avsättning för pensioner 30,6 29,9 30,4 

Ansvarsförbindelser 523,8 574,5 573,8 

Finansiella placeringar 0,0 0,0 O 

Summa 554,4 604,4 604,2 

Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ett stort åta
gande för pensioner vilket redovisas som ansvarsförbindelse. De totala pensions
förpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2012 till 604,2 mkr. Under av
sättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstids
pensioner. Denna del som förvaltas av kommunen uppgår till 30,4 mkr. Avsätt
ningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräkning. 
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Pensionskostnader, mkr (Inkllöneskatt) 

Individuell del 

Förändring avsatttill pensioner 

pensionsutbetalningar 

Summa 

2010 

28,9 

4,2 

23,4 

56,5 

2011 

30,3 

~3,4 

27,S 

54,4 
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2012 

31,2 

-0,7 

28,0 

58,5 

Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att förvalta själv uppgår 
till 31,2 mkr. I pensionsutbetalningar ingår utbetalningar enligt ansvarsförbin
delsen och försäkringspremie avseende kompletterande ålderspension, Från och 
med 2006 försäkras den kompletterande ålderspensionen, Även den intjänade 
pensionen från och med 1998 försäkras, 

SKATTER, BIDRAG, UTlÄMNING 

Skatteintäkter, bidrag och utjämning är den största inkomstkällan för kommunen 
och svarar för 80 % av samtliga driftintäkter. Intäkterna har ökat mot budget 
med 13,2 mkr. Ökningen beror huvudsakligen på slutavräkning och inkomstut
jämnings bidrag, 

Skatter, bidrag och utjämning har från 2011 ökat med 2,8 %, Verksamhetens net
tokostnader har ökat med 0,5 % jämfört med 2011. 

7 

6 

S 

4 

3 

2 

1 

O 

Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag, utjämning, förändring i procent 

2008 2009 2010 2011 2012 

~ Verksamhetens nettokostnader ~ Skatteintäkter, bidrag, utjämning 

FINANSNETTO 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är negativt 5,7 
mkr. I de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor, finansiell kostnad för 
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pension, indexuppräkning för åtagandet att bidra till Citybanan. l de finansiella 
intäkterna ingår förutom bankränta, ränta från SHEAB och SIFAB samt borgens
avgifter från SHEAB och Salabostäder AB. Finansnettot har gentemot budget för
bättrats med 3,1 mkr. Nyupplåning har skett med 53,0 mkr. 

TILLGÅNGAR, SKULDER 

Kommunens totala tillgångar är 1 075,6 mkr varav 950,2 mkr är anläggningstill
gångar. Det egna kapitalet är 542,4 mkr. Kommunens skulder är 502,8 mkr varav 
282,9 mkr är långfristiga skulder. l de långfristiga skulderna ingår kommunens 
engagemang i byggandet av Citybanan med 22,7 mkr. 

SOLIDITET 

Soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. Soliditetsmåttet visar hur 
stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten är 
50 %. Kommunens ekonomiska styrka har förbättrats sedan 2009. 

Soliditet (%) 2009 2010 2011 2012 

47 51 50 50 

LIKVIDITET 

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är relationen omsätt
ningstillgångar och kortfristiga skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balans
likviditeten 2012 är 0,6 vilket är detsamma som 2011. De kortfristiga skulderna är 
fortfarande avsevärt större än omsättningstillgångarna. 

BORGENSÅTAGANDE 

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 462,7 mkr. Kommunen inställ
ning till borgensåtagande som tidigare har präglats av försiktighet har förändrats 
i och med kommunens medlemskap i Kommuninvest AB. 
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DRIFTREDOVISNING, NETTO 

_~_~~~~der Istyr~_~~,,'!I_~. __ ~~, Budget 29~~_~ok~lut "~~l_~ ___ ~vvik~lse._~Q!.~ __ _ 

Kommunstyrelsens förv. 213,3 205,5 10,8 

Revision 0,8 0,8 ° 
Överförmyndare 3,1 2,8 0,3 

Bildnings~ och lärandenämnd 453,6 451,3 2,3 

Vård· och omsorgsnämnd 379,8 382,1 ~2,3 

Summa 1050,6 1039,4 11,2 
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Nämnderna redovisar ett sammantaget budgetöverskott på 11,2 mkr. Nämnder
na har fått utökade anslag under året med 7,2 mkr. 

Kommunstyrelsens redovisar överskott för alla verksamhetsområden. De största 
överskotten redovisas för samhällsbyggnadskontor, medborgarkontor och rädd
ningstjänst. 

Bildnings- och lärandenämndens redovisar större överskott för verksamheterna 
central förvaltning och gymnasieförskola medan större underskott redovisas för 
verksamheterna grundskola och vuxenutbildning. 

Vård- och omsorgsnämndens underskott är huvudsakligen hänförligt till verk
samhetsområdet omsorg om äldre. Ett större överskott redovisas för verksam
hetsområdet omsorg om funktionshindrade. 
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INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO 

Kommunstyre[sens förv, 172,4 

Bildnings· och lärandenämnd 3,7 

Vård· och omsorgsnämnd 1,4 

Summa 177,5 

117,3 

3,7 

0,5 

121,4 
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Avvikelse 2012 

55,1 

° 
0,9 

56 

Nettoinvesteringarna var budgeterade till 105,6 mkr. Budgeten har komplette
rats med tilläggsanslag på 71,9 mkr. Av den totala budgeten 177,5 mkr lämnas ett 
överskott med 56,0 mkr vilket motsvarar en budgetavvikelse med 32 %. 2011 var 
budgetavvikelsen 52 %. 

Större investerinear, netto mkr 2012 2011 2010 Tot,2012-2010 

Lärkan 14,9 14,9 

Skolgårdar 0,7 6,3 2,1 9,1 

Tillagnings- omottagningskök 10,9 7,7 17,5 36,1 

Ombyggnad rötkamrar 0,1 8,6 1,8 10,5 

Idrottshallen etapp l 5 5 

Gärdesta förskola 8,4 14,1 22,5 

Utbyte ispist ishallen 4,7 4,7 

Äldreboende 66,6 2,7 0,1 69,4 

Ombyggnad Ringgatan 0,4 10,3 10,7 

UPPFÖLJNINGAR UNDER ÅRET 

Under året har åtta månadsuppföljningar och en delårsrapport tagits fram. Alla 
uppföljningarna och delårsrapporten har pekat på underskott för nämnderna. 
Först i bokslutet redovisade nämnderna sammantaget ett positivt resultat, 11,2 
mkr. 
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Medarbetare 

Sala kommun har ny organisation från och med 2012-07-01. Den statistik som 
här presenteras kommer från vårt personal- och lönesystem. Statistiken sorteras 
förvaltnings vis efter den nya organisationen, d v s på tre förvaltningar i stället 
för, som tidigare, åtta stycken. De tre förvaltningarna är Kommunstyrelsens för
valtning, Skolförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. 

ANT AL MEDARBETARE 

Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
- ~~."~--"'~ -------------~-----

- -- -"_ .. _-"'--,-_ .. _._~ -.. _--,~-------_.,_., .. .... _~ .. _-_ .. _--,-- _ .. _--------~---

Tillsvidare 1742 2002 2009 1855 1872 1871 1772 1651 1623 

Visstidsanställda 136 294 324 397 188 143 115 120 134 

Totalt 1878 2296 2333 2252 2060 2014 1887 1771 1757 

Våra största förvaltningar är Skolförvaltningen och Vård- och omsorgsförvalt
ningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala kommun 
utgör inget undantag med 80 % kvinnor och 20 % män. 

FÖRDELNING AV MÄN/KVINNOR INOM DE OLIKA FÖRVALTNINGARNA 

Antal tillsvidareanställda 

KSF SKF VOF 

Kvinnor 173 553 571 

Män 140 127 65 

Summa 331 730 672 

Varav deltidsanställda 

KSF SKF VOF 

Kvinnor 48 81 274 

Män 7 90 16 

Summa 55 171 290 
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Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och Omsorgsförvaltningen. Sala 
kommun strävar efter att skapa möjlighet att erbjuda fler medarbetare heltids
tjänst. Målet är att tillvarata medborgarnas behov av service och omvårdnad och 
att samordna det med kontinuitet, ekonomi och ökad sysselsättningsgrad för de 
medarbetare som så önskar. Som ett led i detta arbete har årsarbetstid införts 
inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga assistenter. Årsarbetstid ger 
medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det 
skapar flexibilitet och ger möjligheter att styra resurser till behoven och att till
godose enskilda medarbetares önskemål. 

ÅLDERSFÖRDELNING 

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidare anställda medarbetare är 48 
år. Motsvarande siffra för visstidsanstälIda är 39 år. 

ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO 

Friskvård 
Sala kommun har investerat medel motsvarande minimum 1200 kr per anställd 
och år för förebyggande friskvård. Varje förvaltning disponerar dessa medel och 
beslutar om hur de ska användas utifrån aktuella behov och förutsättningar. 

Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabilite
ringsprocessen. Regelbunden uppföljning av arbetet genomförs för att ta vara på 
förbättringsförslag innan nytt avtal om tecknas. 

Vår företagshälsovård, Arbetsmiljögruppen, har varit en stödjande resurs bl a i en 
riktad utvecklingsinsats gällande psykosocial arbetsmiljö. 

Upphandling av företagshälsovård har genomförts under 2012 liksom förbere
delser för övergång till ny leverantör. Från och med 2013-01-01 är det Previa 
som är leverantör av företagshälsovård till Sala kommun. 

Arbetsmiljöutbildning, med huvudsaklig målgrupp chefer och skyddsombud, har 
genomförts under åtta halvdagar för ca 166 medarbetare. Utifrån intresseanmä
lan kallar personalkontoret till kurs vartefter platser finns. Se utförligare be
skrivning under avsnitt "Kompetensutveckling" nedan. 

Sjukanmälanssystem används i alla förvaltningar. Syftet är att ge medarbetare 
stöd och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium. Systemet ger även cheferna 
stöd gällande rehabiliteringsarbete samt tillgång till beslutsunderlag i form av 
statistik. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro för Sala kommun år 2012 visar 4,7 %. Det är en ökning med 0,4 
procentenheter jämfört med 2011 men en minskning med 0,3 procentenheter 
sedan halvårsskiftet 2012. Sannolikt har förra vinterns influensa påverkat årets 
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ökning. Antagandet grundar sig på Smittskyddsinstitutets rapport om att influen
san slog rekord i Sverige under våren 2012. Då gjordes den högsta noteringen 
sedan laboratorierapportering inleddes 1993. Dessutom slog influensaepidemin 
till senare än normalt. Den drabbade oss våren 2012 i stället för hösten 2011. 

Dock har Sjukfrånvaron mer än halverats på fem år. Både hälsofrämjande åtgär
der och den skärpta tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna antas ha påverkat 
utvecklingen. 

Vi betraktar en total sjukfrånvaro under fem procent som ett gott resultat År 
2004 var den totala sjukfrånvaron 12,3 %. 

Ca 42 % av kommunens medarbetare har ingen sjukfrånvaro alls under år 2012. 

Sjukfrånvaro, totalt i % 

Sjukfrånvaro, > 60 dgr 

i % av totalt antal sjukskrivna 

Sjukfrånvaro, kön 

SjUkfrånvaro, kvinnor 

Sjukfrånvaro, män 

Sjukfrånvaro, åldersgrupper 

29 år eller yngre 

30-49 år 

50 år eller äldre 

LÖNER 2012 

2006 

8,47 

2006 

74,5 

2006 

9,6 

5,0 

2006 

2,1 

8,2 

9,8 

2007 2008 

6,3 5,5 

2007 2008 

68,6 61,4 

2007 2008 

7,9 6,6 

4,7 4,3 

2007 2008 

3,1 2,8 

7,3 6,4 

7,6 6,3 

2009 

4,6 

2009 

52,6 

2009 

5,3 

3,1 

2009 

2,5 

5,0 

5,1 

2010 

4,1 

2010 

44,3 

2010 

4,5 

2,7 

2010 

2,0 

3,7 

4,6 

2011 2012 

4,3 4,7 

2011 2012 

42,5 41,7 

2011 2012 

4,7 5,0 

3,2 3,7 

2011 2012 

2,1 3,4 

4,2 4,4 

4,7 5,2 

Årets löneöversyn är genomförd. Processen blev utdragen under hösten på grund 
av att centrala avtal inte var klara tidigare. Total nivå blev ca 3,26 % (inklusive 
4,2 % för lärarfacken). Partsgemensam avstämning av hur arbetet förlöpt och hur 
den kan förbättras har skett. Utvecklingsarbetet fortsätter. 
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I arbetet inför Sala kommuns stora organisationsförändring som trädde i kraft 
2012-07 -01 har ett stort antal medarbetare varit delaktiga i olika projektgrupper. 
Arbetet har inneburit kompetensutveckling via t ex kurs i Lean (ständiga förbätt
ringar), samverkan, nätverkande, projektledning, utredning, dokumentering och 
presentationsteknik. 

En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, främst för chefer och skyddsombud, 
har arbetats fram aven arbetsgrupp, utsedd i Centrala samverkansgruppen. Ut
bildningen innehåller åtta olika halvdagsmoduler vars innehåll är baserade på 
arbetsmiljöIagen. En ny utbildningsrnodul som handlar om att bemöta hot och 
våld i arbetslivet har utvecklats under 2012. Vår företagshälsovård, Arbetsmiljö
gruppen, har varit utförare av utbildningarna. Under 2012 har åtta kurser ge
nomförts för totalt 166 deltagare. 

Den nya skollagen har föranlett att en omfattande kompetenskartläggning inom 
skolans område har genomförts. Syftet är att förbereda inför lagkrav på legitimat
ion för lärare som kommer 2015. 

Inom Kultur och Fritidsförvaltningen samt Bygg och Miljöförvaltningen har en 
utvecklingsinsats genomförts inom området psykosocial arbetsmiljö före halv
årsskiftet. Stödjande resurser har varit företagshälsovården, extern konsult och 
personalkontoret. 

Vi har systemet Flexite för rapportering av olycksfall och tillbud, För att vi ska 
uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det 
leder till olycksfall är det viktigt att även tillbud registreras, Under 2012 har 177 
risker/tillbud rapporterats och 394 st skada/olycksfall/brott. Tre arbetsrelate
rade sjukdomar har anmälts, Totalt antal registreringar i Flexite var 574, Använ
dande av Flexite har ökat vilket är en förbättring. Dock är det önskvärt att risker 
och tillbud anmäls i större utsträckning, Risk- och säkerhets ansvarig har genom
fört repetitionsutbildningar i systemet på begäran och utifrån anmält behov un
der året, 

Kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanteras utifrån 
förvaltningens behov och förutsättningar, Exempelvis har kurser genomförts 
under första halvåret gällande stress- och konflikthantering samt rökavvänjning, 

19 {112) 



BEMANNING 

20 (112) 

ÅRSREDOVISNING 2012 

Av statistikuppgifter från kommunens lönesystem kan vi se hur många, och när, 
befintliga medarbetare uppnår en ålder av 65 år. Siffrorna anger totalt antal per 
år. 

2013 2014 2015 

Antal 49 51 54 

Sett på flera års sikt har kommunen upplevt brist på lämpliga kandidater vid re
krytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskollärare, skolledare, specialister 
och ingenjörer/tekniker). 

Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid ohälsa ska leda till 
återgång i arbete inom stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen 
avslutas. Under 2012 har sex rehabiliteringsärenden lett till uppsägning på grund 
av ohälsa och på grund av att lämplig omplaceringsmöjlighet saknats. 

MEDARBETARSAMT AL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare 
inom kommunen. Som stöd finns en partsgemensamt framtagen mall tillgänglig 
på vårt intranät. En avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löne
översynsprocessen, för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra med
arbetarsamtal med löneinslag som vi tillämpar (enligt FAS dialogmodell). 

SAMVERKAN 

Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetsklimat, inte minst med de 
medarbetare som åtagit sig fackliga uppdrag. Under våren 2012 har vi haft möj
lighet att, i praktiken, utveckla samverkan enligt FAS ytterligare steg då vi ge
mensamt arbetat med förslag gällande den nya organisationen. I januari hade 
Centrala samverkansgruppen en gemensam planerings- och utvecklingsdag. 

En ledarpolicy för Sala kommun är framtagen och beslutad av Kommunfullmäk
tige i december 2010. Den handlar om att leda verksamheter och riktar sig till 
alla som har i uppdrag att arbeta för Sala kommuns positiva utveckling, det vill 
säga inte enbart till medarbetare som har chefsuppdrag. Även en enskild medar
betare utan chefsansvar leder och ansvarar för sin insats i sitt dagliga arbete. För 
att nå gemensam framgång är det nödvändigt att olika intressenter har förmåga 
att kommunicera och samverka utifrån ett demokratiskt förhållningssätt och en 
gemensam värdegrund. 
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Sala kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbets
partner. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgö
rande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. Samma fak
torer är också avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- och personalföre
trädare arbetar gemensamt mot detta mål. 

En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras 
* dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
* dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och an
passningar till nya situationer, lagar, avtal och konkurrenssituationer. 
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Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommu
nala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs 
i förvaltnings form eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs sam
man och därefter elimineras koncerninterna poster. Kommunens aktieinnehav i 
bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden. 

I den sammanställda redovisningen ingår de bolag över vilka kommunen utövar 
ett väsentligt inflytande. Kommunförbundets rekommendation är att de bolag i 
vilka kommunens andel överstiger 20 % bör ingå. 

$ata·aeb\lc Energi 
At! 87,5% 

Sala kommun 

Salallostäder AB 
100% 

Sala Silvergruva 1\'B 
81% 

Sala Kommun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. 

Sala 
IndustriiastigNeter 

/,IS ]00% 

Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionell konsolide
ring, vilket innebär att tillgångar, skulder, kostnader och intäkter har upptagits 
proportionellt mot kommunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla 
delar räknats in i det egna kapitalet, på motsvarande sätt har bokslutsdisposit
ioner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har också tagits till den latenta skatten 
enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Årets förändring 
av obeskattade reserver korrigerat med latent skatt ligger alltså med i årets re
sultat. 

Den sammanställda redovisningen är grundad på årsredovisningar vilka i de 
flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvi
kelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga rap
porterna. 

SALA HEBY ENERGI AB 

Ekonomi 
När 2011 års ekonomi beskrevs, så redovisades en hel del åtgärder som var upp
startade. Detta mot att resultatet efter finansiella poster för moderbolaget var 
negativt och därmed inte till belåtenhet. Det ekonomiska målet på koncernnivå 
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för 2012 var 12 100 KSEK, dvs, en förbättring med ca 11 500 KSEK jämfört med 
utfallet för 2011, 

Åtgärderna var mycket inriktade på att sänka kostnaderna inom hela området, 
men med fokus på bränsle, effektivitet, arbetskraft och besparingar. Beträffande 
arbetskraft har inriktningen varit att hitta nya former och metoder så att nyre
kryteringar efter att personal slutat antingen för nya jobb eller vanligast pens
ionsavgång, inte har behövts, 

Resultatet för 2012 efter finansiella poster på koncernnivå uppgår till 12 446 
KSEK, dvs, uppfyller den uppställda budgeten med råge och detta trots att elpri
serna varit långt under budgeterade priser och vad de varit utfallsmässigt under 
flera år, Detta har gjort att omsättningen sjunkit ifrån 347 MSEK till 315 MSEK för 
2012 på koncernnivå, Andra halvåret 2012 gick dessutom bättre än vad vi vågade 
prognosera vid delårsrapporten 2012, då vi gjorde en prognos för helåret på 
6 000 KSEK till 8 000 KSEK, 

Resultatförbättringen och därmed det förbättrade kassaflödet har förstås förbätt
rat koncernens likviditet, men fortfarande är målet att ytterligare förstärka den, 
varför vår strama ekonomiska hållning fortsätter. Investeringar under året har 
uppgått till 14 420 KSEK jämfört med 35 MS EK för 2011, dvs, en väsentlig minsk
ning vilket varit helt enligt planerna, Investeringarna har främst gått till väder
säkring avelnät och leveranskvalitetsförbättringar på värme, 

Verksamhet 
Årets verksamhet blev verkligen av konsoliderande karaktär, Basverksamheter
na runt värme, elnät och elhandel har gått på ett stort sett normalt och planerat 
sätt, I övrigt har mycket verksamhet inom ramen för olika samarbeten drivits, 
nedan följer några viktiga exempel: 

Heby 2030 

Energiomställningsprojektet i Heby kommun, som tagit i utgångspunkt att hitta 
lokala förnybara energikällor och energieffektivitet Konkret inventeras möjlig
heten till biogasproduktion och ytterligare solelproduktion på lokal nivå, 

Klimatstrategi i Sala 

Mycket konkreta mål runt ytterligare förnybarhet och energieffektivitet där må
len skall i allt väsentligt vara uppfyllda till 2015, 

Wett& Watt 

Ett energieffektiviseringsprojekt i samarbete med Förbundet Agenda 21 i Väst
manlands län och Heby kommun, Projektet som stöds av Energimyndigheten går 
ut på att på bred front utbilda medborgare i energianvändningsfrågor. Detta sker 
i samarbete med bildningsförbunden, 
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Mycket händer inom ramen för solel och då på ett lokalt plan. SHE's roll är att 
både inspirera till att anläggningen kommer till stånd och då gärna på villanivå 
och vidare att köpa eventuella produktionsöverskott. Flera anläggningar har 
byggts eller planeras. Bl. a. har vi själva byggt en anläggning på SHE-huset. 

Fordon 

Under året har vi minskat antalet fordon, genom att kartlägga hur de använts och 
dessutom är numera nästan 70 % av fordonen drivna av förnybara bränslen, 
främst lokal tankad biogas. 

Framtiden 
Framtiden är att fortsätta på den inslagna vägen och förstärka de lokala förny
bara energiförutsättningarna. Vidare att förbättra de energisystem vi har, och då 
främst att verka för ytterligare högre energieffektivitet och leveranssäkerhet. 

Att hitta lokala samarbeten på olika sätt, kommer också att förstärkas, detta både 
i de två stora sammarbetsprojekten med ägarna (Klimatstrategi och Heby 2030) 
och inom SHE-koncernen. Det sistnämnda kan vara skötselsamarbeten för vär
mecentraler utanför Sala och Heby tätort. Under 2013 kommer ett större anpass
sat ledarskapsprogram att genomföras på SHE. 

Avslutningsvis kommer jubileumsåret 2013 - SHE 40 år - att uppmärksammas 
på olika sätt. 

SALABOSTÄDER AB 

Ekonomi 
Bolaget visar ett gott ekonomiskt resultat och det beror främst på ränteläget som 
ligger på en osannolikt låg nivå och gör att vi både spar pengar på räntorna och 
har en positiv differens mot vår budget. Som bolag behöver vi fortsatt en hög 
vinstnivå under många år för att långsamt försöka öka soliditeten i bolaget och 
minska lånen. Salabostäder har en hög skuldsättningsgrad och en låg soliditet i 
förhållande till andra likvärdiga bolag. 

Verksamhet 
Bolagets organisation är för närvarande under utredning och vi kommer att för
söka forma om den under året för att bättre ta tillvara på våra resurser och sam
tidigt ge en bättre service till våra hyresgäster. Samarbetet med Hyresgästföre
ningen gällande boinflytande har fått bra fart under året och bra projekt kommer 
att genomföras även under kommande år. 

Planering för ett större renoveringsprojekt har gjorts under hösten och projektet 
är tänkt att starta under kommande höst. Projektet omfattar stamrenovering av 
100 lägenheter på Åkraområdet. 
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Förändringarna gällande de allmännyttiga bostadsbolagens förutsättningar har 
nu slagit igenom vilket innebär att vi skall verka under marknadsmässiga former. 
Det ger nya möjligheter och ställer samtidigt nya krav på oss som bolag. De 
närmaste åren skall vi säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och se till att vi 
har en ändamålsenlig organisation som tar till vara på resurserna på bästa sätt 
för våra kunder och säkerställer attraktiviteten i våra boenden. 

Den stora utmaningen för bolaget är att klara av renoveringen av det stora lägen
hetsbeståndet som nu börjar bli mellan 40 och 50 år gammalt. Med de förutsätt
ningar vi har idag går det inte att klara det ekonomiskt sett. Samtidigt som detta 
skall lösas finns behov av att bygga fler lägenheter och därmed blir kraven på 
nyproduktion att de måste löna sig från första dagen. 

SALA SILVERGRUVA AB 

Ekonomi 
Vi kan stolt redovisa det bästa ekonomiska resultatet i Gruvans historia! Det bok
förda resultatet -720 tkr är sämre än 2011-års +634 tkr, men då har vi under 
2012 tillförts 1900 tkr mindre i kommunalt stöd (1 500 tkr mot 3400 tkr). 
Turismintäkter ökar för sjunde året i rad, 2012 med 11 % till 10 210 tkr (9167 
tkr), vilket främst förklaras av ökad snittnota. Vi har blivit bättre på merförsälj
ning på plats och våra paket börjar få genomslag. Viktiga nyckeltal såsom löne
kostnad per intäktskrona och råvaruandelen förbättras. Vi har ungefär samma 
antal besökare som rekordåret 2011 med 35794 st och 2012-års 35 681 st. Sil
vergruvan ökar sina intäkter med 11 % och förbättrar resultatet med ca 500 tkr 
(exkl bidrag), vilket skall sättas i perspektivet att turismen i Sverige uppvisar 
blygsamma ökningar (gästnätter +0%) och flera områden backar (internationella 
turister -3 %). 

Verksamhet 
Våren var oerhört stark, sommaren bra under de väderförhållanden som rådde, 
sen hade vi en bra avslutning med Lucia och rekord många julbord. 

Logidelen har ökat 10 %, för att första gången överskrida 3 000 gästnätter. 

Werdshuset visar ökade intäkter med 28 %, varav sänkt moms bidrar med ca 13 
%. Man har förbättrat andelen köks inköp till 39 % istället för 43 % detta i kom
bination med förbättrad personalprocent gör att resultatet förbättras med ca 400 
tkr (trots påförda fastighetskostnader för gruvverksamhet) mot 2011. Antal jul
bord ökade med 60 % till ca 1 200 st. Med fantastisk tillväxt för andra året, kom
mer kapacitetstaket snart att nås i kök och förvaring (läs kylutrymme ). 
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Barnturerna fortsätter att öka (+ 10%) och bekräftar att familjer är vår viktigaste 
målgrupp under högsäsong. Visningsintäkterna ökar med ca 8 % (4 277 tkr mot 
3964 tkr) och är den resultatenhet som uppvisar klart bäst resultat. 

Silvergruvans dagar flyttade 2012 till första helgen efter midsommar, istället för 
mitten av augusti. Besöksantalet ökade till ca 2 000 mot fjolårets 1 400, dock 
medför evenemanget ett negativt resultat. Vi genomförde 8 sommarpubar, höga 
artistarvoden i kombination med dåligt väder drar ner det ekonomiska resultatet. 
Båda dessa arrangemang utvärderas nu noga för att säkerställa en positiv ut
veckling för att vara existensberättigande. 

Framtid 
2012 blev ett nytt rekordår och vi har bra självförtroende och tror våra produk
ter och tjänster fortsätter att vara efterfrågade av besökarna. Under 2012 har 
Sala kommun gått i borgen för bolagets hela checkkredit, vilket kommer att un
derlätta likviditetssvängningarna 2013. Vi har stora förhoppningar på att sats
ningen på nya Julkalenderturen skall få fortsatta positiva effekter Uanuari 2013= 
+200 % i besöksantal). 

Under 2013 ser vi fram emot långsiktiga åtgärdsbeslut kring fastighetsägande 
och det idag eftersatta byggnadsvårdsunderhållet. Vi behöver även ta fram en 
investeringsplan för att behålla vår (idag) starka konkurrenskraft, som annars 
snabbt kan försvagas. 

SALA INDUSTRIFASTlGHETERAB 

Ekonomi 
Årets resultat är positivt och visar en vinst på 129 tkr att jämföra med föregående 
år då en fastighet såldes och vinsten uppgick till 1 504 tkr. 

Verksamhet 
Kommunfullmäktige beslutade under 2011 om ny bolagsordning vilket innebär 
att bolaget övergått från att vara ett huvudsakligen fastighetsförvaltande bolag 
till att bli ett mer fastighetsutvecklande bolag. 

Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 och Måns DIs och samtliga lokaler 
har varit uthyrda under året. 

Framtid 
En översyn ska ske på fastigheterna som bolaget äger för att kunna göra en be
dömning av underhålls be hov och eventuella behov av ombyggnationer för att 
anpassa fastigheterna till hyresgästernas behov. 

'Hantverkarnas hus' bestående av 11 fristående företag flyttar till lokaler i Träna
ren 11 under senvintern 2013. 
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Korta fakta om kommunens bolag 

Belopp i tkr 
Sala Heby 
Energi AB 

Resultat 2012-12-31 8927 

Rörelseintäkter 266024 

Kassa och bank 6201 

Kommunens aktieinnehav 88 

Kommunalt borgensåtagande 33469 

Antal anställda 49 
-varav män 34 

-varav kvinnor 15 

Totallönesumma 23394 
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Målavstämning - God ekonomisk hushållning 
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Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur så
väl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. 

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

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksam
hetsmåI definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hus
hållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet. 

I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergri
pande mål i fyra perspektiv; samhällsutveckling, verksamhet, 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 mål uppfyllelsen på ett tydligt sätt. Måltexten för samtliga perspektiv åter
finns i den strategiska planen 2012-2014. 

I detta avsnitt redovisas dessa perspektiv samt en sammanfattande värdering av 
resultaten för det kommungemensamma resultatet. 

I avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns respektive nämnds resul
tatvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå nedanstå
ende mål. 

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

SAMMANFATTNING 

Begreppet god ekonomisk hushållning kan i dubbel bemärkelse sägas vara ett 
underlag för utvecklingsarbete. I förarbetena till lagen framgår att verksamhets
målen skall vara tydliga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns 
ett underlag som kan användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla 
nivån på målsättningen. 

Att hitta de indikatorer som på bästa sätt skall spegla måluppfyllelsen är i många 
stycken komplicerat och bör ses som en del i en påbörjad process. Detta gäller då 
dels att hitta rätt indikatorer men även att hitta rätt nivå för målsättningen. Nivån 
skall dels vara realistisk men samtidigt framåtsyftande och utmanande. 

Sala kommun deltar i nätverket 'Kommunens Kvalitet i Korthet' (KKiK) och arbe
tar utifrån det med utveckling av målarbetet. 
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Sammanfattande slutsats 
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Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska an
vänds så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv 
som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk hushållning 
ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har 
uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god 
måluppfyllelse i årsbokslutet. 

Ur ett finansiellt perspektiv har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning. 
Avseende verksamheterna har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hus
hållning. 

Sammantaget har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning. 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

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

Mål Måluppfyllelse 

-Kommunen är växande Målet uppfyllt 

-Kommunen har en långsiktig socialt hållbar ut- Målet är inte uppfyllt 
veckling 

-Kommunen har en långsiktig miljömässigt hållbar Målet uppfyllt 
utveckling 

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

Beträffande målsättningen "Ett växande Sala" som täcker in tillväxt och sam
hällsplanering kan konstateras att målsättningarna till övervägande del har upp
fyllts. Befolkningen ökade med 28 personer, ökningen från 2010 fortsätter. Sala 
har som mål att förbättra sin placering på Svenskt näringslivs ranking med 20 %. 
Ökningen är 10,5 % vilket inte är helt i nivå med målet men ändå en förbättring. 
Bygglov för 96 nya lägenheter har beviljats under året. 

Den socialt hållbara utvecklingen följs upp genom medborgarundersökning ge
nomförd av SCB samt Salas placering på "Fokus" rankning. SCB:s mätning är ett 
sammanvägt betyg för hur Sala borna upplever Sala som en bra kommun att leva 
och bo på. Mätningarna görs vartannat år och 2012-års mätning visar att målet 
inte har uppfyllts. Rankningen på "Fokus" har försämrats. 

Miljömålet bedöms utifrån ett flertal indikatorer som delvis är svårbedömda och i 
vissa fall inte heller är helt påverkbara för kommunen. l vissa fall saknas även 
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jämförelsetal bakåt i tiden. En översyn av indikatorer till nästa verksamhetspla
nering bör göras. Helhetsbedömningen är att målsättningarna har uppnåtts uti
från de indikatorer som kan mätas. 

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningarna har uppnåtts. 

Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen: 
Sala är en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen: 

Målsättningar: 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärande
nämnden 

Vård och omsorgsnämn
den 

Ett växande Sala 

Uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

Uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

En långsiktig milJömäss
ig utveckling 

Uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Sala är en kommun med bra service och hög kvalite i sina tjänster när: 

-Kommunen har nöjda medborgare och brukare 

-Kommunen har en god service av god kvalite 

-Kommunens medborgare kan påverka och har 
inflytande 

Målet är inte uppfyllt 

Målet är delvis uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt 

Kommentar till måluppfyllelsen tör perspektivet verksamhet 
Målsättningarna för perspektivet fångas genom tre olika måL Två av dessa, 
"Nöjda medborgare och brukare", samt "Påverkan och inflytande för kommunens 
medborgare" är attitydundersökningar som mäts genom SCB:s medborgarunder
sökningar. Undersökningen görs vartannat år och 2012-års mätning visar att 
resultatet inte når målet. 

Målet "God service av hög kvalitet" mäts genom två olika områden Vård och om
sorg samt grundskolan. 

För grundskolans del mäts andelen elever som lämnar grundskolan med behö
righet att söka gymnasieskola. Målsättningen här är att andelen skall öka andelen 
ligger på samma nivå som 2011 vilket är över rikssnittet. Detta mål är uppfyllt. 

Inom vård och omsorg följs målsättningen upp genom målen "Brukarna får rätt 
service insatser vid rätt tidpunkt av rätt personal" samt "Barn, ungdomar och 
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vuxna får sina individuella behov tillgodosedda i sin hemmiljö". Helhetsbedöm
ningen här är att båda målen är delvis uppfyllda. Målen bedöms genom flera un
derindikatorer vilka till övervägande del visar förbättrat resultat och redovisas i 
indikatorbilagan. 

Då två av tre mål inom perspektivet inte är uppfyllda samt ett enbart delvis, 
är helhetsbedömningen att kommunen inte nådde upp till målen för per
spektivet verksamhet. 

Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen: 
Sala är en kommun med bra service och hög kvalite i sina tjänster när: 

Målsättningar: 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och läran
denämnden 

Vård och omsorgs
nämnd 

Kommunen har nöjda 
medborgare och bruM 
kare 

Delvis uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Delvis u ppfylJt 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Sala är en attraktiv arbetsgivare när: 

-Kommunen har en trygg, säker och utvecklande 
arbetsmiljö. 

Kommunen har en god Kommunens medbor~ 

service av god kvalitet gare kan påverka och 
har inflytande 

Delvis uppfyllt Uppfyllt 

Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Målet är delvis uppfyllt 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet medarbetare 
Målet "trygg säker och utvecklande arbetsmiljö" följs upp genom sjukfrånvaro 
samt rapportering av skador, olycksfall och brott. Sjukfrånvaron har ökat något 
jämfört med föregående år. 2012 uppgick den till 4,7 %, 2011 4,3 % och 2010 till 
4,1 %. Målsättningen är 5 %. 

Tillbudsrapporteringen visar att andelen skador, olycksfall och brott har ökat till 
69 % för 2012. Det kan konstateras att användandet av Flexitesystemet har ökat, 
vilket är bra. Tendensen är dock att tillbud (när ingen allvarlig skada inträffade) 
inte alltid registreras. Ambitionen är att uppmärksamma tillbud tidigt och däri
genom arbeta förebyggande så att andelen skador, olycksfall och brott minskar. 

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningen delvis uppnåtts. 

I den strategiska planen fanns ytterligare två mål uppsatta, "Delaktighet och infly
tande samt "Tydligt och bra ledarskap". Dessa mål skall följas upp genom medar-
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betarenkäter. Förutsättningarna för att genomföra en medarbetarenkät fanns 
inte 2012 och därför ingår inte dessa mål imålavstämningen. 

Förvaltningarna och nämnderna har i sina verksamhetsplaner tagit upp egna mål 
och aktiviteter även inom dessa målområden. Målavstämningar och bedömning 
av genomförda aktiviteter ingår i nedanstående tabell. 

Nämndernas bidrag till måluppfYllelsen: 
Sala är en attraktiv arbetsgivare när: 

Målsättningar: 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och läran
denämnden 

Vård och omsorgs
nämnd 

Sala har en trygg säker 
och utvecklande ar-
betsmiljö 

Uppfyllt 

Ej uppfyllt 

Ej uppfyllt 

PERSPEKTIVET EKONOMI 

Medarbetarna har 
delaktighet och infly-
tande 

Ej uppfyllt 

Uppfyllt 

Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: 

Mål- indikatorer 

Arets resultat uppgar till 1 % av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning 

Måluppfyllelse 

Målet är uppfyllt 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning Målet är uppfyllt 
är större än nettokostnadsökningen 

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslu- Målet är uppfyllt 
tade anslag 

Kommentar till måluppfYllelse tör perspektivet ekonomi 

Har ett tydligt och bra 
ledarskap 

Uppfyllt 

Uppfyllt 

Uppfyllt 

Begreppet god ekonomisk hushållning kan sägas vara ett underlag för utveckl
ingsarbete. I förarbetena till lagen framgår att verksamhetsrnålen skall vara tyd
liga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns ett underlag som kan 
användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla nivån på målsättningen. 

De finansiella målen har uppnåtts. 

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

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 

VERKSAMHETSANSVAR 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning, Kommunsty
relsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens eko
nomi 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 omsorgs
nämnden, 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, 

l kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen 
och att vara arbetsgivare för densamma, Kommunstyrelsen ska bevaka att verk
samheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning, 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, kris
ledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd, 

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

Bygg- och miljöförvaltning arbetar med ett kvalitetsledningssystem för verksam
heten, 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 utvär
deringsområden 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 vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 
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Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv 
befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bo
stadsbyggande och näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på 
fastigheter, öka antalet lägenheter samt arbeta för att Sala förbättrar 
sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 'Ya. 

Nämnden bidrar genom att arbeta för att bibebålla och nyskapa at
traktiva parker, naturområden och kulturplatser samt genom ut
byggnad av gator, vägar och VA. Nämnden bidrar även genom att 
främja god framkomlighet för nyttotrafiken och förbättra kommuni
kationen med övriga regionen. 

Handläggningstiden för bygglov understiger 3 veckor. 

Räddningstjänsten Sala Heby bidrar genom att verka för att riskhän
syn tas i samhällsutvecklingen. Kort handläggningstid med bibehållen 
kvalitet skall ske för att bidra till etableringar eller annan utveckling. 
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PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 
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En god livskvalitet ger en attraktiv kommun där närhet och trygghet .. 
ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt bo-
ende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur-
och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva kom-
munen. 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. 

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 kollek
tivtrafik ökar samt arbeta för att utsläpp från bilar minskar. 

Nämnden bidrar genom att arbeta med effektivisering av energian
vändningen, ersätta oljan som driftsform med förnyelsebara bräns
len, öka andelen lokalproducerade råvaror som används inom kom
munens matproduktion samt säkerställa tillgång på vatten av god 
kvalitet. 
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PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

Kommentar till måluppfyllelse tör perspektivet samhällsutveckling: 
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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, 
Kumla 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 på
går. 

Ökat utbud av kollektivtrafik med direktbuss till Sala på sträckan Stora Matsbo
Västerbykil-Sala. 

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

Utbyggnad av gator, vägar och VA vid nyexploatering sker i samråd med exploa
törer. 

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-Heby Energi AB fortsätter. 

Andelen ekologiska livsmedel ligger just nu på 16 %. 

Tillsammans med SHE drivs arbetet med att energieffektivisera lokalerna för att 
uppnå miljömässig hållbar utveckling. 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 
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.MÅL:NåJDÄMEDBORGÄREOCHBRUKARE----------~~~-·--·-·-~ 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att ett medborgarkontor ~ 
inrättas. 

Nämnden bidrar genom att arbeta för att hålla en god standard, ser
vicegrad 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 kva
lite. Processat avloppsvatten ska ha så liten påverkan på miljön som 
möjligt. Genom konceptet med miljö- och omstartsstationer ge med
borgarna 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 Heby 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. 

MÄL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

Ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutö
varna blir nöjda. 

MÄL: PÄVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att driva kommunala frå- • 
gor och projekt i större omfattning i dialog med medborgarna 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

Kommentar till mål uppfyllelse perspektivet verksamhet: 
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Det nya Medborgarkontoret startade verksamheten i juli då även ett antal 
e-tjänster lanserades. Arbetet med att utveckla Medborgarkontoret och utbudet 
ave-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 jomstarter samt 
Återbruket utförs. 

De större infartslederna samt gator i centrala Sala har prioriterats i årets asfalts
planering. 

Arbete pågår med upprättande av vattenskyddsområden. 

Sala-applikation framtagen vilket underlättar för medborgarna att söka informat
ion 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 % ska ha bredband år 2020. 

PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att minska andelen ska
dor jolycksfalljbrott till 50 % av antal totala registreringar i rappor
teringssystemet 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 chef har 
personalansvar för mer än 30 personer. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 
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Första halvåret var Kommunstyrelsens förvaltnings totala sjukfrånvaro 1,6 %. 

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

Samverkan enligt FAS har utvecklats genom partsgemensamt arbete inför orga
nisationsförändring. Kommunövergripande medarbetarundersökning kommer 
att genomföras efter arbetet med organisationsförändringen 

ÅRET SOM GÅTT 

Samhällsbyggnadskontor 

• Exploateringsförberedelser på Fridhernsområdet, geoteknik, fastighets
regleringar mm. 

e Planering och byggande av avloppsanläggning i Viksberg. Avstyckning 
slutförd. 

e Exploateringsarbete på Verdandi 9, avtal och avstyckning. 
• Detaljplan och avstyckning för 6 nya kommunala småhustomter i Kumla 

kyrkby. 
• Avstyckning och exploateringsförberedelser av 11 nya småhustomter på 

Ängshagen. 
• Värdering och markundersökningar på Norrbygatan. 
• Detaljplanen för östra Skuggan området genomförd. 
e 17 arrende- och 8 småhustomter sålda i Arnebo. 
e 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 mu

sikskolan 
• Överlåtelse av del av Kristina 4:14 till Länna Mark & Exploatering för 

byggande av 4 st BR. 
o 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 upp
hävts och alla fastighets planer inom Sala tätort har upphävts. 

• Detaljplan för Rådmannen har blivit överprövad av länsstyrelsen. 
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• Medborgardialog har förts kring kulturhusprojektet och i ortsanalyspro-
jektet. 

• 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 YL-trafik, bl.a. ny busslinje från Stora Mattsbo- Hägge
bäcken 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 kom-

munens 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 
• 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. 

e Samarbete med Arbetsmarknadsenheten, för att effektivisera och för
bättra tillsynen och driften av lekplatser och grönområden på landsbyg
den 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 där
med införa ett nytt nationellt koordinatsystem i kommunen, SWEREF 99. 

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

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

• Byggstart av det nya äldreboendet 
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• Ombyggnation av köket på Hedens skola 
• Nybyggnation av Gärdesta köket 
• Ombyggnation av is pist i ishallen. 
• Antagen VA-plan för Sala kommun. 
• Ny Va-taxa antagen i kommunfullmäktige. 
• Uppstart av bilpoolen den 1 september. 
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• Nya entreprenörer på renhållningen, SITA Sverige AB och Rena Norden 
AB. 

e 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 mötes fri lands

väg under året 
• Tågtrafiken mellan Sala och Uppsala har utökats till 12 dubbelturer 

genom att Upptåget startade sin trafik i december 2012 
• Utveckling av självservice och framtagning ave-tjänster. 
• Utveckling av blankettportal på hemsidan. 
• Utveckling av kommunikation via sociala medier som Facebook, Instag

ram och You Tube. 
• Ansvar och resurser för det strategiska turismarbetet flyttades till Före

tagarscentrum i Sala under början av året. 
e Myggbekämpning har genomförts i kommunens norra delar och kommu-

nens budgeterade medel och garanti har utbetalats. 
• Sammanslagning av skolnät och administrativt nät 
• Genomfört projektet Säkra hållplatser 
• Infört bilpool 

Kanslienhet 
• Infört regelbundna sekrete rar- och registratorträffar för att säkerställa 

likvärdigheten angående administrativa rutiner. 
• Säkerställt bemanningsfrågan vid frånvaro. 
• Påbörjat arbetet med att se över införandet av nytt elektroniskt doku

ment- och ärendehanteringssystem för effektivisering av ärendehante
ringsprocessen. 

• Konsumentbyrån arbetar aktivt med det förebyggande arbetet i bland 
annat skolor och olika projekt för långtidsarbetslösa och långtidssjuk-
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skrivna. 

IT-enhet 
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• Arbete med att kunna erbjuda en flexiblare IT-miljö pågår, d.v.s. på sikt 
ska man kunna arbeta med IT mer mobilt och man ska inte vara beroende 
av viss hårdvara med viss mjukvara. 

• Vi har integrerat skol nätet 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 
• Äterlämningsautomat 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 förtroen
demannaarvoden 

• Upphandling av företagshälsovård samt förberedelser för övergång till ny 
leverantör 2013-01-01 

• Inrangering av hemsjukvård 
• Rekryteringar, 6 st (Skolchef, Samhällsbyggnadschef, Kulturentreprenör, 

två HR-konsulter, högskole-juniversitetsstuderande till projekt) 
• Stöd i PA-frågor vid framtagning av reglementen och delegationsordning, 

fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt HR-stöd till Heby under hösten 
2012 

• Utveckling av PA-rutiner (t ex varselrutiner, bevakning av företrädesrätt, 
riskanalyser, flextid, kränkande särbehandling, rekryteringsstöd) samt 
lokalt kollektivavtal med Vision och SSR angående semesterväxling under 
2013 

• Infört månatligt informationsblad, "Personalnytt" 
• 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), pens

ionsinformation och informationsträffar för assistenter (lönehantering) 
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Räddningstjänst 

Förebyggande arbete mot olyckor 
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• Samverkan med BoM (bygg- och miljöförvaltningen) 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 Heby kommuner och detta !'yller vår kapa
citet 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 (5 
%). Uppdragen har i genomsnitt haft begränsad omfattning och den totala 
utryckningstiden har minskat med 9 %. 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 till
sammans 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 rökska
dor. Vid en bostadsbrand på landsbygden i nordöstra Heby kommun ska
dades 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 %. I antal är ökningen från 77 till 112. Vid 80 % av olyck
orna 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 krocksäker het avsevärt förbättrats. Där
emot 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, förbätt
rad övervakningsteknik, mm kommer att krävas för att antalet olyckor 
skall minska. Idag sker endast vissa kontroller för behörigheten att köra 

43 {112) 



44 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

tungt fordon. En personbilsförare och en motorcykelförare har omkom
mit direkt på olycksplats under året. 

• Införskaffande av hjärtstartare sker snabbt inom båda kommunerna. Un
der året har 8 tillkommit i Sala kommun och 2 i Heby. Idag finns 37 hjärt
startare i Sala kommun och 10 i Heby. 

• Ett omfattande flerårigt projekt att införa det nationella digitala radiosy
stemet rakel 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 möj
ligheten att kunna hantera både kläder och utrustning mot förorenade 
partiklar efter brand. Dessa ämnen är cancerogena och ett fungerande sy
stem för att hantera detta har tillskapats. 

Totalförsvar 
• Risk- och sårbarhetsanalysen färdigställdes och antogs av kommunstyrel

serna 2011. Ärlig revidering sker fortsättningsvis. En omfattande revide
ring skall ske vart fjärde år enligt lagen. 

• Ett nytt större planeringsprojekt, s.k. styre!, där samhällsviktiga verk
samheter skall identifieras av kommun och prioriteras av Svenska Kraft
nät på förslag av länsstyrelsen. Underlaget från kommunerna har inläm
nats till länsstyrelserna 2011. Kompletteringar sker årligen och en omfat
tande revidering skall ske vart fjärde år. 

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

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut ~10 Bokslut ~11 Bokslut ~12 

Kostnader 536589 579018 609217 

Intäkter 367074 379688 406715 

Nettokostnad 169515 199330 202502 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 3943 4973 10 164 

Sam hä Ils byggn a d s kontor 26966 53566 50549 

Tekniskt kontor 46584 47029 43775 

Medborgarkontor 61451 63027 64763 

EkonomIkontor 4667 4425 5898 

Personalkontor 6714 7015 7478 

Räddningstjänst 19190 19295 19875 

Summa 169515 199330 202502 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar Bokslut ~1O Bokslut~l1 Bokslut-12 

Nettoutgifter 

Sarnhällsbyggnadskontor -2009 

Digitala detaljplaner 50 

Planskild korsning 1000 

Inköp av mark O 

Fsg övrig mark -3000 

Transportsystem 318 

Tekniskt kontor 70717 70838 113690 

Gatuprogram 12285 5973 4740 

VA-program 8150 13 256 5399 

Renhållning program 595 819 119 

Parkprogram 1405 2900 2862 

Administration program 169 234 187 

Teknisk service program 4040 6117 4031 

Kart/mät program O 192 97 

Gruvans vattensystem O O 42 

Loka/program 44073 41347 96213 

Medborgarkontor 2210 

E/ektronlska surjplattor 120 
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Avvikelse 

616710 7493 

403433 3282 

213 277 10775 

10757 593 

52690 2141 

43938 163 

68678 3916 

6337 439 

8458 979 

22419 2544 

213 277 10775 

Avvikelse 

-900 1109 

150 100 

1000 O 

500 500 

-3377 377 

450 132 

166516 52826 

13447 8707 

17108 11709 

86 -33 

2968 106 

230 43 

4315 284 

125 28 

3778 3736 

124459 28246 

2180 -30 

130 10 
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Investeringar 

IT-investeringar 

Återfömningsautomat 

Räddningstjänst 

Bokslut ~10 Bokslut-l! Bokslut~12 Budget Avvikelse 

775 30 

1275 ·70 

745 

1345 

3369 

17 

3296 

56 

117260 

4580 1211 

Rtj- Modern släckteknik 

Rtj - Övriga investeringar 

Totalförsvar 

Nettoutgifter 

150 133 

3330 34 

1100 1045 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 
Kommunchef 

172 376 55116 

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 de
taljplan 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 Sam
trafiks 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 buss kort. Antal färdtjänst
resor stabilt mellan år, antalet dagvårdsresor minskat något. Entreprenadskjuts 
grundskola. indexuppräkningen lägre mot prognostiserade kostnader. Tilläggsav
tal uppsagda. Elev från grundsärskolan reser med taxi till särskola i annan kom
mun, vilket orsakar underskott för verksamheten. Kollektivtrafiken visar på un
derskott då ramen minskat pga. skatteväxling samt ingen ekonomisk kompensat
ion 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 över
träffat budgeten, sannolikt p.g.a. den nya taxan. Bostadsanpassningsbidragen har 
kostat 865tkr mer än budgeterat. Den kostnaden är händelsestyrd och var förut
sedd 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. 
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Tekniskt kontor 
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Administration: Verksamheten lämnar ett sammantaget överskott. I 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 % av totala 
lönekostnaden. 
Miljö och naturvård: Verksamhetens resultat är ett överskott mot budget. Kost
naderna 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. 
AlImän- 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. Personal budgeten har 
överskridits beroende på sjukvikarie och dubbelgång inför pensionsavgång, Av
skrivning på investeringarna blev mindre än beräknat och tack vare återhållsam
het 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 1 200 tkr och kommer att belasta 2013 års budget. Kommunen har 
under året haft ett antal tomställda lokaler. För att klara budget har delar av pla
nerade 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 kapitaltjänst
kostnader 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 reg
niga och blöta sommaren och hösten. Markförhållandena är dåliga och maskiner
na 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 un
der 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 ge
nomförts, som överskridit budgeten. 
Teknisk service: Uppstart av bil pool senarelades till 1 september. Fordonen i 
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bilpoolen har prisjusterats, internkontrakt har sagts upp och ny prissättning till
lämpas. 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 bränsle
kostnader 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. 
Tra/ikadministration: Trots lägre intäkter i form av parkeringsböter gör trafik
administrationen ett positivt resultat. Detta främst på grund av att tjänsten end
ast bemannades under perioden augusti - december till 40 %. 
Kostverksamhet: Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat beroende på att 
verksamheten snabbt kunnat anpassas till förändringar, satsning på en effektiv 
vikariebemanning och optimering av verksamheten. Fler antal portioner har ser
verats 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/moloker (underjordsbehållare) vid miljöstationerna. Antalet ren
hållningsabonnenter 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 1 januari 2012. 
VA-verksamhet: VA-verksamhetens underskott balanseras med tidigare ackumu
lerat 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 personalbud
get för förvaltningschef. 
Informationsenhet: Informationsenhetens verksamhet har drivits inom ramarna 
i arbetsbudgeten. Verksamheten lämnar en avvikelse på +530 tkr som till över
vägande 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 + 1 100 tkr med anledning av att 
medel inte har nyttjats för personalkostnader och övriga kostnader. Övriga funkt
ioner har också drivits inom ramarna och Kontorsservice har en avvikelse på 
+310 tkr bland annat med anledning av större intäkter än beräknat medan områ
det Samhällsutveckling har en avvikelse på +400 tkr med anledning av ej nyttjade 
bidrag. Resterande del av bidraget för Cykelleder, 998 tkr, begärs som tilläggs-
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budget 2013. Området risk- och säkerhet har en avvikelse på + 100 tkr eftersom 
personalkostnaden är lägre än beräknat när rollen kombineras med området 
energirådgivning. 

It-enhet: Underskott 137 tkr p.g.a. ökade kostnader för licenser. 

Kultur- och fritidsenhet: Driften genererade ett överskott på 1 027 tkr. En an
ledning till överskottet är att investeringen på Täljstenen blev uppskjuten så att 
ett överskott för hyreskostnaden uppstod, 400 tkr. En annan orsak är att förvalt
ningschefstjänsten inte tillsattes under 2012, 300tkr samt att utställningsverk
samheten inte genomfördes som planerat, 100tkr. 

Ekonomikontor 
Ekonomikontoret redovisar ett överskott på 439 tkr. Överskottet beror på vakan
ser, 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 Heby kommun med HR-tjänster ca 40 % aven heltidstjänst vilket givit 
intäkter utöver budget. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten redovisar överskott 1 559 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 över
svämningar. Sjukfrånvaron har också varit gynnsam och personalpoolen har 
räckt till för att täcka sjukskrivning, vakans för utbildning, mm. I övrigt har sed
vanlig 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. 
Inköp av mark: Överskott 500 tkr p.g.a. ej nyttjade medel för markinköp. 
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Försäljning övrig mark: Försäljning av fastigheter har skett enligt plan exempelvis 
försäljning inom Arnebo samt av Gamla Musikskolan. Överskott 377 tkr för pro
jektet. 

Transportsystem: Investeringen är genomförd, överskott 132 tkr. 

Tekniskt kontor 
Gatul2rogram 

Projektering investeringsprogram. Budget 300 tkr. Projektering har genomförts 
av både egen personal och av konsulter. På grund av vakanser har dock all pro
jektering för 2012 inte slutförts utan behöver genomföras 2013. Återstående 
medel, 155 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 
Ringgatan ombyggnation. Budget O. Icke budgeterade konsult utgifter för färdig
ställande 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 inve
steringsprojektet gata och vändplan på Fridhem (enligt KS beslut 2012-08-20). 
Arbetshandlingar tas fram under januari/februari 2013 och byggnation inför 
etablering av verksamhet påbörjas därefter. Tidplan för arbetet är ännu ej fast
lagd. Budgeterade medel, 2 500 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Förstärkning huvudvägnätet. Budget 450 tkr. Arbete utfört enligt budget. 
Områden aktuella för planläggning. Budget 2 400 tkr. Under året har byggnation 
gator och vägar på Lodjuret genomförts. Flera projekt som fanns i planeringen för 
2012 har inte genomförts, bland annat på grund av överklagad detaljplan. För 
2013 är investeringskontot områden aktuellaför planläggning i gatuprogrammet 
borttaget. Återstående medel, 2 041 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Oförutsedda utvidgningar. Budget 300 tkr. Inga investeringar i detta investe
ringsprojekt har genomförts under 2012. Budgeterade medel, 300 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2013. 
Cykel- och gångväg och avvattning infartsgata Ängshagen. Budget 99 tkr. Investe
ringsprojektet avslutat. Återstående medel, 42 tkr, återlämnas i bokslut. 
Oriongatan, gata och gång- och cykelvägen även utbyggnads del. Budget 989 tkr. 
Byggnation av gata ocb Ge-väg genomförd. Asfaltering återstår och genomförs i 
samband med övrig etablering i området. Återstående medel, 234 tkr, äskas där
för i överfört anslag till 2013. 
Ombyggnad/förstärkning Västermalm/Malmgatan/Berggatan. Budget 1014 tkr. 
Investeringsprojektet slutfört. Återstående medel, 61 tkr, återlämnas i bokslut. 
Förstärkning Södra Esplanaden, Ringgatan, Polhemsgatan. Budget 1 200 tkr. 
Etapp 2 av Södra Esplanaden genomförd. Återstående medel, 134 tkr, återlämnas 
i boks l utet. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget 300 tkr. Genomfört under året är upp
sättning av gångfartsskyltar på Ringgatan. Fortsatt arbete krävs. Återstående 
medel, 27 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 
Långgatan, Östra kvarteren. Budget 2 500 tkr. Ej genomfört, avvaktar planering 
för Östra kvarteren. Budgeterade medel, 2 500 tkr, äskas i överfört anslag till 
2013. 
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Rondell Dalhemsleden. Budget 495 tkr. Rondellen färdigställd med ljussättning. På 
grund av förändrade förutsättningar för utsmyckning blev resultatet ett under
skott på 36 tkr. 
Parkeringsplats vid lekparken/Stadsparken Budget 800 tkr. Ej genomfört Invän
tar utredning och detaljplan för del av stadsparken som ska arbetas fram under 
början av 2013. Budgeterade medel, 800 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Färdigställande av gator vid nyetablering. Budget 100 tkr. Inga projekt har ge
nomförts under året Budgeterade medel, 100 tkr, äskas i överfört anslag till 
2013. 
Parkprogram 
Södra Esplanaden Ö Tulegatan/Collingatan nyaiIii. Budget 800 tkr. Projektet ge
nomfört 2012. Resultatet är ett underskott på 18 tkr. 
Trädersättning alhier i staden. Budget 200 tkr. Ersättning av alleträd i staden har 
skett Återstående medel, 4 kr, återlämnas i bokslut. 
Dalhemsleden skyddsplantering. Budget 200 tkr. Skyddsplantering påbörjad un
der 2012 enligt plan. Skyddsduk utlagd. Plantering av växter ska ske under 2013 
och 2014. Återstående mede!, 7 tkr, återlämnas i bokslut 
Ängshagen träd längs Enköpingsvägen. Budget 250 tkr. Träden planterade enligt 
plan. Budgeten överskreds på grund av oförutsedda svårigheter med anläggning 
under besvärliga väderförhållanden. Växtmaterial levererat och behövde plante
ras innan vintern. Resultatet är ett underskott på 47 tkr. 
Lekplatser renovering, säkerhet och nytt material. Budget 388 tkr. Investeringar i 
nytt material för att höja säkerheten på lekplatser i kommunen. Budgeten över
skreds 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 genom
förda men smärre anläggningsarbeten kvarstår. Återstående medel, 24 tkr, äskas 
i överfört anslag till 2013. 
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 parker/lekplatser/broar/gång-och cykeltunnlar. Budget 200 tkr. 
Ljussättning genomfört enligt plan. Budgeten överskreds på grund av uppgrade
rad belysningsanläggning i stadsparkens lekplats. Resultatet är ett underskott på 
15 tkr. 
Stadsparken,Jörprojektering KS 081110. Budget 67 tkr. Utredningar är genom
förda i samband med fullmäktige beredningens uppdrag. Projektet föreslås slå 
samman med stadsparken, kiosk- och servering, utredning (projekt 3335) Återstå
ende medel, 40 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Silvermyntsgatan plantering trädrad, gång- och cykelväg. Budget 400 tkr. Plante
ring av trädrad genomförd. Budgeten överskreds på grund av arbetstekniska 
svårigheter vid samordning med parallellt VA-projekt i Ge-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. 
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Ny trumma SilvköparenjOlov jons. Budget 2 000 tkr. Byggnationen ej påbörjad 
2012. Arbetshandlingar inför byggnation tas fram i investeringsprojektet Projek
teringjarbetshandlingar Trumma SilvköparenjOlov jonsjDammboski i samma r
bete med Trafikverket. Återstående medel 1 997 tkr, äskas i överfört anslag till 
2013. 
Renovering sluss vidjakob 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 till 2013. 
Säkerhetsväg Storljusen. Budget 800 tkr. Samtal med fastighetsägare pågår. Vägen 
är utstakad. Återstående medel, 775 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Projekteringjarbetshandlingar Trumma SilvköparenjOlov jonsjDammboski. Bud
get 278 tkr. Arbetshandlingar tas fram i samarbete med Trafikverket. Arbetet är 
ännu ej avslutat. Återstående medel, 268 tkr, äskas därför till 2013. 
Lokalprogram 
Medborgarkontor. Budget 400 tkr. Arbetet har ej påbörjats i väntan på politiska 
beslut. Budgeterade medel, 400 tkr äskas i överfört anslag till 2013 i avvaktan på 
vidare beslut. 
Skolgårdar. 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 byggkost
nad 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. 
Kilafritids utbyggnad. Budget 488 tkr. Då verksamhetens lokalbehov har föränd
rats under de senare åren bör en genomgripande kartläggning utföras som sedan 
tas upp i strategiska planen. Budgeterade medel, 488 tkr, återlämnas i bokslut. 
Inbrottslarm. Budget 500 tkr. Arbete pågår med uppgraderingar och anpassning
ar 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 Ösby köket, blev felbokförda och ska till
höra projektet tillagning- och mottagningskök därför blev resultatet ett under
skott på 217 tkr. 
Upprustning Hällsjöbadet. Budget 200 tkr. Arbetet kommer att påbörjas under 
våren 2013. Budgeterade medel, 200 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Ombyggnation Silver jyckens hunddagis Gärdesta. Budget 3 966 tkr. Arbetet pågår 
och beräknas vara färdigt i februari 2013. Återstående medel, 3 672 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2013. 
Gärdestaförskola. Budget 8 316tkr. Byggnationen är klar. Resultat är ett under
skott 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 till 2013. 
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Mindre justeringar av lokaler. Budget 1 500 tkr. Ombyggnation av bland annat 
Täljstenen för ungdomsverksamhet samt säkerhetsanpassning i Aguelimuseet. 
Resultat, underskott på 174 tkr. 
Säkerhetsåtgärder efterförsäkringskrav m.m .. Budget 1 000 tkr. Till största delen 
ombyggnationer av hissar enligt nya säkerhetskrav. Pågående arbete med säker
hetsanpassningar på hunddagiset, Gärdesta. Återstående medel, 325 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2013. 
Handikappanpassningar. Budget 1 500 tkr. Arbete med enkelt avhjälpta hinder 
pågår. Återstående medel, 1 191 tkr, återlämnas i bokslut. 
Äldreboende byggnation. Budget 75 593 tkr. Arbetet med byggnationen pågår och 
förväntas vara klart 2014. Återstående medel, 8 996 tkr äskas i överfört anslag 
till 2013. 
Lärkan skridskobana/bandyplan._Budget 1 000 tkr. I avvaktan på översyn på Vis
ions 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 till 2013. 
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 21697 tkr. Nybyggnationen av Gärdesta 
kök och ombyggnationen av Hedens kök är klart. Projektering av Ösby kök har 
påbörjats. Resultat ett överskott på 10 900 tkr varav 5000 tkr äskas i överfört 
anslag till 2013. 
Förrådsskjul vid Fabriksgatan. Budget 350 tkr. På grund av ändrad verksamhet 
vid Fabriksgatan så måste arbetsmiljön ses över, i första handtvätthallen för Bil
polens 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 till 
2013. 
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 aktuella för 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 till 2013. 
Oförutsedda utvidgningar. Budget 500 tkr. Inga medel för oförutsedda utvidg
ningar 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 till 2013. 
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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. Budgete
rade 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 till 2013. 
ARV Sala byte övervakningssystem. Budget 4 860 tkr. Överklagan av upphandling 
för nytt övervakningssystem medförde att projektet inte kunde genomföras en
ligt plan. Ny upphandling sker första kvartalet 2013. Återstående medel, 4 515 
tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 
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 personalbyggnad. 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. Obudgeterade åtgärder med anledning 
av felleverans. Projektet är nu avslutat. Resultatet blev ett underskott på 82 tkr. 
W Atgärder inom vattenskyddsområden. Budget 487 tkr. Pågående projekt. Åter
stående 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, Silvermyntsgatan, Åsvägen iMöklinta, Jacobsdal, Bergga
tan/Västermalmgatan/Malmgatan. Utöver dessa finns pågående projekt som 
avslutas första kvartalet 2013. Återstående medel, 1 296 tkr, äskas därför som 
överfört anslag till 2013. 
Teknisk service program 
Förrådsinventarier. Budget 100 tkr. Inköpet av nytt förrådssystem inte genom
förd. 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 1605 tkr. Alla inköp gjorda enligt plan för 2012. Återstående 
medel, 210 tkr, återlämnas i bokslut. 
Maskiner. Budget 2220 tkr. Inköp enligt plan 2012. Återstående medel, 71 tkr, 
återlämnas i bokslut. 
Verkstadsinventarier/arbetsredskap. Budget 40 tkr. Återstående medel, 18 tkr, 
återlämnas i bokslut. 
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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, återläm
nas i bokslut. 
Kontorsutrustning. Budget 50 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 17 tkr, 
återlämnas i bokslut. 
Kart/mät 
GIS. Budget 125 tkr. Investering för uppdatering av cad-programvara för projek
tering och konstruktion av kartdatabaser. Återstående medel, 28 tkr, återlämnas i 
bokslut. 

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

IT-investeringar:JT -investeringar har under året använts för att byta ut äldre 
servrar och annan hårdvara såsom exempelvis nätverks utrustning. 

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

Totalförsvaret: I väntan på MSB:s utredning av lämpliga lokaler för kommunens 
krisledningsnämnd och stab bör pengarna stanna på anslaget. När lokalutred
ningen blir av så kommer medlen att behövas för ändamålet. Inlämnad ansökan 
för flera år sedan verkar inte behandlas. Återstår 1 044 tkr av investeringsansla
get. 

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, Eveiund 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. 
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• Utveckling av Ängshagen med markbelastningar genomförs för att möj
liggöra 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 
• Utveckling 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 nat

ionella koordinatsystemet SWEREF 99 för att förenkla användandet av 
kartdatabaser bl.a. från statliga myndigheter, länsstyrelser, andra kom
muner och konsulter. 

• Ombyggnation av köket vid Ösby naturbruksgymnasium 
• Instiftandet av riktlinjer för Sala kommuns måltider 
• Mätningar av det totala matsvinnet ska utföras två gånger per år. Hand

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

• Dagvattenpolicy- och plan ska arbetas fram under 2013. 
• Utredningar, projekteringar och byggnation för verksamheter och bo

stadsetableringar. 
• Utredning och projektering av Stadsparken samt återupptaget arbete för 

Ringgatans ombyggnation 
• 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. 
e Fortsatt arbete med nedgrävning av Molok (underjordsbehållare) vid om

start/miljöstationer. 
• Uppförande av servicehyggnad i stadsparken 
• Utredning och planering av samtliga av kommunens lokaler och hyresav

tal samt externa hyresavtal. 
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e Under 2013 kommer verksamheten fortsätta att byggas upp och struktu
reras 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 of
fensivt 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 be
teende. 

• Fler bostadsområden ska få Grannsamverkan för att motverka brott. 
e 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 ga

tor och torg. 
Kanslienhet 
• E-förvaltning med administration som är enkel, effektiv och medborgar-

vänlig. 
e En väg in till förvaltningen och i förlängningen också till hela kommunen 
e 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. Mac OS. 
e 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 till 100Mb 2020. 

Kultur- och fritidsenhet 
• Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på läktare, om-

klädningsrum 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 
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mailas ut i nyhets brev 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 kom-
mun 

• Lönekartläggning 
• Planering och genomförande av medarbetarundersökning 
• Deltagande i "Leda för resultat" tillsammans med vård och omsorgs

förvaltningen 
• 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 
o Nyanställdas dag, ny rutin och genomförande 
• Utveckla och samverka kommunövergripande regler för friskvård 
• Utveckla förslag till st yrd aku ment avseende diskriminering, inklusive 

jämställdhet 

Räddningstjänst 

• År 2040 kommer Sveriges befolkning äldre än 65 år att öka från 1,6 mil
joner 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 invand
rarbakgrund. 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 ut
rymma 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 kom
munernas räddningstjänstansvar. Det är kommunen som efter samråd 
med länsstyrelsen bryter ner lagstiftningen i förebyggande och skadeav
hjälpande handlingsprogram. Sannolikt kommer detta system att fort
sätta inom överskådlig tid. 

o Eventuellt kan en förändring ske inom kommunens sotnings ansvar. Rege
ringen avser att se över regleringen eftersom man anser att den inte 
stämmer med ansvarsfördelningen i lagen om skydd mot olyckor. Rege-
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ringen anser att det bör prövas om ansvaret för rengöring och brand
skyddskontroll 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 själv
försörjningsgraden kommer att minska, 

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

VERKSAMHETSFAKTA 

Verksamhetsmått 2010 2011 

Antal anställda, tv 50 54 

Antal anställda visstid 3 

Sjukfrånvaro % 1,0 1,4 

Tekniskt kontor 2010 2011 -_._---_. 
Vinterväghållning 

Kostnader totalt, tkr 6268 4746 

Kostnad/invånare, kr 291,02 220,35 

Lokalförvaltning 

Kostnader Skadegörelse, tkr 214 226 

Kostnader städ, tkr 10 212 9943 

Varavextrastäd, tkr 202 372 

Kostverksamhet 

Kostnader totalt, tkr 47743 51155 

Portion/årsarbetare, styck 77 74 

Kostnader hyra, tkr 8616 9255 

VA-verksamhet 

Kostnader totalt, tkr 23430 26595 

Varav kapitalkostnad, tkr 6607 7529 

Intäkter från taxa, tkr 24360 24422 

Renhållning 

* Kostnader totalt, tkr 22456 22079 

* Kostnad/invånare, kr 1043 1024 

Intäkter från taxa, tkr 18109 19335 

Personal 

Kostnader löner, tkr 67419 68720 

*Måtten är omdefinierade 2011 och motsvarande justering är gjord för värdena 2009 och 2010. 
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----" .. _._--.- -~------- ._-----

Antal besökare Täljstenen 8 350 

Antal besökare på biblioteket 151650 

Kommunal subvention per 32,28 
besök l Simhallen 

Antal i % av de bidragsberätti- 11 
gade föreningarna som har 
antagit en trygghetspolicy 

Andelen barnböcker av den 43,8 
totala utlåningen 1 % 

Antal besökare Täljstenen 8350 

Antal besökare på bibHoteket 151650 
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2011 2012 -- --_.~. __ .". .. _ .. __ ._-_ .. _",._ ... _--
7 800 8 200 

133654 139242 

35,54 38,00 

11 11 

40,3 40,5 

7800 8200 

133654 139242 



Revisionens verksamhetsberättelse 

VERKSAMHETSANSVAR 
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Enligt kommunallagen skall revisionen varje år granska all verksamhet som bed
rivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed. De skall 
pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den inter
na kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. För att kunna uttala sig om 
all verksamhet måste revisorerna utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv 
välja vad man skall granska under varje år, all verksamhet kan av ekonomiska 
och effektiva skäl inte granskas varje år. Vad som kommer att granskas under ett 
revisionsår framgår aven revisionsplan som revisorerna beslutar om inför varje 
nytt verksamhetsår. 

ÅRET SOM GÅTT 

Revisorerna har haft 10 möten under året och har vid dessa möten träffat kom
munstyrelsens och samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar. Un
der 2012 har revisorerna även besökt de kommunala bolagen och fått en före
dragning av VD kring bolagens verksamhet och ekonomi. Varje revisor har ett 
särskilt uppdrag att bevaka antingen kommunstyrelse eller nämnd och vid varje 
sammanträde har en rapport lämnats kring dessa. Likaså har varje lekmannare
visor rapporterat kring det bolag man är vald för. 

Under 2012 var kommunens revisorer värdar för den årliga revisionskonferen
sen för förtroendevalda revisorer i Västmanlands län. Konferensen genomfördes i 
Sätra Brunn den 6 september. 

Följande granskningar har genomförts under 2012: 

• Överförmyndarens handläggningsrutiner 
• Reglementen och delegationsordningar för den nya organisationen 
• II -säkerhet 
• Styrning och uppföljning av fritidshemmens verksamheter 
• Granskning av delårsrapport 2012 
• Granskning av årsredovisningen 2012 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 

763 745 758 

763 745 758 
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Budget Avvikelse 

804 46 

804 46 

Revisorerna redovisar ett överskott mot budget på 46 tkr, till största delen bero
ende på att anslaget för granskningar inte använts fullt ut. Beroende på den nya 
organisationen blev processen med att planera in granskningar och genomföran
det av dessa fördröjt. Revisorerna fick ett tilläggsanslag om 20 tkr för genomfö
rande av revisionskonferensen i Sätra Brunn, 

FRAMTIDEN 

Revisionsplan för 2013 håller på att tas fram av revisorerna, Liksom tidigare 
kommer granskning av delårsrapporten och årsredovisningen att genomföras, 
Förutom dessa kommer ett antal verksamhets revisioner att genomföras baserat 
på revisorernas väsentlighets- och riskanalys, 
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Överförmyndarens verksamhetsberättelse 

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

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

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

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

63 (112) 



MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 
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Överförmyndare bidrar genom att årsräkningar som är inlämnade 
före 1 mars ska vara fardig-granskade senast sista augusti samma år. 

Arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om överför
myndarens verksamhet. 

Kontinuerligt informera om överförmyndarens roll och ställföreträ
darnas uppdrag inom kommunens olika verksamheter och till aktu
ella externa aktörer. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 

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

Arbetet med att uppdatera hemsidan med aktuell information är ge
nomfört. 

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

ÅRET SOM GÅTT 

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

a Under året har det varit ovanligt många muntliga sammanträden i Tings
rätten avseende förvaltarskap, vilket inneburit ett flertal resor till Väs
terås. 

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

• Överförmyndarenheten har haft tillsynsbesök av Länsstyrelsen och ge
nomgått revision. 

EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

Bokslut *10 Bokslut ~11 Bokslut -12 

2 956 3 111 2953 

145 273 160 

2811 2838 2793 

Budget Avvikelse 

3155 202 

50 110 

3105 312 

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 lägre än beräknat, totalt 285 tkr under 
budget. Detta är sannolikt beroende på att fler huvudmän än beräknat blev betal
ningsansvariga för arvodet. 

VERKSAMHETSFAKTA 

Text 2010 2011 2012 ------_ .. __ .. _,_ ... ,----------_._._ .. _--_ .. ,---~,,-----'-"---'-'--
Antal aktiva ärenden 387 367 358 

Antal redovisningsskyldiga 
ärenden 

270 
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FRAMTIDEN 

• Behovet av gode män och förvaltare fortsätter att öka. 

66 (112) 
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• I motion 2012/13:C359 ges föreslaget att fribeloppet för ersättningar till 
gode män och förvaltare ska höjas, något som skulle innebära att arvo
deskostnaderna ökar för kommunen. 

• I kommittedirektiv 2012:16 har beslutats att en särskild utredare senast 
31/32013 ska föreslå åtgärder för att ge bättre förutsättningar för gode 
män och förvaltare. I denna översyn finns det ett förlag på att Överför
myndaren ska ta över vissa uppgifter från Tingsrätten, vilket skulle öka 
arbetsbördan för kommunen. 
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Bildnings- och lärandenämndens verksamhetsberättelse 

VERKSAMHETSANSVAR 

Bildnings- och lärande nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar. 

Till verksamheten hör alltså 

• Förskola och pedagogisk omsorg, samt fritidshem 

• förskoleklass 
grundskola 
gymnasieskola 
grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stödfunktionerna, 
exempelvis fritidsklubb 

• kommunal vuxenutbildning 
svenska för invandrare (sfi) 
samhällsinformation 

• Särskild utbildning för vuxna 

• Kulturskola 

Uppgifter som regleras i skollagstiftningen men fullgörs av andra nämnder är: 

• Skolmåltider (Kostenheten, KS) 

• Skolskjuts respektive elevresor (Enheten för samhällsresor, KS) 

• Uppföljningsansvaret enligt Skollagen (2011:800) 29 kapitlet 9 § (ar
betsmarknadsenheten, VON) 

Nämnden planerar årligen för 10 sammanträden 

MÄLA VST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 
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Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 
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Handläggningstiden för en förskoleplats inte överstiger !'yra måna
der. 

Antalet inskrivna barn per avdelning understiger 17 (mäts i oktober). 

Ingen vårdnadshavare nekats möjlighet att välja den skola de önskar 
för sitt barn. (Baserat på formella ansökningar). 

Procentandelen grundskoleelever som väljer nationella gymnasie
program i Sala kommuns gymnasier ökar till 60% (lM utom IMPRO 
borträknat från totalen) 

Antalet elever från andra kommuner i gymnasieskolorna (Gy+GS) 
ökar, mäts 15/9 

Förvaltningen startar yrkeshögskola senast 2014 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING 

Samtliga enheter har en aktuell Skolverkets utmärkelse för hållbar 
utveckling. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIAL T HÅLLBAR UTVECKLING 

Andel elever i gymnasieskolorna som uppger att skolmiljön är trygg 
ökar. 

Alla elever i gymnasieskolan har en mentor i näringslivet 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 

Kommunen kan alltid erbjuda en förskoleplats inom fyra månader. 

Antalet förskolebarn per avdelning är c:a 18. 

Alla får gå på den skolenhet de begär. 

Procenten grundskoleelever som väljer Sala kommuns gymnasier ökar något, 
men är klart under 60% (47,8). 

Antalet elever från andra kommuner är nästan oförändrat trots vikande elev
kullar. 

Ingen yrkeshögskola är i sikte. 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 
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Högst 5 procent av eleverna i åk 1-6 i enkät svarar att de upplever 
att skolans personal sällan eller aldrig bryr sig om vad de tycker. 
(Mätt i årskurs 2) 

Högst 10 procent av eleverna i årskurs 7-9 i enkät svarar att upple
ver att skolans personal sällan eller aldrig bryr sig om av de tycker. 
(Mätt i årskurs 8) 

Andelen elever i gymnasieskolan som anger att de är nöjda med 
verksamheterna ökar med 3 procentenheter årligen 

Andelen av deltagarna i EVL:s verksamheter som anger att de är 
nöjda med verksamheterna ökar 

MÄL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET. 

80-100 procent av eleverna lämnar grundskolan med fullständiga 
betyg. 

90-100 procent av eleverna lämnar grundskolan med behörighet att 
söka gymnasieskolans nationella program (2010 års kriterier, d v s 
minst betyget godkänt i svenska, engelska och matematik) 

Procentandelen av avgångseleverna från Ösby- och Kungsängsgym
nasiet med fullständigt slutbetyg ökar med 2 % årligen från 2010 års 
värde (2010: 77 %) 

Andelen elever inskrivna 15/9 i åk 1 som fortsätter i åk 2 på nation
ellt program (inklusive IMPRO) ökar 

Andelen IG/F och - (streck) minskar, mätt på samtliga betyg i gym
nasieskolan, mäts för läsåret före 

Procentandelen som med minst godkänt resultat fullföljer SFI inom 
två år ökar (mäts som SCB) 

Procentandelen som med minst godkänt resultat fullföljer påbörjade 
kurser inom vux-utbildning ökar (mäts 1/4) 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

MÄL: PÄVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE. 

Andelen elever i gymnasieskolan som upplever att de har möjlighet 
till inflytande och inbjuds till att delta i utformningen av den dagliga 
verksamheten ökar med 5 % årligen 

Andelen deltagare i EVL:s verksamhet som upplever att de har möj
lighet till inflytande och inbjuds till att delta i utformningen av den 
dagliga verksamheten ökar 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Bildnings- och lärandenämnden en trygg, säker och utvecklande 
arbetsmiljö när det totala sjuktalet understiger fyra procent. 

MÄL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

90 procent i arbetsmiljöundersökning uppger att de upplever del
aktighet och inflytande 

MÄL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

75 procent i enkätundersökning upplever att det finns ett tydligt och 
bra ledarskap. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 

Total sjukfrånvaro för 2012 är 4,8 % 

ÅRET SOM GÅTT 

• Bildnings- och lärandenämnden och utbildnings- och arbetsmarknads
nämnden har slagits samman och de båda förvaltningarna har tillsam
mans bildat bildnings- och lärande nämnden och skolförvaltningen. 

• Förvaltningens ekonom och personalhandläggare har organisatoriskt 
flyttats till kommunstyrelseförvaltningen. 
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• Tjänsten som utvecklingsledare har dragits in och arbetsuppgifterna 
övertagits av rektorer och förskolechefer. 

• En ny förskola som totalt kommer att ge = 68 platser har uppförts på 
Gärdesta förskola har byggts ut från fyra till åtta avdelningar, vilket till
skapat 68 nya platser (2x14) + (2x20). 

• En utredning om nattomsorg presenterades under våren, och upphandla
des under sommaren. Dock översteg offererade kostnader budgeten, var
vid en utredning om billigare lösningar tillsattes. 

• Datorer till varje högstadieelev på högstadiet har ersatts av läsplattor. 

• Västerfärnebos högstadium flyttades höstterminen 2012 till Ekebyskolan. 

• Arbete har inletts för att bättre samordna de lT -stödda lärplattformarna 
för grundskolan och gymnasieskolan. 

• Den positiva utvecklingen när det gäller betyg och resultat på nationella 
prov, i grundskolan har befästs, även om resultaten blev något sämre än 
2011. Sala ligger dock stadigt bättre till än riket i snitt när det gäller de 
flesta nationella jämförelsetal. 

• Grundskolan har för perioden hösten 2011 till och med våren 2013 totalt 
cirka 1 mkr i bidrag från länsstyrelsen, för att genomföra ett omfattande 
projekt som skall stödja det entreprenöriella lärandet - det så kallade 
LIVE-projektet. 

• Arbetet med att stärka fritidshemmen har fortsatt, genom den riktade ut
bildningen till all personal. Samtliga enheter arbetar med att upprätta 
handlingsplaner för fritidshemsverksamheten. 

• Kulturgarantin stöds av Kulturrådets bidrag för Skapande skola. Alla års
kullar i grundskolan omfattas av garantin. Den innebär att grundskolans 
lärare och elever med stöd av främst lokala kulturarbetare får stöd i arbe
tet att tillmötesgå olika lärstilar 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

Bokslut MlO Bokslut ~11 Bokslut -12 

565096 556164 534970 

101 922 100776 83 678 

463 174 455388 451 292 

Verksamheternas nettokostnader 

Namnd- och styrelseverk-
849 1119 945 

samhet 

Kansli/stab (AME) 1815 

Flyktingmottagande 26 229 10 

Arbetsma rknadsåtgä rder 4220 4358 

Kulturskola 4749 4996 5214 

Central förvaltning 28362 27812 19207 

Förskola 79009 89072 99238 

Gymnasiesärskola 11946 7763 

Grundsärskola 25247 12408 11111 

Grundskola 216464 202690 206031 

Gymnasieskola 98109 92742 95688 

Vuxenutbildning 3704 4381 4999 

SFI 2174 1822 1087 

Uppdragsutbildni ng 263 

Summa 463174 455388 451292 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Bokslut -10 Bokslut-U Bokslut-12 

Nettoutgifter 3359 5069 3664 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 
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Budget Avvikelse 

525893 --9077 

72 296 11382 

453597 2305 

1345 400 

O -10 

5062 -152 

23543 4337 

98875 -363 

7738 -25 

11960 849 

203647 -2384 

97083 1395 

3264 -1735 

1080 -7 

453597 2305 

Budget Avvikelse 

3700 36 

De stora avvikelserna på intäkts- och kostnadssidan jämfört med budget beror 
dels på olika statsbidrag och projektpengar som ej är budgeterade. Några exem
pel är pengar från kulturrådet, lärarstudenter samt Sparbanksmiljonen. Dels är 
det försäljning av verksamhet utöver budget som även för med sig motsvarande 
kostnader. 

Resultat per verksamhetsområde fördelar sig enligt nedanstående rubriker. 
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Nämnd- och styrelseverksamhet 
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Verksamhetens överskott (+0,4 mkr). Det beror på att sammanslagningen av 
nämnderna har lett till färre ledamöter. 

Kulturskola 
Verksamhetens underskott (-0,2 mkr). Det beror främst på mindre intäkter än 
budgeterat samt att lärarnas löneökningar översteg budget. Försäljningen av 
verksamhet till Salberga fängelse blev mindre än förväntat. 

Centralförvaltning 
Verksamhetens överskott (+ 4,3 mkr). Över hälften av överskottet kan härledas 
till förändringen av ferie- och semesterlöneskulden, vilket vi bedömer är en fråga 
av bokföringsteknisk karaktär. Men även kostnader för fortbildning rehabilite
ringsinsatser och personalpolitiska åtgärder har minskat. Systemkostnader för 
databaser, säkerhetssystem och liknande har blivit högre än beräknat. 

Förskola 
Verksamhetens underskott (-0,4 mkr) Underskottet beror delvis på måltidsverk
samheten, på grund av ökade portionspriser under verksamhetsåret (-0,3 mkr). 
En anledning är också att förskollärarnas löneökningar översteg budget. 

Att etapp 2 av Gärdesta förskola är ofinansierad täcks delvis upp av beslutet om 
att senarelägga utökningen av nattis och att införa helgomsorg inom förskolan 
togs samt av att vårdnadsbidraget ej utnyttjats i full omfattning. 

Den resursfördelningsmodell som förvaltningen använder ger varje avdelning två 
förskollärare och en barnskötare. Andelen förskollärare är dock lägre vilket ger 
ett överskott (+1,0 mkr). 

Grundsärskola 
Verksamhetens överskott (+0,8 mkr). Överskottet beror delvis på att det inte har 
varit några särskoleelever som gått i annan kommun. Verksamheten har också 
smidigare än väntat kunnat anpassas till sjuknande elevantal. 

Grundskola 
Verksamhetens underskott (-2,4 mkr). Kosten blev 1,6 mkr dyrare än budgeterat. 
Förklaringen är densamma som för förskolan. En annan anledning är att lärarnas 
löneökningar översteg budget. Det interkommunala nettot överesteg budget med 
1,4 mkr dels en följd av nyetablering aven friskola i Västerås dels att några elever 
från tidigare upptagningsområdet för Västerfärnebo 7 -9 valt skolor i andra 
kommuner. Under hösten har enheterna fått starka krav på återhållsamhet, vilket 
gjort att underskottet har kunnat begränsas. 

GymnaSieskola 
Verksamhetens överskott (+ 1,4 mkr). Överskottet beror främst på minskade 
interkommunala kostnader samt att en effektiviseringsprocess pågår där lokal-
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behov ses över och pensionerad personal ej ersätts fullt ut. Kungsängsgymnasiet 
gör ett överskott (+ 2,0 mkr) och Ösby naturbruksgymnasium ett underskott (-
3,3 mkr) 

Vuxenutbildning 
Verksamhetens underskott (-1,7 mkr). Underskottet beror på redan gjorda åta
ganden inom externa Komvuxutbildningar. 

Investeringar 
Överskottet blev 36 tkr. Trots att ingen budget givits för Gärdesta 2 så kunde 
budget hållas då omprioriteringar gjordes. 

FRAMTIDEN 

Bildnings- och lärandenämndens främsta utmaning under 2013 är att vidmakt
hålla och utveckla en god kvalitet i verksamheten, trots de skärpta ekonomiska 
förutsättningarna. 

Förskolan har prioriterats och vi kommer sannolikt närmare målet att minska 
barngruppernas storlek till i snitt 14 på småbarnsavdelningar (1-3 år) och 20 på 
syskonavdelningar (3-5 år). Nettoinflyttningens omfattning kommer att avgöra 
hur stor förbättringen blir. 

I grundskolan fortsätter satsningen på läsplattor som ett centralt läromedel för 
alla högstadieelever. En översyn av de lT -baserade lärplattformarna och pedago
giska uppföljningsverktygen görs för att så långt som möjligt skapa enhetliga 
system för hela skolväsendet och för förbättrad ekonomisk hushållning. 

Grundskolan får räkna med en viss reducering av lärartätheten som i dagsläget 
ligger något över rikssnittet. Samtidigt ökar elevantalet med 30-40 barn per år, 
enligt prognoserna. 

En översyn av lokalerna är på gång - där en tanke är att högstadiet på Ekeby och 
gymnaSieskolan byter lokaler med varandra. Det skulle samtidigt frigöra utrym
men för ytterligare samordning av främst f-6-verksamheten på Vallas kolan. 

Särskolan har under senare år haft minskat elevunderlag, något som även beräk
nas fortsätta under 2013, för att därefter hamna på en stabil nivå. 

Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen pågår ett omfattande arbete för att 
anpassa verksamheten till elevunderlaget, efterfrågan av utbildning och en kvali
tetsmässig god och kostnadseffektiv organisation. 

Osäkerheten kring ersättningen till andra kommuner och huvudmän, interkom
munala kostnader, är fortfarande stor. Vi tror att utflödet av gymnasieelever 
kommer att stabiliseras eller i bästa fall minska något. Samtidigt har utflödet av 
grundskoleelever börjat öka på senare år. Genom samverkansavtal med andra 
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kommuner och med stöd av rättsliga prövningar räknar vi dock med att kunna 
minska ersättningsnivåerna för de enskilda eleverna hos andra huvudmän. 

Kulturskolan står inför stora utmaningar. Det finns dels en ambition att lokalin
tegrera verksamheten med grundskolan men under rådande ekonomiska om
ständigheter står också kulturskolan inför krav på betydande verksamhetsan-
passningar. 

VERKSAMHETSFAKTA 

Förskolan 2010 2011 2012 

Antal barn i förskoleverksamhet 

-kommunal förskola 740 779 844 

- familjedaghem 73 71 68 

- kooperativ 110 121 131 

Grundskolan 2010 2011 2012 

- grundskola och förskojeklass 2207 2121 2123 

Skolbarnsomsorg 751 750 798 

- kooperativt fritidshem Broddbo 6 2 4 
och Bråsta 

Särskolan 2010 2011 2012 

Grundsar /trä ningsskola 37 39 31 

Fritidskl u bbjfritids 25 27 22 

Kulturskolan 2010 2011 2012 

Antal elever i Kulturskolan 500 500 450 

Gymnasium 2010 2011 2012 

Elever i Sala Kommuns gymna- 913 744 668 
sieskolor 

varav-eleverfran annan kommun 260 235 205 

Salaelever hos annan skol h u- 341 399 392 
vudman 

GY-sär 2010 2011 2012 

Elever i gymnasiesärskolorna 47 47 44 

varav eleverfran annan kommun 25 26 24 

Salaelever i annan kommun 23 23 17 
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Enheten för vuxnas lärande 2010 

Helårsplatser gymnasial vuxen- 172 
utbildning 

Helå rsp latser grundläggande 37 
vuxenutbildning, 

Antal elever Svenska för invand- 90 
rare (snitt) 
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Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 

VERKSAMHETSANSVAR 

Vård- och omsorgsnämnden med förvaltning har till uppgift att fullgöra kommu
nens uppdrag inom socialtjänsten rörande individ- och familjeomsorg samt 
äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med sär
skilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
Föräldrabalken (FBL). 

Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin samt ledningen av den kom
munala hälso- och sjukvården inkl hemsjukvård (fr om 1 september 2012). 

Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora 
olyckor och katastrofer. Till och med 2012-06-30 ansvarade också nämnden för 
kommunens uppgifter enligt alkohollagen samt tobakslagen. 

Vid halvårsskiftet 2012 omorganiserades kommunen varvid alkohol handläggare 
och konsumentbyrå flyttades från nämndens ansvar och flyktingmottagande 
samt arbetsmarknadsåtgärder tillkom. 

Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer i 
kommunen som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation med målet 
att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. För att 
fullgöra uppdraget har Vård- och omsorgsförvaltningen organiserat sig i olika 
verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, omsorg 
om äldre samt flyktingmottagande och arbetsmarknad som tillkom vid halvårs
skiftet. 
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MÅLA VST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 
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Nämnden bidrar till målsättningen genom att delta i planeringen @ 
kring bostäder för äldre och funktionshindrade samt ha en fördjupad 
samverkan med bostadsbolagen kring boenden för personer med 
svag social förankring. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLiNG 

För att uppnå en miljömässig utveckling bidrar nämnden genom att 
verka för att de samhällsfinansierade resorna samordnas för ett 
bättre resursutnyttjande samt en miljömässig hållning i det dagliga 
arbetet. 

Effektivare tjänsteresor genom nyttjande av bilpool from 1/9 
Vi har under året medverkat i planering för införande av bil
pool. 
Ruttoptimering av hemtjänstens resor med ny teamindelning 
Källsortering 
Minska pappersförbrukning 
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PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 
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Nämnden bidrar med olika aktiviteter till fullmäktiges målsättningar. Dessa har 
genomförts eller påbörjats under året. Bland annat arbetar en projekterings
grupp med nybyggnation av vård- och omsorgsboende. 

Nämnden bidrar till målsättningen "En långsiktig socialt hållbar utveckling" ge
nom att pröva olika lösningar för de mest effektiva metoderna att hjälpa behovs
sökande innevånare. 

Pröva villkorad biståndbedömning i samarbete med Arbetsmarknadsen
heten 

Pröva hemtagningsteamjhemsjukvårdjhemtjänst i förhållande till kort
tids- och särskilda boendeformer 

Nytt motivationsboende som startade i början av 2012 för hemlösa och för hem
tagning av institutionsvårdade missbrukare. 

PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämndens mål är att utveckla verksamheten så att Sala kommuns 
medborgare skall uppleva att äldreomsorgen och stödet till utsatta 
personer är av god kvalitet och bra service. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

Nämndens bidrag består av två målsättningar: 

Brukarna får rätt serviceinsatser vid rätt tidpunkt av rätt personal, 
samt att barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov tillgo
dosedda i sin hemmiljö 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att informationen till de som söker insatser 
inom verksamhetsområdet ska vara tydlig. De personer som erhåller 
insatser ska vara delaktiga i planering och genomförande av tjänster 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 
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Fördjupad undersökning av kundnöjdhet på äldreboenden har gjorts under hös
ten. I ökad utsträckning analysera resultat av undersökningar som genomförs på 
nationell och lokal nivå samt utforma handlingsplaner för kvalitetsförbättring 
utifrån resultaten. 
Kvalitetsunderindikatorer för omvårdnaden visar en positiv trend. 
Andelen äldre i ordinärt boende har ökat lite. 
Arbete med att utveckla kontaktmannaskap och genomförandeplaner som ar
betsmetod pågår för både äldreomsorgen och för funktionsnedsatta. 
I januari hölls utbildning i dokumentation och genomförandeplaner för personal i 
hemtjänsten. Mindre team har bildats i hemtjänsten för att kunna följa kontakt
mannaskapet bättre. 
Sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster arbetar med vårdplaner 
och rehabplaner. 
Inom verksamheten äldreomsorg har brukar- och anhörigträffar hållits där för
bättringsförslag tagits emot. Förändringar enligt några av förslagen kommer att 
genomföras under hösten. 
Inom boendeenheterna har verksamheterna satt upp "förslagslådor "där förbätt
ringsåtgärder och åsikter kan lämnas. Dessa diskuteras sedan i enheternas kvali
tetsgrupper. Genomgång och analys av resultaten i brukarundersökningar har 
genomförts inom alla boende enheter. 
Kvalitetsutveckling i syfte att skapa mer sammanhållna vårdkedjor ska ske inom 
ramen för arbetet med hemsjukvård i kommunens regi. 
Både på förvaltningsövergripande nivå och arbetsplatsnivå systematiskt kart
lägga synpunkter jklagomål som inkommer i syfte att på ett effektivt sätt hantera 
brister i verksamheten. Arbetet ska ske så att ett lärande skapas i hela organisat
ionen. 
Värdighetsgarantier för äldreomsorgen har implementerats. 
Myndighetskontoret har organiserats i funktioner för att möta kunderna bättre. 
Institutionsplaceringarna för Individ- och familj har minskat drastiskt för vuxna 
då Motivationsboendet med hemmaplanslösningar öppnat under året. 
Institutionsplaceringarna för Individ- och familj har dock ökat för barn. 
Öppenvårdsinsatser IFO har återgått 2012, efter en ökning föregående år, till 
2010 års nivå. 
Kundenkät till LSS korttidsboende utskickad samt referensgrupper för Daglig 
verksamhet har startats upp under året. 
Förvaltningen deltar sedan hösten 2012 i SKL:s utbildningssatsning Leda för Re
sultat 
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-MAL:'TRYGG, SÄKEROCH UTvECKLANDE ARBETSMILiö-----------------

Nämnden bidrar när andelen skador, olycksfall och brott minskar för O 
personalen inom nämndens verksamhetsområde samt när sjukfrån-
varon understiger 4 %, 

MÄL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS 05 ska genomföras på 
samtliga enheter. 

MÄL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS 05 ska genomföras på 
samtliga enheter. 

Kommentar tll! måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 

Sjukfrånvaron hamnade på 5,5 % 2012 varav 37,2% är långtidssjukskrivna ur 
denna grupp, 

Förslag till ny förvaltningsorganisation har arhetats fram i syfte att skapa en ökad 
tydlighet kring ledning och styrning, 

Arbetsmarknadsenheten har organisationsmässigt flyttat till Vård- och Omsorg 
medan konsumentrådgivning samt alkoholhandläggare flyttats bort från halvårs
skiftet, 

Samverkansmöten är etablerade, Brukarundersökningarna har gåtts igenom på 
Ensamträffar och på Arbetsplatsträffar. 

Hemsjukvårdens kommunalisering har planerats hela våren och övertagandet 
gjordes 1 september då 8 sjuksköterskor bytte huvudman och arbetet har sam
ordnats i hemvårdsteam, 

Utvecklingsarbetet för synpunkts hanteringen har inte påbörjats, 

Alla enheter har under våren fört diskussioner om värdighetsgarantier, Beslut 
har tagits på Vård- och Omsorgsnämnden i samband med budgetbeslut i oktober 
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• Nedläggning av 19 korttidsplatser inom äldreomsorgen och omstrukture
ring mot kvarboende och hemtjänst för äldre 

• Påbörjad byggnation av nytt äldreboende med BO platser. Informations-
träffar för anhöriga på berörda boenden har hållits för flytten. 

• Hälsoprogram för anställda i riskzon har genomförts i flera grupper. 

• Slutrapport från projektet anhörigstöd. Utvecklingsråd bildat. 

• Samarbetet med landstinget har fördjupats i arbetet för de mest sjuka 
äldre, ledningskraft. Arbetet med kvalitetsregistren fortgår. 

• I september övergick hemsjukvården i kommunal regi. 

• Hemtjänstens kunder ökade i antal med ca 40 personer under året. I de
cember utplanerades ca BOa flera omvårdnadstimmar än i januari och 96 
timmar mera service. 

• Hemtjänsten erbjuder sedan februari enklare matberedning. 

• Kommuninnevånare över 75 år i ordinärt boende kan sedan februari 
själva välja vilka serviceinsatser de vill använda sig av upp till nio timmar 
i månaden. 

• Under våren genomfördes kundträffar i alla hemtjänstteam. Där påtala
des vikten av bättre information till våra kunder. Under hösten fick alla 
kunder en informationsmapp hem till sig. 

• Utbildning runt genomförandeplaner, dokumentation, stroke och nutrit
ion har genomförts. 

• Hemtjänstverksamheten har under året delats i nio mindre team för att 
förbättra kontinuiteten hos våra kunder. Teamutveckling har inletts un
der hösten, nu med medverkan av de kommunanstallda distriktssjukskö
terskorna. 

Förvaltningsövergripande 

• Konsumentbyrån flyttade vid halvårsskiftet till Medborgarkontoret. 

• Alkoholhandläggningen flyttade vid halvårsskiftet till kommunstyrelse
förvaltningen. 

• Alkohol- och drogsamordning har förts över till vård- och omsorgsnämn
den från kultur- och fritidsnämnden. 
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• Arbetsmarknads- och integrationsverksamheten har förts över till vård
och omsorgsnämnden från utbildnings- och arbetsmarknads nämnden. 

• Myndighetskontoret har funktionsindelats i barn och ungdomsgruppen, 
försörjningsstöd och vuxengruppen. Arbete med samsynen på hela Myn
dighetskontoret så att handläggningen blir så likartad och rättssäker som 
möjlig. 

e Konsulent har anställts på Myndighetskontoret som har som uppgift att 
stötta och handleda handläggarna i utredning och lagstiftning. 

• Arbetsgrupp för införandet aven familjecentral har under året jobbat 
fram en verksamhetsicte samt en beskrivning av lokalbehovet. 

• Fyrklövern har under året tagit emot två stycken s.k Dublin-ärenden. 
Ungdomar som sökt skydd i ett annat land innan de kom till Sverige. 
Dessa ungdomar ska utredas i det land som de först kom till och blir där
för inte asylprövade i Sverige 

e Delegationsordningen förändrad på Myndighetskontoret. Enhetschef och 
konsulent beslutar om placeringar, tjänsteköp samt norm på försörj
ningsstödet. 

• Starten av Motivationsboendet syftar till att minska institutions
placeringar av vuxna. Flertalet placeringar av ungdomar som har skett 
beror på de brott och missbruk av droger som de unga gjort sig skyldiga 
till. Snabba och kraftfulla åtgärder har krävts för att förhindra ytterligare 
brott eller socialt nedbrytande beteende. Öppenvården för ungdomar har 
inte mäktat med att stötta upp de mest utagerande ungdomarna och de
ras familjer. En satsning på ungdomsarbete krävs för att möta upp de be
hov som finns både att förhindra placeringar men även för att förkorta 
dem. 

• Hot- och våldutbildning för Individ- och Familj 

• Familjerådgivningen, Skolteamet, Ungdomsmottagningen och IFAS, In
tensivt Familjearbete, har breddat sitt arbete och arbetar nu med stöd i 
familjer för att förhindra placeringar av barn och unga. Namnet på teamet 
har ändrats till Familjebehandlarna. Teamet har även utökats med en 
person med kompetens inom familjebehandling och missbruk 

Omsorg om funktionshindrade 

• Funktionsnedsättningsområdet har utbildats i Hot- och våld samt hur 
man kommunicerar med funktionshindrade vilket gör att man nu använ
der Pietogram i kommunikationen. 
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• Daglig verksamhet startade under september upp ett samarbete med Sala 
Heby Energi. Arbetsanpassaren på dagligverksamhet har under året upp
arbetat flera nya externa placeringar på olika arbetsplatser. Dagliga verk
samheten på Kungsängsskolan avslutades i juni. 

• I februari avvecklades servicebostaden Lundiska och istället utvecklades 
bostäder med särskild service på området Johannesberg. 

• Ledig LSS gruppbostadsplats som har används som korttidsplats under 
perioden juni - oktober har stått tom sedan dess. 

• Vi har möjliggjort en verkställighet på hemmaplan som vi tidigare köpt av 
extern utförare genom att rekrytera ytterligare 2,0 årsarbetare till en re
dan befintlig arbetsgrupp. 

• Schemamodellen årsarbetstid har införts på alla boendeverksamheter 
utom Gröna Villan. Solgatan samt Dalhem har i dag modellen tvättstuge
schema. Båda schemamodellerna leder till flexiblare schemalösningar. 

• LSS-boenden har jobbat med minsta möjliga bemanning under korttids
frånvaro under året på alla verksamheter samt minskat handledningen. 

• Från juli har område Funktionsnedsättning haft 80 % ej tillsatt chefs
tjänst och från 1 oktober har dagligverksamhets enhetschef varit TF verk
samhetschef för område FO med chefsansvar även för dagligverksamhet. 
Sjukskriven enhetschef för boende har inte ersatts mellan 9/11 tom 
20/12. 

• Alla verksamheter utom Gröna Villan, Solgatan samt Skräddargränd do
kumenterar nu sina daganteckningar elektroniskt i verksamhetssystemet 

• Socialstyrelsen har haft två tillsyner på två gruppboenden. Karpgatan och 
Gröna villan. Vi har åtgärdat deras synpunkter på Gröna Villan och fort
satt arbete kommer att ske under 2013 runt åtgärdena. Socialstyrelsen 
hade inga synpunkter på åtgärder för Karpgatan. 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12 Budget Awikelse 

Kostnader 406710 431188 504744 491902 -12 842 

Intäkter 56960 66834 -122660 -112073 10587 

Nettokostnad 349750 364354 382084 379829 -2255 

Verksamhetsområdenas nettokostnader, tkr 

Förvaltningsövergrlpande vht 933 500 2140 3029 889 

Individ- och familjeomsorg 66917 69250 67099 66713 -386 

Omsorg om funktionshlnd-
81603 87914 84501 88273 3772 

rade 

Omsorg om äldre 197472 206405 221364 214655 -6709 

Färdtjänst 2583 

Alkohol ha ndläggare 243 285 

Arbetsmarknaden het 6980 7159 179 

Summa 349750 364354 382084 379829 -2255 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar Bokslut -10 Bokslut-U Bokslut-12 Budget Avvikelse 

Nettoutgifter 1199 661 517 1376 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 
Nettoresultatet avviker från budgeten med -22 mkr. Av detta är 1,3 mkr ökad 
semesterlöneskuld. 

Bruttokostnaderna överskrider budget med -12,8 mkr, varav personalkostnader
na -6,3 mkr, hyror -0,4 mkr, övriga kostnader -6,2 mkr. 

Personalkostnaderna förvaltningsövergripande -1,1 mkr beror på semesterlö
neskulden, omsorgen om äldre uppvisar det största underskottet (-8,1 mkr) mot 
periodbudget. Vakanser inom IFO och omsorgen om funktions-hindrade håller 
nere det totala personalkostnadsunderskottet (+5,5 mkr). Avvikelse personal
kostnad (-2,5 mkr) från budget på arbetsmarknadsenheten täcks av statsbidrags
intäkter. 

Bruttointäkterna + 10,6 mkr består bl a interna intäkter (1 mkr resursen, 4,5 mkr 
hemtjänst), 3 Mkr AMS-bidrag samt 2,1 övriga statsbidrag och projekt. 

Avvikelsen på övriga kostnader (-6,2 mkr) består bl a av försörjningsstöd (-1,1 
mkr), köp av verksamhet(-1,7 mkr). MoUvationsboendets kostnader är något 
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dyrare än budget (-0,4 mkr) men täcks av intern omfördelning och minskning 
externa kostnader bl a den externa institutionsvården för vuxna. Resten av un
derskottet består av ökade hemtjänstkostnader och OH (-3 mkr). 

Investeringar 
Resultat 517 tkr. Inköp av sängar till särskilda boenden äldreomsorg samt inköp 
till Karlagatans snickeri med investeringar i maskiner/utrustning. 

2010 2011 2012 

Löneökning budget(utfall) !:i,lriJkr 3;~;(5)'l11kr 

Sem.löneskuld -0,1 mkr -0,5 1,3 mkr 
mkr 

Försörjningstöd 22,Sm.~r 24,4 23,9rnkr 
hM 

Nedläggning 19 äldreboendeplatser 0,2 mkr 

from 1/11 (helårseffekt ca 1,3 mkr) 

Institutionsvård 3420 

kr/dygn ba rn 

Institutionsvård 2 OSS 1836 1463 

kr/dygn vuxna 

FRAMTIDEN 

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren brottats med ekonomiska pro
blem. Sammantaget är dock verksamheten kostnadseffektiv. Jämfört med stan
dardkostnaden utifrån 2011 års resultat har nämnden i vissa fall mycket låga 
kostnader; 

.{ Äldreomsorg - 15,6 % under standardkostnad - sett till kronor per invå
nare så fanns det 201112 kommuner i Sverige som satsade mindre 
pengar per invånare på sin äldreomsorg än vad Sala gjorde . 

.{ Funktionsnedsättning, LSS - 9,6 % under standardkostnad 

.{ Individ- och familjeomsorg + 6,2 % över standardkostnad 

Äldreomsorgen får idag inte de resurser som skulle behövas för att garantera en 
god och säker vård och omsorg. Brister finns bl a när det gäller bemanning natte
tid. Nämnden försöker kontinuerligt vidta åtgärder i syfte att flytta resurser till 
äldreomsorgen från annan verksamhet. Dessa möjligheter är dock snart uttömda 
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och kan komma att slå tillbaka då behovet av LSS-boende beräknas öka, Nämn
den har därför gjort en översyn av äldreomsorgens kostnader och räknat ut hur 
mycket olika insatser som kan bedrivas med anslagna resurser på ett sådant sätt 
att kvaliteten upprätthålls, I dagsläget diskuterar nämnden därför neddragning 
och omställning av verksamhet på grund av att resurserna inte räcker till för 
äldreomsorgen, 

Vidare behöver nämnden få del av den statliga ersättningen för flyktingmotta
gande som kommunen får, Avsikten med dessa medel är bl a att de ska täcka 
kostnader för kvarvarande försörjningsstöd till personer som tidigare erhöll in
troduktionsersättning, Under perioden jan-aug 2012 uppgick kostnaderna för 
försörjningsstöd till denna målgrupp till ca 2 Mkr. 

Aktiviteter som kommer att pågå 2013: 

• Samlokalisering av hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering, 

• Genomförande av åtgärder med anledning av genomförd lokalöversyn, 

• Upphandling trygghetslarm, 

• Utveckla arbetet med försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. 

• Fortsatt utbildning inom omvårdnadslyftet. 

• Fortsatt arbete med projektering av det nya vård och omsorgsboendet. 

• Fortsatt planering för verksamhetsomställning när det nya boendet ska 
tas i bruk 

• Införa kvalitetsgrupper för att arbeta med kvalitetsutveckling och för
bättringsåtgärder inom boende n, 

• Arbetet med hemmaplanslösningar för vuxna fortsätter och behovet av 
placeringar har efter Motivationsboendets öppnande nästan upphört. 

• Deltagande i SKL:s utvecklingsprogram Leda för Resultat 

• Utveckla vårt arbete med teknik och larm, 

• Kvalitetssäkring och utveckling av vården och omvårdnaden för de mest 
sjuka äldre i samverkan med landstinget. 

• Fortsatt planering för ökade behov av hemtjänst. 

• Arbetet med utveckling och förtydligande av kontaktmannaskapet för 
brukare fortsätter. 

• Socialstyrelsen har beslutat om nya riktlinjer jvägledning när det gäller 
personaltäthet inom vård och omsorgsboende för äldre som ska gälla från 
och med 2014-01-01. 
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• Det nya vård och omsorgsboendet beräknas stå färdigt våren år 2014. 
Arbetet med att förbereda flytten har på börjats. 

• Område Funktionsnedsättning ser ett stort behov av fler gruppbostads
platser redan under våren 2013. Även ett ökat behov av insatsen bostad 
med särskild service kommer att bli en stor utmaning i både personalbe
manning samt brist på lägenheter. 

• De nya bemanningsriktlinjerna som kommer 2014 påverkar även områ
det LSS i form ett ökat behov av personal 

• Fördelning av personalresurser över hela område FO i syfte att bemanna 
rätt pågår. 

• Handledning samt utökade personalresurser inom funktionsnedsättning 
kan återigen behövas beroende hur verkställighet på hemmaplan som vi 
tidigare köpt av extern utförare utvecklar sig. 

• Vi ser en ökad efterfrågan på externa arbetsplatsplaceringar inom daglig 
verksamhet, vilket ställer ett högre krav på oss. Arbete med att utveckla 
daglig verksamhet och externa placeringar fortsätter och samverkan med 
arbetsmarknadsenheten är en viktig del i den utvecklingen. 

• Flytten av hunddagis till Tränggatan 12 kommer att genomföras under 
början av 2013. Fortsatt behov av att hitta ny lokal för Bikupan kvarstår 
och behöver lösas så fort det går. 

• De verksamheter inom område funktionsnedsättning som under 2012 
inte har infört årsarbetstid eller påbörjat socialdokumentation i verk
samhetssystemet kommer att slutföra det 2013. 

• Det påbörjade arbetet med att utveckla kortidsboendet Skräddargränd 
fortsätter under 2013. 

• Fortsatt samarbete under året med främst Salabostäder men även de pri
vata fastighetsägarna för det ökande behovet av utslussningslägenheter, 
träningslägenheter och egna kontrakt för våra målgrupper inom IFO för 
såväl ensamkommande ungdomar som flyktingar och personer med 
skulder. 

• Implementera projektet VillJa i ordinarie verksamhet. 

• Revidering av riktlinjer för missbruksarbetet i kommunen har påbörjats 
och ska antas av VON. 

e Fortsatt samarbete med skolan kring gemensamma ungdomar med pro
blem för att enas om hemmaplanslösningar. 

• Arbetet med att rekrytera så kallade förstärkta familjehem har påbörjats 
av handläggarna inom familjehemsteamet och på Fyrklövern med för-
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hoppning om att kunna rekrytera under året för behov inom bägge verk
samheterna. 

• Arbetet med Familjecentral tillsammans med skolförvaltningen och 
Landstinget pågår. Familjecentralen förväntas starta hösten 2013. 

• Sänka försörjningsstödet, ett stort analysarbete på alla klienter som upp
bär försörjningsstöd kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet 
kring försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. 

• Förvaltningens medverkan till att starta Sociala företag. 

• Åtgärder mot arbetslösheten främst bland ungdomar och jobbcenter i 
samarbete med arbetsförmedlingen. 

• Fyrklövern har utifrån den tvingande lagstiftningen som förväntas införas 
from halvårsskiftet om ytterligare en asyl plats behov av ett PUT -boende. 

• Anhöriginvandringen ser ut att öka vilket medför utmaningar gällande 
bostäder, försörjning och skola. 
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VERKSAMHETSFAKTA 

Tabell! Verksamhetsfakta 

Text •..... _ ...... _,.- "._._--,,_." .. "'-
Antal årsarbetare 

Antal särskilda boendeplat-
ser SoL 

- varav anpassade för de-
menta 

- varav anpassade för per-
son er med psykiska funkt-
ionshinder 

~varav antal korttidsplatser 
50L 

Antal korttidsboendedygn 
50L 

Antal personer med hem H 

tjanstlnsatser 1/10 

Antal beslut bostad vuxna 

L55 

Antal personer med insat~ 
sen personllg assistans 
LS5/LA55 

Antal personer med insat-

sen daglig verksamhet LSS 

Antal beslut boendestöd 
kommunpsykIatri 

Antal beslut elevhemsbo-

ende i annan kommun LSS 

Antal hushåll med försörj~ 

ningsstöd 

Antal personer placerade 
på institution 

Antal deltagare j arbets~ 

marknadsinsatser 

Navigatorcentrum 

Antal ungdomar i ferjear~ 
bete 

Antal mottagna flyktingar 

2012 2011 "_. __ ._._.,-._--~-- - -,- ------------------

636 585 (exkl AME) 

272 269 

82 82 

7 7 

36/19 36 

9175 10864 

327 314 

66 67 

6/35 7/35 

75 76 

51 56 

14 12 

733 735 

29 41 

384 357 

63 42 

128 125 

79 40 
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2010 
----~------

572 (exkl AME) 

267 

82 

5 

36 

9754 

312 

57 

3/32 

65 

42 

10 

744 

44 

206 

69 

158 

51 



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Kommunens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

TKR Not Redovisat 
2011 

Verksamhetens intäkter 1 248953 

Jämförelsestörande intäkt 1 

Verksamhetens kostnader 2 -1212248 

Avskrivningar 3 -44333 

Verksamhetens nettokostnader -1007628 

Skatteintäkter 4 789877 

Generella statsbidrag 

och utjämning 5 238074 

FinansieHa intäkter 6 3611 

Finansiella kostnader 7 -11442 

Resultat före extraordinära poster 12491 

Extraordinära intäkter O 

Extraordinära kostnader O 

Årets resultat 12491 

91 (112) 

91 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

Budget Redovisat 
2012 2012 

300052 245703 

20962 

-1278471 -1232826 

-49812 -46536 

-1028231 -1012697 

810 226 819936 

234189 237756 

2879 4320 

-11 718 -10035 

7344 39281 

O O 

O O 

7344 39281 



KASSAFLÖDESANALYS 

TKR Not Bokslut 2011 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Arets resultat 12491 

Justering för av- och nedskrivningar 44333 

Justering för gjorda avsättningar 884 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur O 

Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 8 -10605 

Medel från verksamheten töre förändring av rörelsekapital 47104 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -31635 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -3467 

Ökning/minskning förråd och varulager -491 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11511 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella tillgångar -91442 

Försäljning av materiella tillgångar 11 783 

Investering i finansiella tillgångar O 

Försäljning av finansiella tillgångar 3368 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 -76291 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 50000 

Amortering av långfristiga skulder -11237 

Minskning av långfristiga fordringar 3439 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42202 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

Förändring långfristig skuld inkl indexuppr. Citybanan O 

Förändring långfristig fordran Citybanan O 

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur O 

Årets kassaflöde -22578 

likvida medel vid årets början 33329 

likvida medel vid årets slut 10751 

92 (112) 

92 (112) 

ÅRSREDOVISNING 2012 

Budget 2012 Redovisat 2012 

7344 39281 

49812 46536 

1689 892 

O O 

O -2989 

58845 83720 

O 22215 

O -16858 

O 118 

58845 89195 

-109121 -126749 

3800 5309 

O O 

O 1119 

-105321 -120321 

O 53025 

-11 718 -15509 

3200 4231 

-8518 41747 

O O 

O O 

O O 

-54994 10621 

-15390 10751 

-70384 21372 



BALANSRÄKNING 

TKR Not 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 

Maskiner och inventarier 11 

Finansiella anläggningstillgångar 12 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgå ngar 

Förråd 13 

Kortfristiga fordringar 14 

Kassa och bank 15 

Summa omsättningstillgångar 

SUM MA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 16 

-därav årets resultat 

Avsättningar för pensioner 17 

Skulder 

långfristiga skulder 18 

Kortfristiga skulder 19 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

Panter och ansvarsförbindelser 

Pantbrev 

Pensionsförpliktelser 20 

Borgensåtaganden 21 

Operationella leasingavtal 22 

93 (112) 

Redovisat 
2011 

675257 

84685 

117678 

877 620 

3179 

123229 

10 751 

137159 

1014780 

503111 

12491 

29898 

245002 

236768 

481770 

1014780 

2011 

423 

574507 

359080 

19025 

93 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

Budget Redovisat 
2012 2012 

751775 

85809 

112567 

939737 950152 

2689 3061 

91594 101014 

-70381 21371 

23902 125447 

963638 1075598 

508866 542380 

7344 39281 

32304 30440 

182233 282868 

240235 219910 

422468 502778 

963638 1075598 

2012 

O 

573752 

462689 

19933 



94 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

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

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 274 kommuner 
som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressav
tal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regress
avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i för
hållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt 
ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kr och to
tala tillgångar till 272 786307 725 kr. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 654 818 206 kr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 666 700 546 kr. 

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

Sala kommun har ett skogs innehav på 4 993 ha med ett grovt beräknat mark
nadsvärde på ca 300 mkr som till betydande del ligger utanför balansräkningen. 

94 (112) 



NOTER 

TKR 

Not l Verksamhetens intäkter 

Försäljningsmedel 

Taxor avgifter, ersättningar 

Hyror och arrenden 

Bidrag 

varav jämförelsestörande intäkt, återbetalning AFA 

Försäljning verksamhet och entreprenad 

Försäljning anläggningstillgångar 

varav Jämförelsestörande intäkt försäljning aktier 5al-
berga fastighetsförvaltning AB 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader 

Inköp anlåggningstHlgångar och underhållsmaterlal 

Bidrag 

Entreprenader o köp av verksamhet 

Konsulttjänster 

Lokal- och markhyror, fastighetsservice 

Bränsle, energi och vatten 

Förbrukningsmaterial inklusive kontorsmaterial 

Övriga verksamhetskostnader 

Not 3 Avskrivningar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Maskiner och inventarier 

Nedskrivningar 

Not 4 Skatteintäkter 

Kommunalskatt, preliminär 

Slutavräkning 2010 

95 (112) 

95 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

2011 2012 

18273 17997 

74300 78947 

13 959 14445 

68522 88923 

20962 

63035 63232 

10865 3121 

3368 Q 

248953 266665 

777014 791249 

23396 24390 

61646 58288 

180685 181031 

5575 6281 

41115 40787 

37749 37981 

42161 44548 

42908 48270 

1212248 1232 826 

26359 27952 

17920 18585 

54 Q 

44 333 46536 

771133 810 061 

3086 O 



TKR 

Slutavräkning 2011, korr 

Slutavräkning 2012, prognos 

NotS Kommunalekonomisk utiämning och lSS 

Inkomstutjä m ningsbidragJavgift 

Kostnadsutjärnnlng 

RegleringsbidragJavgift 

lSS utjåmningsavgift 

Fastighetsavgift 

Not 6 Finansiella intäkter 

Bankränta 

Ränta SHE Holding AB 

Avkastning kommunala bolag 

Övriga ränteintäkter 

Påminnelse- och Inkassoavgifter 

Övriga finansiella intäkter 

Återbetalning el- och diesefskatt 

Ränta förlagslån 

Not 7 Finansiella kostnader 

låneräntor 

Avgår räntebidrag 

Finansiell kostnad pension 

varav effekt av förändrad diskonteringsränta 

Indexuppräkning Citybanan 

Not 8 Justering av övriga ej rörelsekagitalRåverkande (;!oster 

Reallsatlonsvinst vid fastlghetsförsäljnlngar 

96 (112) 

96 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

2011 2012 

15658 155 

9720 

789877 819936 

185787 191994 

·4760 ·1078 

22045 10 604 

-649 -945 

35652 37180 

238074 237756 

147 517 

1811 1019 

130 496 

353 259 

174 195 

159 1687 

758 O 

79 147 

3611 4320 

7109 8482 

1 O 

2731 1203 

1805 O 

HOl 350 

11442 10035 

·7237 ·2843 



TKR 
"-~-~-_._ .. _ .. _---

Realisationsvinst vid försäljning av aktier 

Utdelning Sala Kulturfond 

Not 9 Investeri ngsnetto 

lnvesteri ngsutgifter 

Investerlngsinkomster 

varav fastighetsförsäljningar 

varav försäljning finansiella tillgångar 

Not Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
10 

Markreserv 

Verksa mhetsfastigheter 

varav pågående projekt 

Fastigheter för affärsverksamhet 

Publika fastigheter 

Fastigheter för' annan verksamhet 

Ack Investeringar 

Ack Avskrivningar 

Ingående bokfört värde 

Nyanskaffning 

Avyttring 

Arets Avskrivningar 

Nedskrivning 

Reavinster 

Utgående bokfört värde 

97 {112) 

97 {112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

2011 2012 

-3368 -135 

-11 

-10605 -2989 

-91442 -126749 

15151 6428 

11 783 5309 

3368 1119 

-76291 -120321 

13189 13 324 

465554 535815 

3935 70789 

115458 123039 

72410 68593 

8647 11 005 

675257 751775 

948219 999233 

-311988 -323976 

636231 675257 

69985 106889 

-11 783 -5262 

-26359 -27952 

-54 O 

7237 2843 

675257 751775 



TKR 

Not Maskiner och Inventarier 
11 

Maskiner 

Inventarier 

Bilar 

Ack Investeringar 

Ack Avskrivningar 

Ingående bokfört värde 

Nyanskaffning 

Avyttring 

Arets Avskrivningar 

Utgående bokfört varde 

Not Finansiella anläggningstillgångar 
12 

Aktier i Sala Industrifastigheter AB 

Aktier i Kommunaktiebolaget 

Aktieri Sala-Heby Energi AB 

Aktier i Vestmanlands lokaltrafik AB 

Aktier i Vafab 

Aktier I Sala Silvergruva AB 

Aktier i SaJabostäder AB 

Andelskapltal Kommuninvest ekonomIsk förening 

Andelar 

Bostadsrätter 

Förlagsbevis Kommuninvest 

Citybanan 

Utlämnat lån Sala-Heby Energi Holding AB 

98 (112) 

98 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

2011 2012 

26030 25840 

42904 46444 

15750 13 525 

84685 85809 

232135 230128 

-150896 -145443 

81239 84685 

21366 19756 

O -47 

-17920 -18585 

84685 85809 

5075 5075 

2 2 

88 88 

984 O 

4442 4442 

5000 5000 

10247 10247 

1020 1020 

673 778 

40 40 

3800 3800 

19298 19298 

67009 62778 

117678 112567 



TKR 

99 {112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

2011 2012 

Andelskapltalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommunin
vest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 438 tkr för Sala kommun. Totalt 
andelskapital i Kommunrnvest uppgick 2012-12-31 till 1458 tkr. 

Upplösning av bidraget till Citybanan påbörjas 2013 och upplöses över 25 år. Beloppet uppgår till 
19298 tkr. 

Not Förråd 

13 

Lager Ösby NaturbruksgymnasIum 

Centralförråd 

Lager glasskulpturer/tavlor/ävriga gåvor 

Lager Kungsängsgymnasiets kiosk 

lager Turistbyrån 

Lager Simhallen 

Not Kortfristiga fordringar 
14 

Kundfordringar 

Fordringar hos anställda 

Spannmålsleveranser 

Statsbidragsfordringar 

Skattekonto 

Fordran mervärdesskatt 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Not Kassa och bank 
15 

Huvudkassa 

Postgiro 

Bank 

(Checkkrediten uppgår till 52 325 tkr) 

99 (112) 

1655 

1016 

325 

25 

58 

100 

3119 

13884 

36 

701 

1605 

25445 

8050 

73508 

123 229 

O 

10624 

127 

10751 

1807 

707 

384 

12 

63 

88 

3061 

20574 

34 

O 

1818 

836 

7867 

69885 

101014 

O 

17613 

3759 

21371 



TKR 

Not Eget kapital 
16 

Anläggnl ngskapita I 

Rörelsekapital 

SQecifikation av det egna kapitalets förändring 

Inga ende Eget kapital 

Utdelning Sala Kulturfond 

Arets resultat 

Utgående Eget kapital 

I eget kapital ingår 471,3 tkr som avser Sala Kulturfond 

Bajansutredning 

Årets resultat 

Realisationsvinst 

Justerat resultat 

Not Avsättningar för pensioner 
17 

Avsattnlng för pensioner 

Avsättning för garanti- och visstidspensioner 

Avsättning föt särskild löneskatt pensioner 

Not Långfristiga skulder 
18 

Swedbank 

Kommuninvest 

Citybanan 

100 (112) 

100 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

2011 2012 
_ .. _-_ .... _-'"._-_ ... _ .. _ .... ~~,-_. 

602720 636843 

-99609 -94463 

503111 542380 

490620 503111 

-11 

12491 39281 

503111 542380 

12491 39281 

-10605 -2978 

1887 36303 

23670 24356 

391 141 

5837 5943 

29898 30440 

9240 O 

213 434 260190 

22328 22678 

245002 282868 



TKR 
......... "' •.. _ .. ~----,_._ .. __ .... ~-... _,--,---,-,-~-~---,--.------------

Not Kortfristiga skulder 
19 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Leverantörsskulder 

Upplupen källskatt 

Upplupna arbetsgivaravgifter 

Fastighetsskatt 

Statsbidragsförskott Gruvans vattensystem 

Utdelning från Jöns och Alvida Äkermans fond 

Statsbidragsförskott flyktingverksamhet 

Semesterlöneskuld 

Ferlelöneskuld lärare 

Uppehållslöneskuld 

Upplupen särskild löneskatt pensioner 

Upplupna räntekostnader 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 

Övriga förutbetalda intäkter 

Förutbetalda skatteintäkter 

Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder 

Not Anvarsförbindelser 
20 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 

varav effekt av förändrad diskonteringsränta 

Särskild löneskatt pensioner, ansvarsförbindelser 

Not Borgensåtaganden 
21 

FörJustansvar för egna hem och småhus 

Kommunens företag 

101 (112) 

101 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

2011 2012 
--,-,-~-,--,~,---~,~~,-

11376 14246 

51391 53474 

10978 12513 

13 234 14794 

759 723 

1090 1090 

1 l 

3240 1787 

34023 36220 

13189 11233 

1261 1049 

5810 6014 

1204 1251 

23948 24788 

1736 1709 

1092 1125 

62437 37892 

236768 219909 

462343 461735 

32636 O 

112164 112017 

574507 573752 

931 664 

358149 462025 

359080 462689 



TKR 

Not El uppsägningsbara operationella leasIngavtai överstigande 3 år 
22 

M i nimileasavgifter 

Med förfall inom 1 år 

Med förfall inom 1-5 år 

Med förfall senare än S år 

102 (112) 

102 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

2011 2012 

19025 19933 

4171 3044 

8754 9274 

6100 7615 



Driftredovisning, tkr 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Revision 

Överförmyndaren 

Bildnings- ocn lärande nämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

Investeringsredovisning, tkr 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bildnings- och lärandenämnd 

Vård~ och omsorgsnämnd 

Summa 

Budget 
2012 

616710 

804 

3155 

525893 

491902 

1638464 

Budget 
2012 

176176 

3700 

1376 

181252 

Drift- och investeringsredovisning 

Kostnader Intäkter 

Redovisat Budget~ Budget Redovisat 
2012 avvikelse 2012 2012 

609216 7494 403 433 406715 

758 46 O O 

2953 202 50 160 

534970 -9077 72296 8367& 

504744 -12842 112073 122660 

1652641 -14117 587852 613212 

Utgifter Inkomster 

RedOVisat Budget- Budget Redovisat 
2012 avvikelse 2012 2012 

122577 53599 3800 5309 

3664 36 O O 

508 868 O O 

126749 54503 3800 5309 

103 (112) 

103 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

Netto 

Budget~ Budget Redovisat Budget- % 
avvikelse 2012 2012 avvikelse 

3282 213277 202502 10775 5% 

O 804 758 46 6% 

110 3105 2793 312 10% 

11382 453597 451292 2305 1% 

10587 379829 382084 -2255 -1% 

25360 1050612 1039428 11183 1% 

Netto 

Budget- Budget Redovisat Budget- % 
avvikelse 2012 2012 avvikelse 

1509 172 376 117268 SS 108 32% 

O 3700 3664 36 1% 

O 1376 508 868 63% 

1509 117 452 121439 56013 32% 



Koncernens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

TKR 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

Aktuell skatt 

Uppskjuten skatt 

ARETS RESULTAT 

104 (112) 

2011 

609582 

O 

-1509228 

-71575 

-971221 

789877 

238074 

2481 

-39427 

19784 

O 

O 

-2053 

-1142 

16589 

104 (112) 
ARS REDOVISNING 2012 

2012 

590388 

20962 

-1502304 

-75126 

-966079 

819936 

237756 

2250 

-36250 

57613 

O 

O 

-437 

-1464 

55712 



KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Arets resultat 

Justering för av- och nedskrivningar 

Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 

Ökn(-)jminskn{+) förråd och varulager 

Ökn{-)jminskn(+) kortfristiga fordringar 

Ökn(+ljminskn{-) kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 

Försäljning immateriella anläggningstillgångar 

Investering i materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av materiella anläggningstillångar 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 

Amortering av skuld 

Ökning långfristiga fordringar 

Minskning av långfristiga fordringar 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

105 (112) 

105 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

2011 2012 

16589 55712 

71575 75126 

7 -2252 

-9691 631 

78480 129217 

9153 1296 

-17439 11835 

-33993 -11956 

36201 130393 

O -347 

1710 O 

-155420 -140632 

14783 5309 

O -88 

4396 2147 

-134531 -133610 

102759 308047 

-31385 -281511 

O O 

3440 4231 

74814 30767 

-23516 -27550 

63941 40818 

40 425 68368 



BALANSRÄKNING 

TKR Not 

TIlLGÅNGAR 

Anläggningstillgå nga r 

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 

Elcertifikat 

Summa immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader o tekn.anl.tillg l 

Maskiner och inventarier 2 

Pågående arbete 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, m.m. 

Långfristiga fordringar 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Förråd 

Fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

TKR Not 

EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Arets resultat 

106(112) 

2011 

12513 

O 

12513 

1566428 

89069 

20224 

1675721 

34936 

8376 

43312 

1731547 

14546 

161460 

40425 

216431 

1947977 

2011 

569966 

16589 

106 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

2012 

11619 

347 

11967 

1645316 

89793 

4443 

1739552 

33116 

7847 

40963 

1792482 

13 250 

145990 

68368 

227609 

2020090 

2012 
._----

586004 

55712 



TKR Not 

Summa eget kapital 

Minoritetsintressen 

Avsättningar 

Pensioner och liknande förpliktelser 

Avsättning skatter 

Summa avsättningar 

Skulder 

långfristiga skulder 

långfristiga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Levera ntärsskulder 

Övriga kortfristiga skulder 

Summa kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAl 

AV5ÄTININGAR OCH SKULDER 

TKR 

Ställda panter 

Ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser 

Borgensåtaganden 

Övriga förpliktelser 
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2011 

586555 

O 

31370 

11822 

43192 

971558 

971558 

81480 

265192 

346672 

1318230 

1947977 

2011 

423631 

575976 

1631 

272 
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2012 

641716 

O 

31809 

13 334 

45144 

1001696 

1001696 

91104 

240430 

331534 

1333230 

2020090 

2012 

371825 

575121 

1189 

O 



NOTER 

TKR 

Not 1 MASKINER OCH INVENTARIER 

Anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

Not 2 MARK, BYGGNADER OCH 

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

Anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

2011 

635226 

-328560 

306666 

1904945 

-556149 

1348797 

108 (112) 

2012 

660434 

-336679 

323755 

1999715 

-588491 

1411224 
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Redovisningsprinciper 
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Redovisningen har upprättats i överenskommelse med lagen om kommunal re
dovisning och god redovisningssed och enligt gällande rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. 

Avvikelse 

Kommunen har erhållit "prestationsersättning för sjuka äldre". Ersättningen har 
bokförts på 2013 istället för 2012 vilket avviker från god sed. Syftet med avvikel
sen är att ersättningen ska kunna användas i verksamheten under 2013. 

Lån och räntor 

Kostnads- och intäkts räntor har periodiserats. Nästkommande års amorteringar 
är bokförda som kortfristig skuld. 

Personalkostnader 

Intjänad semester och okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga värde 
inklusive personalomkostnadspålägg. Arbetsgivaravgifter för december har peri
odiserats. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för hantering av kapitalkostnader' ska inventa
rier som klassas som en investering ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och 
ha ett värde av minst ett halvt basbelopp. 

Avskrivningar 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där avskrivning sker på till
gångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas månaden efter att investe
ringen tagits i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen 
för; byggnader och tekniska anläggningar: 10, 20, 25, 33 och 50 år, och för ma
skiner och inventarier; 3, 5, 7,10 och 15 år. 
Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls. 

Exploateringstillgångar 

Kommunens exploateringstillgångar är redovisade som materiella anläggnings
tillgångar. 

Internränta 

Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde, vilken är den av Kom
munförbundet rekommenderade, för 2012 4,20 %. 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna har bokförts enligt Kommunförbundets senaste prognos, cirku
lär 12:75. 
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Pensioner 
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Intjänade pensioner från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräk
ningen enligt blandmodellen. Intjänade pensioner fram till och med 1997 redovi
sas som ansvarsförbindelse. Hela den individuella delen av pensionen betalas ut 
för individuell förvaltning. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda har 
skuldförts. Förändringen av RIPS-räntan har bokförts som en finansiell kostnad. 

Leasing 

De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella. 

Begreppsförklaringar 

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

Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter beräknade utifrån det egna skat
teunderlaget. Det generella statsbidraget redovisas tillsammans med bidrag och 
avgifter i utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. 

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

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

Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella anläggningstillgångar, ma
teriella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar. 

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

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

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

Finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperiods investeringar och lö
pande verksamhet har finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens lik
vida ställning. 
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För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investerings re
dovisning 

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

Investeringsredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovi
sade investeringsinkomster och utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringar
na förs över till finansieringsanalysen. 
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BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

I denna bHaga redovisas samtliga indikatorer som använts för att göra bedömningen av måluppfyllelsen. 

Kommunfullmäktige 

Mål Indikator 2012 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling: 

Ett växande Sala 

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

lKälla: Mäklarstatistik.se 

Befolkningsutvecklingen 
är positiv 

Antalet fastställda 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

Försäljningsvärdet på 
fastigheter ökar 
(medelvärde tkr) 

Antalet lägenheter ökar 

Sala förbättrar sin 
placering på Svenskt 
Näringslivs ranking med 

20% 

förändring % 

Medborgarna ger Sala j 

SCB:s 
med borga ru nd e rsökni ng 
minst betyget 65 (skala 
0-100) som en bra plats 
att leva och bo på 

Sala förbättrar sin 
placering på "Fokus" 
ranking av kommunerna 
som en bra plats att bo 
på 

+28 

9 

1361' 

+93 

230 

10,5% 

57 

263 

2011 

+ 33 

3 

1212 

+31 

257 

-11% 

Ingen 
mätning 

2011 

254 

2010 

+ 36 

9 

1237 

+68 

231 

11% 

59 

180 

2 



Mål Indikator 
~~--

En långsiktig miljömässigt Antal kommunala 
hållbar utveckling fastigheter som värms 

upp med olja 

Andelen lokalt 
producerad energi ökar 
av den totala 
energianvändningen 2 

Antal resor med 
kollektivtrafik ökar 
(buss) 

Totala mängden 
hushållsavfall minskar 
(kg/inv) 3 

Utsläpp från bilar 
minskar

2 

Andelen ekologiskt 
producerade produkter i 
kostverksamheten ökar 

Mål för perspektivet verksamhet: 
Nöjda medborgare och Medborgarna ISCB:s 
brukare medborgarundersökning 

ger verksamheten lägst 
betyget 55 (skala O-
100) 

God service av hög kvalitet Brukare inom vård och 
omsorg får rätt insatser 
vid rätt tidpunkt av 
kompetent personal 4 

Fler barn, ungdomar och 
vuxna inom vård och 
omsorg får sina 
individuella behov av 
stödinsatser 
tillgodosedda i sin 
hemmiljö 4 

Andelen elever som 
lämnar grundskolan med 
behörighet att söka 
gymnasieskola ökar s 

Påverkan och inflytande Medborgarna i SCB:s 
för kommunens medborgarundersökning 
medborgare bedömer möjligheten till 

inflytande och påverkan 
till minst 45 (Skala O-
100) 

2 Uppgifterna har inte kunnat redovisas 
3 Indikatorn avser insamlad mängd hushållsavfall, kg/inv, källa: Avfall Sverige 
4 Se Vård- och omsorgsnämnden sid 14 för redovisning av indikatorer 
5 Enl 201O-års kriterier, dvs godkänt i svenska, engelska och matematik 

3 

2012 2011 2010 
- ----

4 5 5 

254209 252568 271577 

363 831 451 

2560 kg 

20,3 % 15% 10% 

53 Ingen 53 
mätning 

2011 

Målet Uppfyllt Målet 
delvis delvis 

uppfyllt uppfyllt 

Målet Målet Målet 
delvis delvis delvis 

uppfyllt uppfyllt uppfyllt 

94% 94% 88% 

37 Ingen 39 
mätning 

2011 



Mål Indikator 2012 2011 2010 
------- -------~~~ 

Mål för perspektivet medarbetare:6 

Trygg, säker och Andelen 69 % 65% 63% 
utvecklande arbetsmiljö skad o r / olycks!a II/b rott 

minskar till 50 % av 
totalt anta! 
registreringar 

Sjukfrånvaron 4,7% 4,3% 4,1% 
understiger 5 % 

Mål för perspektivet ekonomi: 
Hållbar ekonomisk Arets resultat uppgår till 3,7% 1,2% 8% 
utveckling minst 1 % av skatte-

intäkter, generella stats-
bidrag och utjämning 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än 
nettokostnadsökni ngen: 

- skatteintäkter, 2,8% 3,2% 5,5% 
statsbidrag, ut jämning-
förändring från 
föregående år I % 

- nettokostnadsökning - 0,5% 3,2% 6,1% 
förändring från 
föregående år i % 

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag 

- avvikelse 11,2 3,4 3,4 
driftsredovisning, mkr 

6 Målsättningar för delaktighet och inflytande samt tydligt och bra ledarskap har inte kunnat följas upp då ingen medarbetarenkät gjordes 
som planerat för 2012 

4 



Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Mål Indikator 2012 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling: 

Ett växande Sala 

En långsiktig 
socia~ hållbar 
utveckling 

En långsiktig 
miljömässigt 
hållbar utveckling 

Trygg säker och 
utvecklande 

arbetsmiljö 

Befolkningsutvecklingen är 
positiv 

Antalet fastställda 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
narlngsverksamhet ökar 

Antalet lägenheter ökar 

Sala förbättrar sin placering 
på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20 % 

Den direkta skatteintäkten 
ökar enligt TEM 1

) 2) 

Sala har en bra livs~ och 
boendemiljö en!. NRI (nöjd

regionindex, där max är 1001 

Andelen lokalt producerad 
energi ökar av den totala 
energianvändni ngen 

Antal resor med 
kollektivtrafik okar (buss) 

Totala mängden 
hushållsavfall minskar (kg) 

Utsläpp från bilar minskar 

Andelen lokalproducerade 

råvaror som används inom 
kommunens matproduktion 

ökar 

Sjukfrånvaron understiger S 

% 

9 

+96 

10,5 % (230) 

57 

254209 

4,7 

2011 

+ 33 

3 

+31 

·11 % (257) 

5,7 Mnkr 

Redovisas i 
kommun

övergripande 

bokslut 

252568 

Redovisas i 
kommunövergrjpa 

nde bokslut 

Redovisas i 
kommunövergripa 

nde bokslut 

Redovisas j 

kommunövergripa 
nde bokslut 

4,3 

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

2010 

+ 36 

9 

+68 

11% (231) 

6,8 Mnkr 

59 

271577 

485 

2560kg 

10% 

4,1 

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

AB) 

5 
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Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 
Mål Indikator 2012 2011 2010 

,,- _._ .. _,,- -'-, --~--'" .. ,'----- --- ~~,-,~---~-" ~--,---~ 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling: 
Ett växande Sala Minst hålla eller helst Uppfyllt. Svar Uppfyllt Svar Uppfyllt Svar 

förkorta remisstiden för oftast inom ett par oftast inom ett par oftast inom ett par 
LBE- och planärenden. dagar. dagar. dagar. 

Remissvar vid ansökan Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 
av alkoholtillstånd skal! 
skickas inom 2 dagar. 

Tillstånd för hantering av Uppfyllt Inget uppdrag Inget uppdrag 
brandfarliga eller 
explosiva varor. 
Delegationsbeslut skall 
ske inom 1-5 

arbetsdagar efter 
inlämnande av komplett 
ansökan. 

Remissvar från polisen Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 
om olika 
tillståndsärende, t.ex. 
offentliga 
sammankomster, 
fyrverkerier, etc, skall 
skickas inom 2 dagar, 

Delegationsbeslut för Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 
egensotning skall skickas 

inom 2 dagar. 

Mål för perspektivet Verksamhet: 
Sala/Riket Sala/Riket Sala/Riket 

NÖjda Andelen som aldrig är Nästa mätning Nästa mätning 54 %/53 % 
medborgare och orolig för brand ej 2013 2013 
brukare understiger riket 

Andelen som anger att Nästa mätning Nästa mätning 50 %/47 % 
möjligheten att påverka 2013 2013 
sin egen säkerhet vid 
brand i bostaden är 

ganska stor, ej 
understiger riket 

Andelen som har Nästa mätning Nästa mätning 90%/92 % 
brandvarnare ej 2013 2013 
understiger riket 

Andelen som har Nästa mätning Nästa mätning 63 %/50 % 
brandsläckare ej 2013 2013 
understiger riket 

Andelen som gått kurs i Nästa mätning Nästa mätning 56%/54% 
första hjälpen ej 2013 2013 
understiger riket. 

Andelen som gått kurs i Nästa mätning Nästa mätning 35 %/35 % 
olycksförebyggande 2013 2013 
arbete (t. ex. 
brandskydd) ej 
understiger riket _~ __ ' ___________ ~ ___ ',_m ___ 

._--~-



Mål 

God service av 
hög kvalitet 

Indikator 

Kommunens SCB~ 
undersökning. "Huf 

nöjda är medborgarna 
med räddningstjänsten" 

Sala jmf snittindex 
medverkande 
kommuner 

De planerade til!synerna 
enligt lSO och lBE är 
utförda. 

Minst 10 % (3500 
personer) av 
kommunbefolkningen 
årligen genomgår 
utbildning i 
brandkunskap eller 
sjukvård. 

Avvikelsera pporterna 
om fel inom SOS Alarms 
hantering av 112-
samtalen är noll. 

Antal utryckningar i 
förhållande till 
jämförbar statistikgrupp 
i MSB:s riksstatistik är 
under medel. 

Anspänningstiderna 
hålls. (Tid från larm tills 
fordonet lämnar 
brandstationen). Mäts i 
avvikelserapportering. 

2012 

77/74 

100% 

5300 

o 

Från MSB hösten 
2013 

o 

Mål för perspektivet medarbetare: 
Trygg, så ker 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 %. 

Medarbetarenkät ej 
utförd ännu. 

Tydligt och bra 
ledarskap -------------------. 

1 

1,49 % 

2011 

Nästa mätning 
2012 

100 % 

4150 

7 

11,27/11,18 

1 

(1 övning) 

2,50% 

7 

2010 

78/74 

100% 

6000 

6 

Över 

1 

1 

2,83% 
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Kommunstyrelsen·· Tekniskt kontor 

Mål Indikator 2012 2011 2010 
~--,----- - _._- _._- ~'._-- -~---,-,-_ .. ~~_ .. - .. ----_._~. --_ .. 
Mål för perspektivet Samhällsutveckling 

En långsiktig Andelen nöjda 54 Ingen mätning 51 

socialt hållbar medborgare, trygghets-

utveckling och säkerhetskänsla 

Andelen nÖjda 58 Ingen mätning 49 
medborgare, miljöer i 
gatu~ och parkmark 

En långsiktig Andelen återstående 4 5 5 
miljömässigt oljeuppvärmda 

hållbar utveckling fastigheter 

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

Andelen ökad 170084 51632 133576 
biogasproduktion 

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

Mål för perspektivet Verksamhet 

Nöjda Andelen nöjda kunder i Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätnIng 

medborgare och kostverksamheten 
brukare 

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 avseende 
miljöarbetet inom 
sophanteringen 

Andelen nöjda 82 Ingen mätning 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 



Kommunstyrelsen - Samhällbyggnadskontor 
Mål Indikator 2012 2011 2010 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling 

Ett växande Sala Handläggningstiderna för 
bygglov understiger 3 veckor 

<21 27 dagar 15 dagar 

En långsiktig Arbeta med de nationella Genomfört Genomfört Genomfört 
miljömässigt miljömålen, Sala ekokommun 
hållbar utveckling och klimatstrategin som grund 

Mål för perspektivet Verksamhet 

NÖjda 
medborgare och 
brukare 

Nöjdkundindex överstiger 65 
poäng 

65 

God service av 
hög kvalitet 

Bygg- och mHjönämnden arbetar med en kvalitetsäkring av verksamheten då detta stärker 
rättssäkerheten och höjer kompetensen. Det bidrar även med verktyg för ökad effektivitet, 
avvikelserapportering och utveckling av nämnden serviceåtaganden. För arbetet finns 

särskilda kvalitetsmål framtagna. 

Mål för perspektivet Medarbetare 

Trygg, säker och 

utvecklande 
arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron skall understiga 

4,5% 
4,2% 4,3% 1,7% 

Delaktighet och 
inflytande för 

medarbetarna 

Tjänstemännen har en 
långtgående delegation och en 
stor möjlighet att påverka sin 

egen arbetssituation med eget 
ansvar 

Genomfört Genomfört Genomfört 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Kompetensutvecklingsplanerna 

för chefer inom förvaltningen 
fokuserar på 

ledarska psutbildning 

Kommunstyrelsen - Kultur och Fritid 
Mål 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

God service av 
hög kvalitet 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 

medborgare 

Indikator 

Andelen nöjda 
medborgare (65%) 

Antal medielån per 
invånare ska överstiga 

rikssnittet. (6,3 %) 

Antal besökande i 
simhallen ska överstiga 

115000 

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

Antalet inköpsförslag via 
webben ska utgöra 5 % 
av aHa inköp 

Antalet genomförda 
förslag från ungdomarna 

i ungdomslokalen ska 
överstiga 90 % 

Trygg säker och Korttidsfrånvaron ska 

utvecklande aldrig överstiga 2,9 

Genomfört Genomfört Genomfört 

2012 

62% 

6,8% 

90455 

87% 

11,3% 

95% 

1,5 dagar 

2011 2010 
- --------~--

Ingen mätning 

2011 

Mål uppfyllt 6,6 % 

Mål ej uppfyllt 
90 566 besökande 

84% 

Mål uppfyllt 10 % 

Mål uppfyllt 91 % 

Mål uppfyllt 2,3 
dagar 

Mål ej uppfyllt. 
Fritid 58 % och 

Kultur 57 % 

Mål uppfyllt. 7,5 % 

Mål ej uppfyllt. 
97 578 besökande 

Mål uppfyllt. 86 % 

Mål uppfyllt. 8% 

Ej genomfört 

Mål uppfyllt. 2,2 
dagar per person 

och år arbetsmiljö dagar per person och år 

----~----~~--------------~-~.----------
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Mål Indikator 2012 2011 2010 
_______ ••• w 

Delaktighet och 10 ledningsgrupps- 100% Mål uppfyllt 100 % Målen uppfyllda 
inflytande för sammanträden per år 
medarbetarna 10 protokollförda 

arbetsplatsträffar 
genomförs per år 

1 medarbetarsamtal 
med varje anställd 
genomförs per år 

Tydligt och bra Personalen i Ej genomförd p g a Mål uppfyllt Betyg Ej genomfört 
ledarskap medarbetarenkäten ska organisation5- 6 

på en 8-gradig skala förändring 
betygssätta ledarskap till 
minst 6 
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Bildnings- och iärandenämnden 

Mål Indikator 2012 2011 2010 
.~---,-- "'"---_ .. _._-- ._-~ -_._----~--""- ._~-~,---_._ .. 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling 

Ett växande Sala Handläggningstiden för 100% 100% 100% 
en förskoleplats inte 
överstiger fyra månader. 

Antalet inskrivna 18 17 17,0 
förskolebamper 
avdelning i snitt 
understiger 17. (Mäts i 
oktober 

Ingen vårdnadshavare O O O 
nekats möjlighet att välja 
den skola de önskar för 
sitt barn. (Baserad på 
formella ansökningar). 

Procentandelen 47,8 45,4 54,6 
grundskoleelever som 
väijer nationella 
gymnasieprogram i Sala 
kommuns gymnasier 
ökar till 60 % (IM utom 
IMPRO borträknat från 
totalen) 

Antalet eleverfrån andra 231 233 258 
kommuner j 

gymnasieskolorna 

(Gy+GS9) ökar, mäts 

15/9 

Förvaltningen startar Nej 
yrkeshögskola senast 
2014 

En långsiktig Samtliga enheter har en 

miljömässigt aktuell Skolverkets 
hållbar utveckling utmärkelse för hållbar 

utveckling. 

Förskola 14/15 14/15 9/14 
Skola 12/13 12/13 S/B 

Särskolans enheter 3/3 3/3 1/3 

En långsiktig Andel elever i 94% 94% 91% 
socialt hållbar gymnasieskolorna som 

utveckling uppger att skolmiljön är 
trygg ökar 

Alla elever i 100% 90% 
gymnasieskolan har en 
mentor i näringslivet 

Mål för perspektivet Verksamhet -----
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Mål Indikator 2012 2011 2010 

Nöjda Högst 5 % av eleverna i l O 2 
medborgare och åk 1-6 i enkät svarar att 
brukare de upplever att skolans 

personal sälJan eller 

aldrig bryr sig om vad de 
tycker. (Mått i åk 2). 
2012 ersatt med frågan 
"lårarna i skolan hjälper 

mig i skolarbetet om jag 
behöver det" 

Högst 10 % av eleverna i 2 14 12 
åk 7-9 i enkät svarar att 
de upplever att skolans 
personal sällan eller 

aldrig bryr sig om vad de 
tycker (Mätt i åk 8). 2012 
ersatt med samma fråga 
som i åk 2, 

Andelen elever i 74% 65% 61 % 
gymnasieskolan som 

anger att de är nöjde 

med verksamheterna 
ökar med 3 

procentenheter årligen 

Andelen av deltagarna i 86% 93% 
EVL:s verksamheter som 

anger att de är nöjda 

med verksamheterna 
ökar 

God Service av 80-100 % av eleverna 79,5 % 80 73 
hög kvalitet lämnar grundskolan med 

fullständiga betyg. 

90M IOO % av eleverna 94% 94 88 
lämnar grundskolan med 

behörighet att söka 

gymnasieskolans 

nationella program 

(minst betyget godkänt i 
svenska, engelska och 

matematik). 

Procentandelen av 79,2 % 76% 77% 

avgångseleverna från 

Ösby- och 

Kungsängsgymnaslet 

med fullständiga 

slutbetyg ökar med 2 % 
årligen från 20l0-års 

värde (77 %) 

Andelen elever inskrivna 82,6% 80% 74% 

15/9 i åk som fortsätter i 
åk 2 på nationellt 

program (inklusive 

IMPRO) ökar 

Andelen IG/F och - 11,9 % 10% 12,5 % 
(streck) minskar, mätt på 

samtliga betyg i 

gymnasieskolan, möts 

för läsåret före 
''''-,,----,,~--,,-,~,-,_._~~, 



Mål Indikator 

Procentandelen som 
med'minstgodkänt 
resultat fullföljer SFI 
inom två år ökar (mäts 
som SeB) 

Procentandelen som 
med minst godkänt 
resultat fullföljer 
påbörjade kurser inom 
vuxutbildning ökar (mäts 
1/4) 

Mål för perspektivet Medarbetare 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Bildnings- och 
lärande nämnden har en 

trygg, säker och 
utvecklande arbetsmiljö 

när det totala sjuktalet 
understiger fyra procent 

90 procent i 
arbetsmiljöundersökning 
uppger att de upplever 
delaktighet och 
inflytande 

75 procent i 
enkätundersökning 
upplever att det finns ett 
tydligt och bra ledarskap 

2012 2011 2010 

2010-2011 = 24 % 

Målet har ej mätts 

4,8% lu lu 

82% lu lu 

78 % lu lu 

iu ::: ingen uppgift. Två av målen för perspektivet medarbetare förutsätter att enkätundersökningar regelbundet görs. En 
sådan är använd 2012, men fram till och med 2011 finns inga uppgifter att redovisa. 

13 
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Vård och omsorgsnämnden 
Mål Indikator 2012 2011 2010 

~------_.,-~,----" ---- ---- _._----- --------
Nöjda Andelen nöjda 47 resp 46 Ingen mätning 47 resp 45 
medborgare och medborgare ger 2011 
brukare verksamheten 

äldreomsorg resp stöd 
till utsatta personer lägst 
betyget 55 i SeB" 
medborgarundersökning 

Nöjda NöjdKundindex, NKI Mätning upphört 64/72 71/74 
medborgare och vårdboendejhemtjä nst 
brukare 

God service och Rätt insatser vid rätt Målet delvis Målet delvis Målet delvis 
kvalitet tidpunkt av kompetent uppfyllt enl uppfyllt enl uppfyllt enl 

personal underindikatorer underindikatorer underindikatorer 

- antal personer m Ingen mätning Ingen mätning 12 
trycksår minskar* 2012*** 2011 *** 
~ andelen undernärda 12% 14% 15% 
personer i vård~ och 
omsorgsboenden 
minskar 

- antalet 235 254 276 
I ä kem ed e Isavvi ke Ise r 
minskar 

- antalet fallskador inom 148 140 142 
verksamheterna minskar 

- antalet persona! med Ja Ja Ja 
adekvat utbildning ökar 

God service och Barn, ungdomar och Målet delvis Målet delvis Målet delvis 

hög kvalitet vuxna får sina uppfyllt enl uppfyllt enl uppfyllt enl 
individuella behov underindikatorer underindikatorer underindikatorer 

tillgodosedda i sin 

hemmiljö 

- antalet placeringsdygn 3698 5892 5909 
inom HVB minskar (IFO) 

- antalet 123 121 134 
öppenvårdsinsatser ökar 
(IFO)--

- antalet placeringar 17 15 12 
köpta av externa 

utförare minskar (LSS) 

~ antalet personer m 622/236 650/258 625/261 
insatser 1- ordinärt 
boende ökar i 
förhållande till antalet 
personer i särskilt 

boende, 1/10 (ÄO) 

Trygg, säker och Andelen 60 enl Flexite 42 61 
utvecklande skador/olycksfall/brott enl Flexite enl Flexite 
arbetsmiljö minskar för personalen 

Sjukfrånvaron 5,5% 4,4% 4,3% 
understiger 4 % 

Delaktighet och Enhetssamverkan i 100% 100% 74 % av enheterna 

inflytande för enlighet med FAS 05 har 
medarbetarna genomförs på alla EnSamträffar 

enheter 
--,-----~,~~ 



Mål 

Tydligt och bra 
ledarskap 

*mäts specifik vecka 

Indikator 

Enhetssamverkan i 
enlighet med FAS 05 
genomförs på alla 
enheter 

**stödkontakt med handläggare borträknat 

2012 

100% 

*** registreras i Senior Alert fr o m 2011. Kan sedan följas årsvis. 

2011 2010 

100 % 74 % av enheterna 
har 

EnSamträffar 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2012 

BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET UTIFRÅN BOKSLUT 
2012 

Sammanfattning 

Nämnd/Styrelse/Förvaltning Överskott (+) Nämndens förslag till 
/Underskott(-) tilläggsbudget 

2012 

Kommunstyrelsen 10775 

Revision 46 

ÖVerförmyndaren 312 

Bildnings* o lärandenämnden 2305 

Vård- och omsorgsnämnd -2255 

Utfal/ 2012 11183 

Kommunstyrelsen 

NÄMNDENS ÖVER / UNDERSKOTT 

Medborgarkontor 
Bidrag till cykelleder 998 tkr 

Kultur och fritid 
Utställningsverksamhet 100 tkr 

Räddningstiänst 
Totalförsvar 985 tkr 

Cykel/eder 

Utstä Il n i ngsverksa m het 

Totalförsvar 

Förslag Tilläggsbudget 

Fördjupade granskningar 

Förslag Til/äggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Til/äggsbudget 

Summa förslag 

Tilläggsbudget 2013 

HUR HAR ÖVER/UNDERSKOTT UPPKOMMIT 

Medborgarkontor 

Tilläggsbudget 
2013 

998 

100 

900 

1998 

25 

25 

O 

O 

O 

2023 

I bokslut 2011 beslutades om bidrag 2012 till cykelleder, 1 098 tkr. Endast 100 
tkr har rekvirerats. 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2012 

Kultur- och fritid 
Utställningsverksamheten genomfördes inte som planerat under 2012. 

Räddningstjänst/Totalförsvar 
På grund av de strikta reglerna för vad den statliga ersättningen får användas till 
föreligger vissa problem att utnyttja hela anslaget. 

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGET ATT PÅVERKA 2013 ÅRS VERKSAMHET? 

Medborgarkontor 
Enligt bygdeföreningen Tärnan kommer resterande medel för 2012 att behöva 
rekvireras under 2013. 

Kultur- och fritid 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 286 att bevilja maximalt 150 tkr för 
produktion av jubileums DVD samt 80 tkr som medfinansiering av filmfestivalen 
Norling 100 år. 

100 tkr behövs för genomförande av DVD och Sven Norling 100 år under 2013. 

Räddningstjänst/Totalförsvar 
Öka möjligheterna för kvalificerad extern hjälp vid kompetensutveckling av 
krisledningsnämnd och stab. lnfo Sala kompenseras för arbete med 
vidareutveckling av krisinformationen. 
Arbetet med revidering av risk- och sårbarhetsanalys kommer att intensifieras 
2013 - 2015. 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET 

Cykelleder 
998 tkr överförs till Medborgarkontorets driftanslag 2013. 

Kultur- och fritid utställningsverksamhet 
100 tkr överförs till Kultur- och fritid för med finansiering av jubileums DVD samt 
filmfestival Norling 100 år. 

Totalförsvar 
900 tkr överförs till totalförsvarets driftanslag 2013. 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2012 

Revision 

NÄMNDENS ÖVER- / UNDERSKOTT 

Revisorerna har under 2012 ett överskott om 25 000 kr för kostnads slag övriga 
konsultationer. Detta konto används för de fördjupade granskningar 
kommunrevisionen beställer av sakkunnigt biträde. 

HUR HAR ÖVER/UNDERSKOTT UPPKOMMIT 

[ 2012 års revisionsplan togs beslut om fem fördjupade granskningar samt de 
obligatoriska granskningarna av delårsrapport och årsredovisning. Efter att 
beslut fattats om dessa kvarstod 25 000 kr att använda till en mindre granskning. 
Under året har revisorerna diskuterat tänkbara områden att granska men 
budgeten har då bedömts för liten för att lägga ut på en granskning eller 
förstudie. 

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGET ANSLAGET ATT PÅVERKA 2012 ÅRS 
VERKSAMHET? 

Tilläggsbudgeten kommer att användas för fördjupade granskningar i enlighet 
med 2013 års revisionsplan. 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET 

i föreslår att överskottet om 25 OOOkr för 2012 överförs som tilläggsbudget till 
2013 års driftsanslag. 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2012 
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BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET I 2013 ÅRS DRIFTSANSLAG 

ANTAGEN § X I XXXX-XX-XX I DIARIENUMMER 20XXjXXX REVIDERAD § X J xxxx-xx-xx l DIARIENUMMER 20XXjXXX 
SALA KOMMUN 
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Begäran om överföring av investeringsanslag i bokslut 2012 till 2013 
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Begäran om överföring av investeringsanslag i bokslut 2012 till 2013 
Kommunstyrelsens förvaltning 

BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING AV 

INVESTERINGSANSLAG I BOKSLUT 2012 TILL 2013 

Sammanställning Investeringar 

Tkr 

Nämnd/Styrelse/Förvaltning Överskott(+)/ Nämndens förslag till överföring 

Kommunstyrelsen 

Räddningstjiinst 

Tekniska kontoret 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Överskott 2012 

Underskott(-) av investeringsanslag 

2012 

55116 

Modern släckteknlk 

T otalförsva r 

Gatuprogram 

Parkprogram 

Gruvans vattensystem 

lokalprogram 

Va-kollektiv 

Teknisk service 

Begärd överföring 

36 Begärd överföring 

859 Begärd överföring 

56011 Summa begärda överföringar 

till 2013 

4 (12) 

Överförs 
till 2013 

133 

1044 

8657 

355 

3736 

19813 

9828 

100 

43666 

O 

O 

43666 



Begäran om överföring av investeringsanslag I bokslut 2012 till 2013 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott/Kommunstyrelsens 
förvaltning 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Awikelse Överföres till 
2013 

,-"' .. _,---- .. ~-,,-----._--

Räddningstjänst 

Modern släckteknik 150 17 133 133 

Totalförsvar 1100 56 1044 1044 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 13447 4740 8707 8657 

Park program 2968 2862 106 355 

Gruvans vattensystem 3778 42 3736 3736 

lokalprogram 124459 96213 28246 19813 

VA~kollektivprogram 17108 5399 11709 9828 

Teknisk service 4315 4031 284 

MOTIVERING 

Räddningstiänst 

Modern släckteknik 
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. 

Totalförsvar 
I 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. 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 

100 

• 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 till 2013. 

• Norrbygatan , delen Hyttgatan-Långgatan . Budget 2 500 tkr. Omfördelas till 
investeringsprojektet gata och vändplan på Fridhem (enligt KS beslut 2012-
08-20). Arbetshandlingar tas fram under januari/februari 2013 och 
byggnation inför etablering av verksamhet påbörjas därefter. Tidplan för 
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Begäran om överföring av Investeringsanslag i bokslut 2012 till 2013 
Kommunstyrelsens förvaltning 

arbetet är ännu ej fastlagd. Budgeterade medel, 2 500 tkr, äskas därför i 
överfört anslag till 2013. 

• Områden aktuellaför planläggning. Budget 2400 tkr. Under året har 
byggnation gator och vägar på Lodjuret genomförts. Flera projekt som fanns i 
planeringen för 2012 har inte genomförts, bland annat på grund av överklagad 
detaljplan. För 2013 är investeringskontot områden aktuella för planläggning i 
gatuprogrammet borttaget. Återstående medel, 2 041 tkr, äskas därför i 
överfört anslag till 2013. 

• Oförutsedda utvidgningar. Budget 300 tkr. Inga investeringar i detta 
investeringsprojekt har genomförts under 2012. Budgeterade medel, 300 tkr, 
äskas därför i överfört anslag till 2013. 

• Oriongatan, gata och gång- och cykelvägen även utbyggnads del. Budget 989 
tkr. Byggnation av gata och Ge-väg genomförd. Asfaltering återstår och 
genomförs i samband med övrig etablering i området. Återstående medel, 234 
tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget 300 tkr. Genomfört under året är 
uppsättning av gångfartsskyltar på Ringgatan. Fortsatt arbete krävs. 
Återstående medel, 27 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 

• Långgatan, Östra kvarteren. Budget 2 500 tkr. Ej genomfört, awaktar 
planering för Östra kvarteren. Budgeterade medel, 2 500 tkr, äskas därför i 
överfört anslag till 2013. 

• Parkeringsplats vid lekparken/Stadsparken. Budget 800 tkr. Ej genomfört. 
Inväntar utredning och detaljplan för del av stadsparken som ska arbetas fram 
under början av 2013. Budgeterade medel, 800 tkr, äskas därför i överfört 
anslag till 2013. 

• Färdigställande av gator vid nyetablering. Budget 100 tkr. Inga projekt har 
genomförts under året. Budgeterade medel, 100 tkr, äskas därför i överfört 
anslag till 2013. 

Parkprogram 
• Ängshagen träd- och skyddsplanteringar. Budget 63 tkr. Planteringarna är 

genomförda men smärre anläggningsarbeten kvarstår. Återstående medel, 24 
tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 

• Stadsparken, förprojektering 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, 41 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 

• Stadsparken, kiosk- och servering, utredning. Budget 300 tkr. Återstående 
medel, 290 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
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Begäran om överföring av lnvesterlngsanslag i bokslut 2012 ti112Q13 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Gruvans vattensystem 
• Ny trumma Silvköparen/Olov jons. Budget 2 000 tkr. Byggnationen ej påbörjat 

2012. Arbetshandlingar inför byggnation tas fram i investeringsprojektet 
Projektering/arbetshandlingar Trumma Silvköparen/Olov jons/Dammboski i 
sammarbete med Trafikverket. Återstående medel 1 997 tkr, äskas därför i 
överfört anslag till 2013. 

• Renovering sluss vidjakob 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 därför i överfört anslag 
till 2013. 

• Säkerhetsväg Storljusen. Budget 800 tkr. Samtal med fastighetsägare pågår. 
Vägen är utstakad. Återstående medel, 774 tkr, äskas därför i överfört anslag 
till 2013. 

• Projektering/arbetshandlingar Trumma Silvköparen/Olov jons/Dammboski. 
Budget 278 tkr. Arbetshandlingar tas fram i samarbete med Trafikverket. 
Arbetet är ännu ej avslutat. Återstående medel, 268 tkr, äskas därför i överfört 
anslag till 2013. 

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

politiska beslut. Budgeterade medel. 400 tkr äskas därför i överfört anslag till 
2013 i avvaktan på vidare beslut. 

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

• Ombyggnation Silver jyckens hunddagis Gärdesta. Budget 3 966 tkr. Arbetet 
pågår och beräknas vara färdigt i februari 2013. Återstående medel, 3 672 tkr, 
äskas därför i överfört anslag til12013. 

• Kungsängsskolan lokalanpassning projektering och utredning. Budget 395 tkr. 
Utredning av lokalbehovet för gymnasieskolorna pågår. Budgeterade medel, 
395 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 

• Säkerhetsåtgärder efterförsäkringskrav m m . Budget 1 000 tkr. Till största 
delen ombyggnationer av hissar enligt nya säkerhetskrav. Pågående arbete 
med säkerhetsanpassningar på hunddagiset, Gärdesta. Återstående medel, 
325 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 
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Begäran om överföring av investeringsans!ag i bokslut 2012 till 2013 
Kommunstyre!sens förvaltning 

• Äldreboende byggnation Budget 75593 tkr. Arbetet med byggnationen pågår 
och förväntas vara klart 2014. Återstående medel, 8996 tkr äskas därför i 
överfört anslag till 2013. 

• Renovering Lärkans simhall. Budget 500 tkr. Kartläggning och energi
optimering av simhallen pågår. Budgeterade medel, 500 tkr, äskas därför i 
överfört anslag till 2013. 

• Tillagnings-_och mottagningskäk. Budget 21 697 tkr. Nybyggnationen av 
Gärdesta kök och ombyggnationen av Hedens kök är klart. Projektering av 
Ösby kök har påbörjats. Resultat ett överskott på 10 900 tkr varav 5 000 tkr 
äskas därför i överfört anslag till 2013. 

• Färrådsskjul 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 
därför i överfört anslag till 2013. 

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

programmet genomfört. Återstående medel, 71 tkr, äskas därför i överfört 
anslag till 2013. 

• Områden aktuella/är planläggning. Budget 1500 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 därför i överfört 
anslag till 2013. 

• Ledningsnät. Omläggning TS-Iedning Kumla-Sala. Budget 1000 tkr. Projektet 
är påbörjat och kommer att avslutas första kvartalet 2013. Återstående medel, 
901 tkr, äskas därför i överförda medel till 2013. 

• ARV Sala ny tvättpress. 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 Vad ombyggnad till torruppställda pumpar. Budget 600 tkr.Ej genomfört 
under 2012. Budgeterade medel, 600 tkr, äskas därför i överfört anslag till 
2013. 

• ARV Sala byte övervakningssystem. Budget 4 860 tkr. Överklagan av 
upphandling för nytt övervakningssystem medförde att projektet inte kunde 

8(12) 



Begäran om överiöring av investeringsanslag i bokslut 2012 till 2013 
Kommunstyrelsens förvaltning 

genomföras enligt plan. Ny upphandling sker första kvartalet 2013. 
Återstående medel, 4515 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 

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

• VA-sanering samlingskonto. Budget 4 641 tkr. Under året har projekt 
genomförts på Södra Esplanaden, Silvermyntsgatan, Åsvägen iMöklinta, 
jacobsdal, Berggatan/Västermalmsgatan 
/Malmgatan. Utöver dessa finns pågående projekt som avslutas första 
kvartalet 2013. Återstående medel, 1 296 tkr, äskas därför som överfört 
anslag till 2013. 

Teknisk service 
• Förrådsinventarier. Budget 100 tkr. Inköpet av nytt förrådssystem inte 

genomförd. Budgeterade medel, 100 tkr, äskas därför i överfört anslag till 
2013. 

9 (12) 
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SALA 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammantfidesdatum 

2013-02-07 

Dnr 2013/54 

Verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsen/kommuri
styrelsens förvaltning och överförmyndare, begäran om tilläggs
budget i 2013 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, 
investeringar från verksamhetsåret 2012 
Beredning 
Bilaga KS 2013/26/1, verksamhetsberättelse 2012, kommunstyrelsens forvaltning 
BHaga KS 2013/26/2, verksamhetsberättelse 2012, överförmyndare 
Bilaga KS 2013/26/3, begäran om tilläggsbudget I 2013 års driftanslag 
Bilaga KS 2013/26/4, begäran om ,tilläggsanslag, investeringar frän verksamhets-
året 2012 . 
Ledningsutskottets beslut2013-01-29, § 16 
Kompletterande ilandling inkommer från kommunstyrelsens förvaltning, 
Bilaga KS 2013/26/5, sammanfattande verksamhetsberättelse 2012 kommunstyrel
sens förvaltning 
Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. ' 

Yrkanden 
, Ulrika Spärebo (S) yrkar 

bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
lit!; fastställa verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsens förvaltning, 
ätt godkäilna verksamhetsberättelse 2012 för överförmyndare, , 
lit!; överlämna verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsens förvaltning,och 
överförmyndare till bokslutsberedningen, samt ' 
att kommunstyrelsen beslutar 
lit!; överlämna begäran om tilläggsbudget 2013 Ars driftanslag, Bilaga KS 2013/26/3, 
till bokslutsberedningen 
J!tt överlämna begäran om tilläggsanslag investeringar frlln verksamhetsåret 2012, 
Bilaga KS 2013/26/4, till bokslutsberedningen. 

BESLUT 
KommunstYrelsen beslutar 

lit!; fastställa verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsens fOrvaltning, 

att fastställa verksamhetsberättelse 20n för överförmyndare, 

lit!; överlämna verksamhetsberättelse 2012 for kommunstyrelsens förvaltning och 
överförmyndare till bokslutsberedningen, 

att överlämna begäran om tilläggsbudget 2013 års driftanslag, Bilaga KS 2013/26/3. 
till bokslutsberedningen . 

I Utdragsbestvrk.nde 

" 127) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

SammanträdesdatUm 

2013-02-07 

Att överlämna begäran om tilläggsanslag investerIngar från verksamhetsåret 2012, 
Bjlaga KS 2013/26/4, till bokslutsberedningen. . 

Utdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
bokslutsberedningen 

IUtdragSbestyrkande 

(j\6 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdawm 

2013-02-06 

Bokslut 2012 och ekonomisk uppföljning. 

INLEDNING 

Dnr 2013/6 
BLN nr 13/5 

Bokslutet ror 2012 visar ett överskott på 2,3 miljoner kronor, vilket i stort sett 
motsvarar förändringarna i semesterlöneskulden. Budgeterade medel för natt- och 
helgomsorg har inte använts. Istället har dessa medel använts för utökad 
verksamhet med fYra avdelningar på, Gärdesta förskola. 

Nämnden har också haft högre kostnader för drift av gymnasieverksamheten, vilket 
kompenserats av minskade nettokostnader för interkommunala ersättningar, det 
vill säga tit! andra kommuner och huvudmän. 

Beredning 
• Bilaga 1 Bokslut 2012 från ekonom Jens Johansson hid.nr 2013.69 

• Bilaga 2 Månadsrapport Driftbudget december 2012 från ekonom jens 
johansson hid.nr 2013.128 

• Bilaga 3 Månadsrapport Investeringar december 2012 från ekonom jens 
johansson hid.nr 2013.129 

SkolchefjuneAnn Wincent och kanslichef Benny Wetterberg foredrar ärendet. 

YRKANDEN 
Eva Stenberg (S) yrkar att 8ildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till Bokslut 2012 samt att i framtiden ha fler 
jämförbara KKik mått 
.att inlämna Bokslut 2012 till kommunstyrelsen (bilaga 1 Hid.nr 2013.69). 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

.att godkänna upprättat förslag till Bokslut 2012 samt att i framtiden ha fler 
jämförbara KKik mått 

att inlämna Bokslut 2012 till kommunstyrelsen (bilaga 1 Hid.nr 2013.69). 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l Utd'.gsbesty,k.nde 
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"SALA (r;i KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl 
VARD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

VON§ 13 

Justerandes sign 

5ammanträdesdatum 

2013-02-04 

. Dnr 2013/11, 2012/25 

Bokslut 2012 

INLEDNING 
Föreligger förvaltningens förslag tm bokslut och internkontroll2012. 
Nämnden redovisar netto - 2 255 tkr. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bil. VON 2013/8/1 
Helena Tengbert föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna förvaltningens förslag till Bokslut 2012, 
att godkänna förvaltningens redovisning av internkontroll2012 
at!; föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfuUmäktige beslutar 
at!; vård- och omsorgsnämnden inte ska behöva ta med någon del av 2012 års 
underskott till innevarande ärs budget. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till ordförandens förslag. 

Monica Fahrman (MP) yrkar 
bifall till ordförandens förslag . 

. BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

at!; godkänna förvaltningens förslag till Bokslut 2012, 

at!; godkänna förvaltningens redovisning av internkontroll2012, 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föresIä kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

att vård- och omsorgsnämnden inte ska behöva ta med någon del av 2012 års 
underskott till innevarande ärs budget. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

4113) 





Bilaga KS 2013/75/6 SALA KOM UN . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ini\. 2013 -03- 2 6 

NÄMNDERNAjFÖRVAL TNINGARNAS 

INTERNKONTROLL2012 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 
2013-02-07 

Dnr2012/18 

§ 46 Redovisning av intern kontroll 2012 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

Justerandes sign 

Beredning 
Bilaga KS 2013/27/1, skrivelse 2013-01-22 från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 17 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulrika Spärebo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
i!tt godkänna genomförd intern kontroll för 2012 avseende kommunstyrelsens 
f6rvaltning. 

BBSLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

i!ttgodkänna genomförd intern kontroll för 2012 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Kerstin Olla Stahre 
Mirjam Olsson 
ekonomikontoret 

Utdrags best yrkande 

24 {l7} 
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I , 
KOMMUNSTYRELSIlNS FÖRVALTNING 

Redovisning av intern kontroll 2012 för Kommunstyrelsens 
rörvldtning / 

Enligt av kommunfu1lmäktige faststlUlt Reglemente fiSr intern kontroll i Sala . 
kommun ska nlimnder och styrelse varje år anta en Särskild plan fiSr 
uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att 
styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, 
d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

• ändsmålsen1ig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillflSrlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlevnad av tillämpliga lagar; föreskrifter, riktlinjer m.m. 

-' kommunstyrelsen har ~t övergripande ansvaret fiSr att se till att det finns en 
god intern kontroll. Nlimkderna har det yttersta ansvaret fiSr den interna 

. kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

Under 2012 har datorinköp och köptrohet granskats inom ,ramen för den 
interna kontrollen. 

FtJrslag till beslut 

att godkänna genomförd intem kontroll fiSr 2012 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Kerstin Olla Stahre 
Tfkommunchef 



Nllnmdlförvaltning: 

Process (rutin/system): 

Resultat - iakttagelser: , 

KontroUrapport 
\ 

Kommunstyrelsens flIrvaltDinj(f.d.Y 

Datorinkllp 
Kartläggayilka förvaltningsintema rutiner som finns fOr datorinköp 

, 
Under 2011 infördes ny rutin av rr-enheten ffir fOrvaltningarnas 
inköp av datorer. Direktivet är att ffirvaltningama ska göra sina 
datorinköp själva via Invids e-handel (www.ehandeLinvid.se). 

Behörighet till att beställa datorer via Invids e-handel har !lir 
Kommunstyrelsens ftb:valtning i första band tilldelats ffirvaltningschef, (' o'l 
kontorschefer samt enhetschefer. Å ven några nyckelpersoner på 
ffirvaltningen har tilldelats den möjligheten. 

Rutinen är att nännaste chef beslutar om en dator ska inköpas och då kan 
antingen chefen beställa eller också kan man ta hjälp av helpdesk på (" J 
rr -enheten. ' 

Vid bestllllningstillfllllet loggar nian in på ett "personligt konto" där 
samtliga uppgifter är förifylIda, bl.a. leveransadress och faktnraadress. 
På e-handelssidan finns ett bantat sortiment av produkter, sllrskilt 

,)o anpassade till de nlItverk som anvllnds av kommunen. Det är mycket 
viktigt att datorerna är 'lrnpassade till Sala kommuns rilltverk så att 
rr -enheten kan lämna s1lflllGrt for dessa. 
I inköpspriset ffir datorn ingår liven installation av densamma. 

Rutinen har nu använts i drygt ett år och efter samtal med helpdesk på 
rr -enheten är erfarenheten att rutinen fungerar vIII. 

Ja Nej 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning x 

Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning fmns 
(samtliga personer som innebar konto filr att 
bestlllla bar också fält en rutinbeskrivning) 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utford 

Kontrollansvarig: 

2013-01-22 

Anna Cederväng 
redovisningsekonom 

x 

Mirjam Olsson 
ekonomisekreterare 
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Nämndlffirvaltning: 

Process (rutin/system): 

Resultat - iakttagelser: 

"" ''I' 

Kontrollrapport 
\ 

l' 

KommllllstyreJsens fömdtnin'i (f.d.)' 

Illköp sker bOl avtalade IeveraJtörer 
~ 

Kontroll har gjorts av vilka leverantörer f,d. Kommunstyrelsens 
förvaltning använt sig av 2012. I stor! kan konstateras att i defall avtal 
finns mot leverantllr, så sker inköpen där, Som exempel kan nämnas 
kontorsmaterial som inhandlas hos Staples, frukten inhandlas hos 
Sigvard Andersson och datorerna via Invids e-handel. Direktivet till 
beställarna är att datorlnkllp ska ske via Invids e-handel OQh detta gllrs 
till 98 %. Totala inkllpsvärdet ffir datorer var 1 520 !kr. Inköpsvärdet hos 
avtalade leverantörer var 1 495 tkr. 

Ja Nej 

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning 

Rutinen fungerar men beMver utvecklas 

Dokumenterad rutinbeskrivning fmns 

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats: 

Kontroll utförd 

Kontrollansvarig: 

2013-01-22 

Mirjam Olsson 
ekonomisekreterare 

x 

x 

I 

i 
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:Intern IrontroUplan för bygg- och miljönämnden 2012 

-\ 

Process KODtroIImom~nt Korrtrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Rapportering av 
I (rutin/system) I!enomfiirande 
Fakturabantering Kontroll att Fakturaansvarigl 2ggr/år StickprovI revision Förvchefl Möjlig, Kännbar GenomfOrt 

upprättade rutiner internrevisor ledningens 2012-06-28 
t'elis genomgång 

Attesträtter I(ontroll av att Assistent 199r/år Genomgång av Färvchef Mindre sannolik, Genomiort 

- atteslrätter är samtliga attesträtter Kännbar 2012-06-28 
uppdaterade .. 

'.' Användning av .,.--- Kontroll av vad Assistent månadsvis Granskning av Förv chef Möjlig, Kännbar Genomt'Ort 
betalkort.. som inköpts sammanställning månadsvis l:a 

halvåret 
Inköp av 1jänster, kurser Kontroll av att Förvchefl 199rlår StjckprovJrevision Bygg-och Möjlig, Kännbar Genomförs 
och varor. inköp gjorts efter internrevisor miljönämnden kontinuerligt 

.. -~ bes1nt av behörig 

-----

'\ 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

n 

( ) 

RAPPORT 

Internkontrollplan 2013 
Internkontrollen 2012 innefattar processen fakturahanteringstld i systemet loF (In
köp och Faktura), näringsriktiga menyer inom skola, förskola och äldreomsorg och 
handläggningstiden för Inkommen ansökning/anmälan om anslutning till kommu
naltVA. 

PROCESS FAKTURAHANTERINGSTID I IOF (INKÖP OCH FAKTURA) . 
Under 2010 har antalet användare I systemet loF "Inköp och Faktura" utökats, vilket 
medfört behovet av nedtecknade rutiner för bland annat handläggningstider för 
leverantörsfakturor. 

,.A v 
Omfattning av utförd kontroll '-
Stickprovskontroll sker på tre fakturor per beslutsattestant och månad från och med 
mars 2012. Urval görs pil faktura 10 på sidan tre, faktura 15 på sidan fem och fak. 
tura 20 på sidan sju i sökresultatet. 

Resultat och Iakttagelser 
Mindre avvikelser från nedtecknade rutiner kan konstateras gällande handlägg
ningstider för leverantörsfakturorna. Samtliga fakturor är dock betalade före fårfal-
lodatum. . 

Då riskbedömningen vid avvikelse för momentet är satt som möjlig (det finns risk 
. att fel ska uppstå) och i förekommande fall lindrig (uppfattas som liten av säväl in
tressenter som kommunen), föreslås ingen åtgärd och kontroll upphör. 

PROCESS NÄRINGSRJKTIGA MENYER INOM SKOLA, FÖRSKOLA OCH ÄLDRE
OMSORG 
I kostenhetens uppdrag ingår att sätta samman näringsberäknade menyer för att 
säkerställa näringsrIktiga måltider. Kostdatabasen används som stödverktyg vid 
framtagningen av menyer. 

Omfattning av utförd kontroll 
Sammantaget över hela sjuveckorsperioder kontrolleras att recept och menyer följ
der Livsmedelsverkets riktlinjer avseende näringsinnehåll. 



HlIIISALA 
~KOMMUN '. 
Tekniska förvaltningen 

, 
Resultat och Iakttagelser l 
Kontrollen visar på att andelen fett och proteiner mi skat, till formån för ökad andel 
kolhydrater i skollunchen. Resultatet visar också på att menyerna inom respektive 
område har rätt näringsinnehåll. 

/ 
Riskbedömningen vid avvikelse för momentet Inom skola och förskola är satt som 
mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska) och i förekommande fall lindrig 
[uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen). Fortsatt kontroll före
s11ls2013. 

Riskbedömningen vid avvikelse för momentet inom äldreomsorg är satt som mindre 
sannolik (risken är mycket liten att fel ska) och I förekommande full kännbar (upp
fattas som besvärande för intressenter och kommunen). Fortsatt kontroll föreslås 
2(}13. 

PROCESS HANDLÄGGNINGSTIDEN FÖR INKOMMEN ANSÖKAN/ANMÄLAN OM 
ANSWTNINGTILLKOMMUNALTVA ' 
Kontrollen avser tiden från att ansökan eller anmälan kommit tekniska kontnret 
tillhanda tiD lämnad arbetsorder till enhten gata/park för utförande. 

Omfattningen av lJIIörd kontroll v 
En gång per år kontrolleras sammantaget alla inkomna anökningar och anmälning-

, '", ar, att beslut expedieras inom fyra veckor. 

Resultat och Iakttagelser 
Arets inkomna ansökningar och anmälningar har kontrollerats och expedieringen 
Inom fyra veckor har klarats i samtliga full 

Då riskbedömningen vid avvikelse för momentet är satt som möjlig (det finns risk 
att fel ska uppstå) och i förekommande fall försumbar (är obetydlig för de olika in· 
tressenterna och kommunen ). föreslås ändå fortsatt kontroll 2013. 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

Margareta FUl'enmo 
Administrativ chef 

Göran Åkesson 
Kontorschef 

2013·01·24 
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SAMMANTRÄOE!PROTOKOLL 
KULTURUTSKOTTET 

l Sa'mmanträdesdatum 
12012-12-18 . 

SilO. 

I 

'l 

Dnr 2012/381 ..J 
Intern kontrollplan ) 

.' 
Beredning 

Bilaga KU 2012/29, redovisning av intern kontrollplan 

Ärendet föredras av tf. enhetschef 

Yrkande 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kulturutskottet beslutar 

. I 

t' 

,. 

lIl;I; hänskjuta beslutet om intern kontrollplan till kommunstyrelsen for beslut. 

BIlSLUT 

Kulturutskottet beslutar 

.att hänskjuta beslutet om intern kontrollplan till 'kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

I Utdrag,be'tyrk.nde 



\ KoDtrolirapport 

Nllnmdlftlrvaltning: Kultur- om fHtldlnllmlU'len 
Proceos (ruIln/sysmm): 

, 

., 

) 
Kontl111I: Rutiu. odlaystembeskrlvnlugar 
Genomgång av rutinen för v_npl'Ovtlgning ska göras under vAren och vi ska samla ihop de berllrda 
ftlr en pnomgång och efter det ska vi kontrollera hur det fungerar. (' 

Resultat -lakttaaelser: 

Rutinen fimgerar enligt ruIlnbeskrivnlng 

Rutmen fungerar men balt6ver utvecklas 

Dokumenterad rutinheskrivning finns 

PlIljande avvikelser mot ruIlnbeskrivning har konstatersli: 

Kommentar: 

Ja 

x 

x 
x 

Under 2012 har rutine>· .. tts'6ver både au 'liiilva genOmföra provtagningeo samt de prover som skickas 
ivlIg ftIr extern konfInnering. .... 

Vattenprovtsgning sker varje deg eller vid behov samt au ett vatnmprov skickas ivllg för ex:tem 
konfirmering en gAng i mAnaden. 

Personal som pnomför provtagning har genomPit utbildning och tiUssmmuns gått ipnom de olika 
ruIlnema vid vatteoprovtagningen 

Kontroll ulfllrd (2012·11·29) 

Kontrollansvarig: Roger Nilsson, TF Enhetschef 

I 

't 
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IDtem kOntroDplan för kultur- och fritidsDämDden 2012 
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GeD.omgång av rutinen tör YlIItilnprovtag mtinerocb 
ska göras under våren och vi ska samla ihop genomiöJ:uIde ". 
de berilrda tör en ger..PDgång och efter det 
ska vi kooIrollera hur det . 
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Memd 

---, 
'..........,) 

Genomgiiugav 
rutiner och konIloU 
av RutIn- och 
systembeslaivni 
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Väsentlighets- reh riskbedömning 

RlltmmrAde: RutIa- GIlII systelllbeakrlvDlDpI' . I , 
KODlekveu SallJlflllklletlskala U-5) 

allvarila 
Allvariia .' 
Klbmbar , 
LiDdria X 
Fllrsumbar 

Osannolik Minclro M6jlig Sannolik 
sannolik 

/ 

Vlleatllg/let: 
Plverlcan pi _klamltetenJkostnaden om &1 uppst.ir: 

FlIl'8umbar 
LIndrig 
Klabbar 
.Allvarlig 

RIsk 
Sannolikhetsnivåer ftlr rel 

OBIIDDDlik 
MIndre .a.nollk 
MlljUg 
Sannolik 

lir olletydlls ft!r de olika intressenterna ooh kommu~ 
uppfilttas som liten av slvll1 intressellter som kommlllllm 
upplåttas som besvlinmde flir intressenter och kommu~ 
lir sA stor att roi helt enkelt inte fir iMrIffa 

" risken lir praktiskt taget ~befiDtlig alt fel &kall uppatA 
. risken lir mycket liten alf &1 Ska uppsti 

det finns riak ft!r att &1 ska uppstl 
det lir mycket troligt alt &1 ska uppstl 

r 

Myeket 
sa11DOlik 
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Rapport INTERN KONTROLL 2012. 

Handlingsplanen har följts under liret. Räddningstjänstens olika 
avdelningar har i huvudsak fungerat bra och har inte tillfogat känd skada 
genom felaktigt agerande. De ekonomiska transaktionerna har kunnat 
kontrolleras. Nedan följer korta kommentarer över de olika 
processdelarna. 

Eakturahantering. 
Samtliga Inköp har kontrollerats att de med pris och kvalitet motsvarar 
beställningarna. Därefter har attestering skett av främst undertecknad. 
Samtliga fakturor har kunna styrkas och att de ,är rätt prissatta. 

BetaIkortanvändning. 
Kort innehas av räddningschef, stf räddningschefer och 
beredskapsplanläggare .. Samtliga transaktioners kvitton sparas i akt till 
respelttive,ltort och kontrolleras mlilt kontoutdragen frän kortleverantören 
av förvaltnlngsassistenten. Samtliga..utgifter har kunnat styrkas. 

PersonalQlDsättnlng deltidsanställda. 
Läget är bättre än för ett år sedan. För närvarande finns en vakans på en av 
våra sex deltidstationer. Detta är ovanligt lite. Pli två stationer sakoas ett 
respektive tvll befäl. Motåtgärder genom extra tjänstgöring samt att 
resurser utgår frän annan station vidtas. I de flesta fall kan vakansen täckas 
genom extra tjänstgöring. FörhäUandet är inte nytt och hittills har 
forsämring av uppdraget vid utryckning kunnat undvikas. Detta är 
naturligtvis målsättningen även fortsättningsvis. 
Nuvarande lagstiftning medger inte att brandman utan befälsutbildning 
tillförordnas som befäl. Tidigare kunde ett sådant beslut fattas av 
länsstyrelsen. Vid en utryckning fattas myndighetsbesluten aven 
räddningsledare. [ den nya lagstiftningen behöver Inte räddningsledaren 
vara på plats utan räddningsledarens beslut har i detta fall fattas av vär 
insatsledare I Sala. För att leda arbetet pli olycksplatsen kan man utse en 
arbetsledare och denna behöver Inte fatta några myndighetsbeslut. 

Uta!arroerlng. 
2012 är första året då det inte finns någon avvikelse från avtalad rutin i 
SOS utlarmningsuppdrag. Rutin finns att anmäla detta och SOS skall 
redovisa skriftligt svar pli sin utredning, 2011 fanns 7 rapporterade 
avvikelser, 

lm& 
Samtliga uppdrag har kontrollerats. Vid 98 % av 316 räddningstjänst- och 
sjukvårdsuppdrag har insatserna skett utan erinran av de ansvariga 
befälen. Vid 4 tillfällen har problem förelegat med det nya digitala 
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Räddningstjänsten Sala-Heby 

, 
radiosystemet. Vid ett tillfälle har GPS-navi~ringen inte fungerat. Vid ett 
tillfälle har psykiskt illamående hos utryckningspersonalen uppstått pil 
grund av situationen pä olycksplatsen. Ingen av störningarna har pIlverkat 
insatsens utförande. i 

Godkända rökclykare. 
Arbetsmiljöverket har föreskrift om vad som gäller räddningstjänstens 
rökdykare. Dessa genomgllr ärlig fysisk och mf!dicinsk kontroll enligt 
föreskriften. Grundorganisationen kräver 71 gOdkända rökdykare. Vid 
läkarundersökningarna 2012 gOdkändes 87 rökdykare. 

FÖrebyggande brandskydd. 
Den ärliga planeringen av myndighetstillsyn enligt Lag om skydd mot 
olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor, har utförts. Inom 
Sala och Hehy kommuner har 95 tillsyner utförts. I tillsynsplanen för 2012 
var planerat för 95 varvid alla blivit utförda. Tillsynen är en kontroll av 
egenansvaret och frekvensen anpassas till hur väl verksamheterna 
fungerar. 

Bo Söderhmd 
räddningschef \.. 
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BLN § 13 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

sammanträdesdatum 

2013-02-06 

Uppföljning Internkontrollplan 2012 

INLEDNING 

Dnr 2013/8 
BLN nr 13/10 

Förvaltningen överlämnar härmed uppföljning av internkontrollplan 2012 för 
Skolförvaltningen. Internkontrollplanen omfattar kontroll av inköpsrutiner, att 
registrering av frånvaro i självservice samt uppföljning av att ärenden i Flexite följs 
upp. 

Beredning 
• Bilaga 1 Uppföljning internkontrollplan 2012 från ekonom Jens Johansson hid.nr 

2013.121 

Skolchef JuneAnn Wincent föredrar ärendet. 

YRKANDEN 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

~ godkänna redovisad uppföljning av internkontrollplan 2012 
bilaga hid.nr 2013.121. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna redovisad uppföljning av internkontroUplan 2012 
bilaga hid.nr 2013.121. 

Utdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning 

IUtdragSbestyrkande 

10 (14) 



2013-02-07 

SkolfOrvaltningen 
Jens Johansson 0224-556 15 

Internkontrollplan 2012 för Skolf"örvaltningen 

ProcessfRutin KontroUmoment Kontrollansvar Frekvens 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp Ekonom Stickprov 
sker hos avtalade löpande 
leverantörer under året 

Registrering av Att kontrollera att anställda Personalsamordnare Stickprov 
frånvaro i redovisar sin frånvaro i löpande 
självservice. självservice inom rimlig tid. under äret 

Uppföljning av att Att kontrollera att ärenden i Nämndsekreterare Stickprov 
ärenden i flexite följs flexite följs upp inom rimlig löpande 
upp tid beroende på ärendets art under året 

--- -------

Uppföljning av inköpsrutiner 

/"-.... ....... _\ 

~. / 

Metod Rapportering Till 

Sökling i Förvaltningschef 
Ftb:n alt samt till UAN i 
ekonomisyste samband med 
met bokslut 
Sökning i Förvaltningschef 
självservice som rapporterar till 
samt i kontakt UAN i samband med 
med rektorer bokslut 
Kontroll av Förvaltningschef 
klarrapportering samttill UAN i 
i flexite samband med 

I bokslut 

Dnr2012/9 
Hid.nr 12/61 

Riskbedömning 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

De två avtal som behöver följas upp omfattar Kontorsmaterial respektive Läroböcker. Beträffande kontorsmaterial är för 2012 köptroheten SI % vilket är en 
förbättring med 10% jämfört med föregående år. Beträffande läromedel är köptroheten oförändrad, 79 % jämfört med 2011. 

Uppföljning av frånvaroregistrering 
God kontroll vid merparten av enheterna. Systemet med att själv rapportera sin frånvaro har nu funnits i ett antal är och rutiner för detta har skapats. 

Uppföljning Flexite 
Många ärenden anmäls i Flexite och avslutas också i rimlig tid. 
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SALA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
VARD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

KOMMUN 
sammanträdesdatum 

VON § 13 

justerandes sign 

2013-02-04 

Dnr 2013/11, 2012/25 

Bokslut 2012 

INLEDNING 
Föreligger förvaltningens förslag till bokslut och internkontroll 2012. 
Nämnden redovisar netto - 2 255 tkr. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bil. VON 2013/8/1 
Helena Tengbert föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vilrd- och omsorgsnämnden beslutar 
ätt godkänna förvaltningens förslag tlll Bokslut 2012, 
att godkänna förvaltningens redovisning av lnternkontro1l2012 
m:t föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar 
ätt vård- och omsorgsnärnnden inte ska behöva ta med någon del av 2012 års 
underskott till innevarande års budget. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till ordförandens förslag. 

Monica Fahrman (MPJyrkar 
bifall till ordförandens förslag. 

BESLUT 
Vilrd- och omsorgsnämnden beslutar 

ätt godkänna förvaltningens förslag till Bokslut 2012, 

ätt godkänna förvaltningens redovisning av internkontroIl2012, 

Vård· och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

ätt värd- och omsorgsnämnden inte ska behöva ta med någon del av 2012 års 
underskott till innevarande års budget. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

4}U} 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Internkontrollplan 2012 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2012 omfattar fyra processer/rutiner att kontrollera 

under året. 

1. Barnavårdsanmälningar - kontrollera att anmälan är åtgärdad i enlighet med upprättad rutin 

1 g/månad samtliga ärenden. 

En checklista för hancIläggning av barnavårdsanmälningar har gjorts. En genomgång av 

upprättad rutin ska göras. Enhetschef återkopplar awikelsertill respektive handläggare för 

åtgärd. Från och med 2013 skärps lagen varvid awikelserna kommer att tas upp på nämnd 

månadsvis. 

12 kontroll rapporter, samtliga med awikelser 

2. Delegering av sjukvårdande insatser från Landstinget till hemtjänsten har överförts 1/9 till 

egenkontroll då verksamheten övertagits av kommunen. 

3. Säkerställande av ärendehantering och beslut från andra instanser har påbörjats. En 

intranätsida med beslutsärenclen till Vård - och Omsorgsnämnden har skapats och rutinen 

sett över. Kontroll av rutin har visat några ärenden som inte blivit fördelade, men finns 

upplagda i system och därmed under bevakning. Fortsatt förbättring av rutin pågår. 

4. Inventering av vilka enheter som hanterar förskottkassor är gjord. Rutiner för hantering av 

inbetalningar och redovisning har aktualiserats i ledningssystemet. Tre nya rutiner har 

upprättats: Rutin kassabetalningar, Rutin brukares kontanter, Rutin faktureringsunderlag 

och autogiro. Hantering av försäljning på en organisatorisk enhet styrts upp och har ändrats 

helt då felaktigt sätt att redovisa upptäckts. 
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Sala bostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 

Styrelsen och verkställande direktören får Salabostäder AB avger fllljande årsredovisning 

Innehåll 
- förvaltningsberättelse 

resultaträkning 
- balansräkning 
- kassaflödesanalys 

noter 
- fastighetsområden 
- bostadslägenheter 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. 
Belopp inom parentes avser fåregående år . 
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Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören fOr Salabostäder AB får härmed avge årsredovisning 
for verksamheten under tiden 2012-01-01 - 2012-12-31. 

Kommunfullmäktige i Sala komrnun beslutade 2012-03-26 att välja fem ledamöter och tre 
ersättare till och med ordinarie bolagsstämma 2013 enligt fOljande: 

Ordinarie 

Glenn Andersson (s) ordf. 
Kristina Nyberg (s) vice ordf. 
Peter Kraft (mp) 
Carola Gunnarsson (c) 
Hans Elj ansbo (m) 

Arbetstagarrepresentanter 

Anna-Lena Danneby 
Hans Andersson 
Gunnar Palm 
Tomas Jansson 

Sammantrliden 

(Vision) 
(Ledarna) 
(Fastighets) 
(Fastighets ers.) 

Suppleanter 

Magnus Eriksson (sbä) 
Sven-Erik Viklund (v) 
Mårten Öhrström (c) 

Styrelsen har hållit 12 styrelsemöten, Årsstämma hölls den 11 juni 2012, 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Bernard Niglis är bolagets verkställande direktör. 

REVISORER 

Ordinarie 
Peter Söderman, auktoriserad revisor 
Bengt Åkesson, (s) lekmannarevisor 

ORGANISATIONSANSLUTNINGAR 

Suppleanter 
Johan Tingström, auktoriserad revisor 
Agneta Selling, (s) lekmannarevisor 

SABO Företaget är medlem i Sveriges Allmärmyttiga 
Bostadsföretag 

PACTA 
HBV 

il:.'" 

Arbetsgivarflirbund 
Husbyggnadsvaror BBV Ek, Förening 
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Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

ÄGARE 

Sala kommun äger samtliga aktier i bolaget. 

VISION, MÅL OCH AFFÄRSm:E 

BOLAGETS F6REMAL OCH ,4.'NDAMAL 

Salabostäders bolagsordning beskriver företagets foremål och ändamål. 

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har tillforemål for sin verksamhet att inom 
Sala kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och forvaltafastigheter eller 
lomträlter med bostäder, ajJärslägenheter och därtill horande kollektiva anordningar. 

Andamålet med bolagets verksamhet tir att bolaget ska i allmtlnnyttigt syfte och med 
iakttagande av kommunallagens lokaliserings princip främja bostadsförsörjningen i Sala 
kommun och erbjuda hyresgästerna miJjlighet till boendeinflytande och iriflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bedrivas enligt ajJärsmässiga principer. 

VISION, FOKUSERADE MAL, ANVISNINGAR OCH RAMAR 

Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF § 60/20 Il med en långsiktig ekonomisk, social 
och miljömässigt hållbar utveckling. Detta är utgångspunkten för allt arbete i Sala kommun. 

MAL 

Målet med verksamheten är att vara Salas bästa fastighetsföretag med bra service. 

De ekonomiska målen är alt skapa en långsiktig ekonomi i företaget med god soliditet for att 
klara framtida samhällsförändringar och underhållsbehov samt att ge beslutad avkastning på 
ägarens satsade kapital. 

3 



Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2012 

Under året har bolaget sålt sex fastigheter med sammanlagt 33 lägenheter. Affåren gjordes 
under slutet av året och tillträde sattes till den l februari 2013 varför redovisningen sker i 
nästa års bokslut. Beslutet att sälja fastigheter är ett led i att se över Salabostäders 
organisation och stärka bolaget for framtiden. De sålda fastigheterna är: 
Sala Disponenten l 
Sala Kumla Klockargård 1:9 
Sala Hedåker 10:5 
Sala Hedåker 5:8 
Sala Kranen l 
Sala Ortdrivaren 6 

Det senast byggda huset i företaget med adress Johannesbergsgatan 11 har under tiden sedan 
invigningen varit svårt att få fullbelagt. Det har inneburit hyres förluster för bolaget. Efter att i 
förhandling med hyresgästföreningen överenskommit hyressänkningar för lägenheterna i 
huset har uthyrningen nu gått bättre. 

För att sänka räntekostnaderna har bolaget tillsarnrnans med kommunen utarbetat rutiner för 
att kunna använda sig av kommunal borgen for alla lån. Genom att låna med kort 
räntebindningstid i Kommuninvest har bolaget sänkt sina kostnader för räntor avsevärt. 
Däremot har bolaget genom den korta räntebindningen utsatt sig för en ränterisk som 
motverkas av derivat i form av rena ränteswappar med lång löptid. 

KUNDER OCH MARKNAD 

Bolagets marknad ål' Sala kommun med 21596 (21568) invånare. Befolkningsökningen 
uppgick 2012 till 28 personer. Antalet personer som flyttade in till kommunen under 2012 var 
1111 personer vilket kanjånlföras med 1023 personer under 2011. Antalet utflyttande från 
kommunen 2012 var 1052 personer, attjånlfora med 1002 personer 2011. 

Totala antalet lägenheter i flerbostadshus i kommunen är 4325, varav bolaget äger och 
förvaltar 2782 lägenheter vid 2012 års utgång. Bolaget äger därmed ca 64 % av beståndet i 
flerbostadshus. 

Av det totala bostadsbeståndet 10668 (10681) i kommunen utgör bolagets bostäder ca 26 %. 
Genom bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull roll. 

Av lägenhetsbeståndet finns ca 200 lägenheter i kommunens ytterområden. De första 
lägenheterna uppfördes i böljan på I 950-talet i kvarteret Stamparen l och omfattade 141 
lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes 1500 lägenheter under 
miljonprogrammet, det vill säga från början av 1960-talet och till mitten av 1970-talet. Under 
senare delen av 1980-talet och under 1990-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i 
centrala Sala. Ytterligare 62 lägenheter har tillkommit genom nyproduktion under 2000-talet. 

1< 

4 



Salabostäder AB 
Org nr 556352·0500 

HYROR 

Efter förhandling med Hyresgästföreningen träffade parterna en överenskommelse från 
1 januari 2012 avseende höjning av utgående hyror med 2,76 % för bostäder, garage, 
bilplatser samt lokaler. För lägenheter med kallhyra höjdes hyrorna med 1,38 %. 

UTHYRNING 

De senaste fem årens utveckling av vakanta lägenheter och varierad befolkningsmängd: 

2012 2011 2010 2009 2008 

Anta1lägenheter 2782 2780 2782 2781 2746 
Vakanser, antal 6 19 22 25 4 
Vakanser, % 0,2 0,7 0,8 0,9 0,15 
Hyresförluster, tkr 3.628 5.496 6.834 7.557 3.852 
Befolkning 21596 21568 21535 21499 21365 

MARKNADSINSATSER 

Bolaget har medvetet under året avvecklat samtliga åtaganden gäUande reklam, sponsring 
mm i väntan på en ny policy för sponsring som arbetats fram. 

ORGANISATION 

PERSONAL 

Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 38,25 årsarbetare. 

Heltid Deltid 
2012 2011 2012 2011 

Tjänstemän 9 8 0,75 1,55 
Fastighetsskötare 14 14 0,5 0,5 
Fastighetstekniker 13 l3 
Bovärd 1 

37 35 1,25 2,05 

Fördelning män/kvinnor 
Män Kvinnor 

2012 2011 2012 2011 
Tjänstemän 3 2 6,75 7,55 
Fastighetsskötare 9,5 10,5 5 4 
Fastighetstekniker 13 13 
Bovärd 1 

1'r 25,5 25,5 12,75 11,55 
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Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

ARBETSMILJÖ OCH FRISKVÅRD 

Syftet med bolagets personalvårdsförmåner är att ge personalen möjlighet att bibehålla en 
god hälsa, förebygga förslitningsskador samt att skapa trivsel och gemenskap. 

Personalen kan relativt fritt välja motionsfOlmel' till ett värde av c:a 3000 kronor per år. 
Aktiviteten måste rymmas inom skatteverkets regler filr skattefri förmån. Några exempel på 
aktiviteter är gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter, vanligt förekommande 
lagidrotter, spinning, thai chi, qigong m.fl. 

Personalen kan relativt fritt välja att få friskvårdande behandling 1 gång per månad. Skattefri 
friskvård innefattar olika behandlingar som är avstressande, som syftar till att f{jrebygga och 
motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som uppkommit i 
samband med ensidigt arbete. 

Hälsoundersökning erbjuds alla anställda vart tredje år. Detta sker i samarbete med 
företagshälsovård. 

EKONOMI 

Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen kommer hyrorna att höjas med 2 % fr.o.m. 
2013-01-01. För lägenheter med kallhyra höjs hyrorna med 1,7 %. 

KVALITETSPOLICY 

Bolagets kvalitetspolicy beskriver helhetssynen på kvalitet och omfattar såväl våra lägenheter 
som köpta uänster och material. 

Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning, 
där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda kunder. 

MILJÖ 

MlLJOPOLlC y 

Bolagets miljöpolicy är vägledande filr samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer 
krav på ett aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt 
sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö for hyresgäster och andra 
som vistas i filretagets områden. Kl'etsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i 
all verksamhet som företaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete 
med miljöfrågor. 
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MILJODEKLARERADE FASTIGHETER 

Bolagets samtliga fastigheter är energideklarerade. Sedan tidigare finns en miljöinventering 
gjord på samtliga fastigheter. Inventeringen finns samlad på bolagets huvudkontor där våra 
hyresgäster kan se vilka material som finns i respektive fastighet. 

MINSKA MANGDEN AVFALL 

Miljöanpassat material och arbetssätt är ett krav vid upphandling av våra entreprenörer. 
Bolaget har ett 25-tal egna miljöbodar där nio fraktioner sorteras. 

ENERGIHUSHÅLLNING 

FjälTvälme utgör basen i bolagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i 
centrala Sala sker till största delen med fjänvärme från Sala-Heby Energi AB. Övriga 
fastigheter uppvärms med biobränsle. 

Som Salas klart största bostadsbolag har Salabostäder ett stort ansvar att bidra till minskad 
kIimatpåverkan. 2009 antog bolaget SABOS energiutmaning om att minska 
energif6rbrukningen med 20 % från 2007 års förbrukning till 2016. T.o.m. 2010 har 
f6rbrukningen minskat med 11,1 % på väJme, varmvatten och fastighetsel. En del i arbetet 
med att minska energif6rbrukningen är arbetet med prognosstyrning av värmen. 

RADON 

Under 2011 har en radoninventering på 720 lägenheter gjOltS. 2012 har arbetet med att 
åtgärda fastigheter med förhöjda mätvärden gjorts med gott resultat. 

FASTIGHETER, INVESTERINGAR OCH FINANSIERING 

FASTIGHETER 

Bolaget har under året genomf6r! en intern värdering av fastighetsbeståndet. Värderingen har 
skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmetod baserad på fastigheternas driftnetto. 
Värderingen påvisade inte några väsentliga över- eller undervärden varför bolaget i årets 
bokslut inte genomför några upp- eller nedskrivningar av fastigheternas bokförda värden. 

INVESTERINGAR 

Totala investeringar 2012 är 891 tkr (33.220 tkr) varav maskiner och inventarier 250 tkr 
(O tkr). 

f-::-
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UNDERHÅLL 

Bolagets långsiktiga plan för planerat underhåll följs, dock med någon försIqutning. Under 
året utfördes underhåll för 27.655 tkr (27.519 tkr). Det fördelar sig på lägenhetsunderhåll 
16.825 tkr (16.606 tkr) och övrigt underhåll 10.830 tkr (10.913 tkr). 

Planerat underhåll under året har bl.a. utförts på följande fastigheter: 

Fastighet Åtgärd 
Skrået 2, Bagargränd 
Stigaren 5, Brunnsgatan, Hyttgatan 
Stöten 1 

Utvändig målning, byte av balkongräcken 
Målning fönster 

Täljstenen 5, Väsbygatan 
Gruvdrängen 16 
Fältspaten l 
Myntet 1 
Jakobsberg 2 och 4 

FINANSIELLA RISKER 

Renovering tvättstuga 
Byte låssystem 
Byte låssystem 
Byte låssystem 
Modernisering värmecentral 
Betongskador lagas 

Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. 
Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk 
kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. På grund av bolagets 
dominans på hyresmarknaden finns en ökad risk för vakanser vid en eventuell utflyttning. 

FÖRSAKRJNGAR 

Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Protector Forsikring ASA och 
skadedjursförsäkring är tecknad hos Anticimex. 

f--
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FINANSIERING 

Bolaget har antagit en finanspolicy där den genomsnittliga räntebindningen inte får 
understiga l år och inte överstiga 7 år. 

Räntebindning Andel av lån 
till Lånebelopp % 

2013 110.793 19% 
2014 66.210 11 % 
2015 39.438 7% 
2016 27.541 5% 
2022 340.000 58 % 

583.982 100% 

Genomsnittsränta inklusive borgensavgift till kommunen för 2012 var 3,64 % (3,57 %). 

FRAMTID 

Förändringarna gällande de allmännyttiga bostadsbolagens förutsättningar har nu slagit 
igenom vilket innebär alt vi skall verka under marknadsmässiga former. Det ger nya 
möjligheter och ställer samtidigt nya krav på oss som bolag. De närmaste åren skall vi 
säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och se till att vi har en ändamålsenlig organisation 
som tar till vara på resurserna på bästa sätt för våra kunder och säkerställer attraktiviteten i 
våra boenden. 
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FEMÅRSÖVERSIKT 

Belopp i Mkr 

Ekonomi 
Balansomslutning 
Omsättning 
Underhåll 
Driftkostnader 
Fastighetsskatt 
Avskrivningar 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Resultat tOre skatt 
Soliditet (%) 

Likviditet (%) 

Personal 
Medeltal anställda 
Arvoden och löner 

ft--

2012 2011 

686,5 685,2 
176,4 169,6 
27,7 27,5 

101,3 99,4 
4,6 4,6 

13,7 13,2 
0,4 0,4 

21,2 21,3 
8,2 3,8 
8,0 7,2 

98,6 67,8 

38,25 37,05 
13,9 14, l 

2010 2009 2008 

666,1 637,0 593,7 
164,2 158,9 153,4 
22,5 24,3 19,7 

109,2 103,6 95,7 
4,6 4,1 3,5 

12,5 11,2 10,6 
0,2 0,2 0,5 

15,3 16,3 23,7 
0,2 -1,0 0,5 
7,0 7,1 7,9 

65,6 63,5 16,2 

37,05 35,05 35,05 
13,6 13,5 13,1 
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Resultat och ställning 

Bolagets resultat före skatt är plus 8.247 tkr vilket är 4.411 tkr bättre än föregående år och 
6.678 tkr högre än budgeterat. 

Driftkostnaderna har för 2012 givit ett överskott mot budget på 3.523 tkr vilket till stor del beror 
på minskade kostnader för försäkringsskador, köpta tjänster och personalkostnader. 

Budgeten för underhållskostnader har överskridits med 2.680 tkr varav lägenhetsunderhållet med 
2.825 tkr. Övrigt underhåll har givit ett överskott mot budget på 145 tkr. 

Räntekostnaderna för 2012 har givit ett överskott mot budgeten på 5.161 tkr, vilket beror på att en 
stor del av lånen omsatts till lägre ränta samt att ränteutvecklingen blivit lägre än vad som 
förutspåddes vid budgeteringen. 

Efter avsättning för uppskjuten skatt på 2.550 tkr är resultatet för 20125.697 tkr. 

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets 
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 
Arets vinst 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 

att till aktieägarna utdelas 
att i ny räkning överförs 

Styrelsens yttrande I!ver den föreslagna utdelningen 

30.177.693,68 
5.696.620,30 

35.874.313.98 

155.754,00 
35.718.559,98 
35.874.313,98 

Den foreslagna utdelmngen päverkar bolagets sohdIlet margInellt från 8,02 procent bIl J ,99 
procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med 
lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes 
betryggande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den 
föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 
§ 2-3 st. (försiktighetsregeln). 

II 
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Enligt Förordning (2003:348) om skälig utdelning fi-ån allmännyttiga bostadsföretag får 
utdelning från allmännyttiga bostadsföretag högst motsvara den genomsnittliga 
stats låneräntan under fliregående räkenskapsår med ett tillägg aven procentenhet. 
Utdelningen får dock inte överstiga bostadsföretagets resultat för föregående räkenskapsår. 

fl 

12 



Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Resultaträkning 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 
Övriga förvaltningsintäkter 

Summa nettoomsättning 

Fastighetskostnader 
Driftkostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

Summa fastighetskostnader 

Bruttoresultat 

Övriga ränteintäkter 
Statliga bostadsbyggn.subv. (räntebidrag) 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat 

Årets vinst 

Not 

2 
3 

4,5,8 
6 

7 

9 

2012 2011 

175.613 168.198 
778 1.38Q 

176.391 169.578 

-101.339 -99.362 
-27.655 -27.519 
-4.640 -4.650 

-13.694 -13.241 

-147.328 -144.772 

29.064 24.806 

420 316 
O 36 

-21.237 -21.322 

-20.817 -20.970 

8.247 3.836 

-2.550 -969 

5,697 2.867 

<:f6.-
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 
Pågående ny- och ombyggnader 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 

I 

lO 
II 
12 
13 

14 

15 
16 
17 

2012-12-31 2011-12-31 

642.575 655.970 
138 25 
75 O 

406 Q 

643.194 655.995 

70 70 

70 70 

643.264 656.065 

1.1 II 1.239 
3.049 2.945 

167 951 

4.327 5.135 

38.886 23.964 

43.213 29.099 

686.477 685.164 

F 
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Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (10.247 st. aktier med kvotvärde 
1.000 kr) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Arets vinst/förlust 

Summa eget kapital 

Avsättningar 
Uppskjutna skatteskulder 

Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och fårutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

18 

19 

19 

20 

21 

22 

2012-12-31 2011-12-31 

10.247 10.247 
8.900 8.900 

19.147 19.147 

30.178 27.574 
5.697 2.867 

35.875 30.441 

55.022 49.588 

7.730 5.179 

7.730 5.179 

579.883 587.493 

579.883 587.493 

4.099 7.382 
20.001 16.970 

1.714 2.006 
18.028 16.546 

43.842 42.904 

686.477 685.164 

272.695 310.107 

O 272 
if; 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster 
A vskri vningar 
Utrangeringar 
Erhållen ränta 
Er lagd ränta 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringen av rörelsekapital 

Ökning/minskning fordringar 
Ökning/minskning leverantörsskulder 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Avyttring av anläggningstillgång 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Upptaget lån/kredit 
Amortering av skuld 
Utbetald utdelning 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2012 2011 

29.064 24.806 
13.694 13.241 

O 910 
420 352 

-21.237 -21.322 

21.941 17.987 

807 752 
3.031 -1.255 
1.190 -888 

26.969 16.596 

-891 -33.220 
Q Q 

-891 -33.220 

239.400 25.000 
-250.293 -7.610 

-263 Q 

-11.156 17.390 

14.922 766 
23.964 23.198 

38.886 23.964 

'rt-
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Noter 

Not l Redovisnings- och värderingsprinciper 

Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsn1imndens 
allmänna råd. 

Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets 
rekormnendation nr 7, avseende indirekt kassafläde. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. 

Vid v~l'dering av fastigheterna tillämpas SABO:s rekommendation om nedskrivning av 
fastigheter. Detta innebär att värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en 
värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt gärs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser 
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och 
skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på 
byggnader och underskottsavdrag. En skattesats om 22 % har använts vid beräkningen av 
uppskjuten skatt. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida 
skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. 

Vid stöne underhållsåtgärder används metoden för redovisning av reservdelar i enlighet med 
Bokföringsnämndens uttalande BFN U 90: 13. De ersatta delarna utrangeras till bokfört värde 
och underhållsåtgärderna aktiveras. Avskrivning sker efter bedömning av åtgärdernas 
nyttjandeperiod. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande 
avskJivningssatser tillämpas: 

hwel'llarier 
Maskiner 
Kabel-TV installation 
Byggnader 
Större underhållsåtgärder 

~ 

20% 
10% 

1,5 % - 2 % 
3% 
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Värdering av tillgångar och skulder 
Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Skulder har värderats enligt högsta värdets princip. 

Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal redovisas, oavsett om de är finaosiella eller operationella, som 
hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden. 

Not 2 Hyresintäkter inkIouthyrda objekt 

l nettoomsättningen ingår intäkter fl'ån: 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 
Avgår rabatter (underhållsrabatter ) 

Summa 

Avgår outhyrda objekt 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

Summa 

2012 

163.790 
12.512 
5.481 

-2.542 

179.241 

-2.665 
-717 
-246 

-3.628 

2011 

158.318 
12.432 
5.429 

-2.485 

173.694 

-4.289 
-837 
-370 

-5.496 

Summa 175.613 168,12~ 

Not 3 Övriga förvaItningsintäkter 

2012 2011 

El 4 16 
Övriga fårvaltningsintäkter 774 1.364 

Summa 778 1.380 

fr 
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Not 4 Driftkostnader 

Fastighetsskötsel och städ 
Reparationer 
Taxebundna kostnader 
Uppvärmning 
Administration 
Övriga driftkostnader 

Summa 

Not 5 Ersättning till revisorerna 

Revisionsuppdraget 
ReYisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 
Skatterådgivning 
Övriga ljänster 

Summa 

Not 6 Utgifter for årets underhållsätgärder 

Lägenhetsunderhåll 
Övrigt underhåll 

Summa underhålls åtgärder 

Not7 Planenliga avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 

Summa planenliga avskrivningar 

fr-

2012 2011 

17.187 18.043 
27.929 19.856 
18.155 17.150 
22.711 20.317 
10.016 11.271 
5.099 12.463 

l QJ.()21 29.LQQ 

2012 2011 

144 121 
54 57 
44 10 
O 74 

ID 2Q2 

2012 2011 

16.825 16.606 
10.830 10.913 

27.655 27.519 

2012 2011 

13.63 I 13.228 
44 13 
19 Q 

H,694 13·Z41 
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Not 8 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och 
män har uppgått till 

Samtliga 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

Ledningsgrupp 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

Styrelse och VD 
Kvinnor 
Män 
Totalt 

Löner och ersättningar har uppgått till 
Styrelsen och verkställande direktören 
Övriga anställda 

Totala löner och ersättningar 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Pensionskostnader, varav för styrelse 2 tkr (O tkr) och 
verkställande direktör 33 tkr (17 tkr) 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

Kapitalförsäkring avseende direktpension har utbetalats med 41 tkr. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

2012 
Antal på Varav 

13,2 
25 

38,2 

l 

J. 
4 

2 
1 
6 

958 
13.061 

14.019 

3.092 

627 

2011 

13,8 
25,2 

39 

l 
J. 
4 

2 
.1 
6 

1.058 
13.082 

14.140 

4.060 

945 

19.145 

Antal på Varav 
balansdagen män balansdagen män 

Styrelseledamöter 
Verkstä1lande direktör och 
andra ledande befattningshavare 

5 60% 

100 % 

5 60% 

100 % 
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Not 9 Skatt på årets resultat 

Uppskjuten skatt 

Summa 

Not 10 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets förändringar 
-Investeringar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets förändringar 
-Avskrivningar 
-Fösäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Utgående bokflili värde byggnad 
Utgående bokfört värde mark 

Taxeringsvärden 

1:-

2012-12-31 2011-12-31 

2012-12-31 2011-12-31 

869.172 820.661 

236 51.229 
Q -2.718 

869.408 869.172 

-213.202 -201.781 

-13.631 -13.229 
O 1.808 

-226.833 -213.202 

642.575 655.970 

623.D32 636.427 
19.543 19.543 

642.575 655.970 

1.022.Q61 1.03Q,~Q5 
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Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets förändringar 
-Inköp 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets fOrändringar 
-Avskrivningar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 12 Inventarier 

Ingående anskaffuingsvärden 
Arets förändringar 
-Inköp 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets förändringar 
-Avskrivningar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

fr 

2012-12-31 2011-12-31 

4,145 4.574 

156 O 
-314 -429 

3.987 4.145 

-4.120 -4.536 

-43 -13 
314 429 

-3.849 -4.120 

118 25 

2012-12-31 2011-12-31 

1.347 1.531 

94 O 
fr -184 

1.441 1.347 

-1.347 -1.531 

-19 O 
O 184 

-1.366 -1.347 

7i il 

22 



Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Not 13 Pågående ny- och ombyggnad 

Ingående nedlagda kostnader 
Under året nedlagda kostnader 
Under året genomförda omfördelningar 
Utgående nedlagda kostnader 

Not 14 Andelar i intresseföretag 

SABO Byggnadsförsäkrings AB 

2012-12-31 

o 
641 

-235 
1M 

Antal Kvotvärde 
andelar 

70 l 

2011-12-31 

18.009 
33.220 

-51.229 
Q 

Bokfört 
värde 

70 

Summa 1f1 

Not 15 Hyres- och kundfordringar 

Hyresfordringar 
Kundfordringar 

Summa 

Not 16 Övriga fordringar 

HBV 
Skattefordran 

Summa 

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna räntebidrag 
Upplupna sociala avgifter december 2012 
Fordran Fora 
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa 

2012-12-31 

564 
547 

l.lll 

2012-12-31 

2.905 
144 

~ 

2012-12-31 

O 
-318 
396 

89 

.w 

2011-12-31 

574 
665 

1lli 

2011-12-31 

2.657 
288 

2.945 

2011-12-31 

5 
O 
O 

946 

951 
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Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Not 18 Förändring av eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 
Belopp vid årets ingång 

Belopp vid årets utgång 

Reservfond 
Belopp vid årets ingång 

Belopp vid årets utgång 

Summa bundet eget kapital vid årets utgång 

Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Utdelning 
Arets resultat 

Summa fritt eget kapital vid årets utgång 

Not 19 Upplåning 

Räntebärande skulder 

Långfristiga 
Skulder till kreditinstitut 
Kortfristiga 
Skulder till kreditinstitut 

Summa räntebärande skulder 

Förfallotider 

Långfristiga skulder med löptider över S år 
Skulder till kreditinstitut 

Summa 

~ 

2012-12-31 2011-12-31 

10.247 10.247 

10.247 10.247 

8.900 8.900 

8.900 8.900 

19.147 19.147 

30.441 27.574 
-263 O 

5.697 2.867 

li.ru 30.441 

2012-12-31 2011-12-31 

579.883 587.493 

4.099 7.382 

583.982 594.875 

563.487 557.965 

563.487 557,265 
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Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj 
används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar 
som är fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från 
de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra 
räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. 

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i 
skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtaI uppgår till 340 000 tkr 
(O tkr). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca I l 288 tkr (O tkr) i avtalen. 

Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar 
avtalen i f6rtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnads
ersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. 
Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer 
undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 
6,04 år (0,97 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 3,11% (3,78%), 

Nedan framgår bolagets förfalloprofil, !kr, (irud. ränteswapar) avseende räntebindningen: 

2012-12-31 2011-12-31 

Inom 1 år 110.793 389.624 
Inom 1-2 år 66.210 69.745 
Inom 2-3 år 39.438 67.482 
Inom 3-4 år 27.541 39.703 
Inom 4-5 år O 28.321 
Inom 5-6 år O O 
Inom 6-7 år O O 
Inom 7-8 år O O 
Inom 8-9 år O O 
Inom 9-10 år 340.000 .Q 

Summa 583.982 521.815, 

1< 

25 



Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Not 20 Upplupna kostnader och rDrutbetalda intäkter 

Upplupna räntor 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Förutbetalda hyror 
Övriga poster 

Summa 

Not 21 Ställda säkerheter 

Skulder till kreditinstitut 
Fastighetsinteckningar 

Summa ställda säkerheter 

Not 22 Ansvarsförbindelser 

FASTIGO 

Summa ansvarsförbindelser 

2012-12-31 2011-12-31 

5.821 1.853 
807 587 
310 523 

10.891 12.599 
199 984 

18.Q28 16.546 

2012-12-31 2011-12-31 

272.695 310.107 

272.695 310.107 

2012-12-31 2011-12-31 

Q 

Bolaget har 2012-01-01 bytt arbetsgivarorganisation från FASTIGO till PACTA och därmed 
är ansvarsförbindelsen borta. 
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SlIla Indu&trifBstigheter AB 
556092-3475 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Sala Industlifastigheter AB, som lill100 % ags fIN Sala kommun, får härmed avge 
årsredOlIisning för verksamhetsåret 2012. 

Allmänt om verksamheten 
Andllmål . 

1(10) 

Ny bolagsordning antogs av KommunfuUmäklige 2011-10-31 och fastställdes vid extra bolagsstamma 
2011-12-12. Bolagsordningen anger att bolaget har till föremål för sin verksamhet ett Inom Sala 
kommun köpa, sälja, äga, bebygga, förvalta, hyra ut och med nyttjanderätt upplåta lokaler för industrl-, 
kontor-, handel9-, service- eller hantverksandamål eller därmed jämförlig verksamhet saml bidra till 
stadsutvecklingen. 

Bolaget har till ändamål med verksamheten att inom den kommunala kompetensen främja 
nyföretagande och näringsliv i Sala kommun genom alt tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. 

Bolaget har under året förvaltat fastigheterna Trilnaren 11 och Måns Ols och samtliga lokaler har varit 
uthyrda under året. 

Inom fastigheten Tränaren 11 har följande hyresgäster funnits: El & WS Teknik i Sala AB, Sala Mureri 
och Kakel KB, Svenska MasskonsultAB, Carlssons Glasmasteri I Sala AB,.Heby'Städ & Flytt HB och 
Kenneth Gustafsson, vilka hyr kallförråd samt HSB, som hyr uppställningsplats för sandficka. 

Måns Ols har varit uthyrt till Måns Ols utvärdshus AB. 

Framtid 

Vidara utveckling av bolaget kommer alt ske nar den nya kommunorganisationen ar framtagen. 
Fr o m 1 februari 2013 finns nu Hantverkarnas hus i Tränaren 11. Hantverkarnas hus består f n av 10 
olika företag som tillsammans erbjuder al~ friln idå till färdig lösning Inom byggverksamhet För att 
detta skulle vara möjligt har en rustning och underhållsarbeten utförts i Sala Mureri och Kakels lokal 
som nu alla företag i Hantverkamas hus delar, 

Resultat och ställning 

Bolaget visar ett positivt resultat för 2012. Resultatet före finansiella postar uppgår till en vinst om 174 
410 kronor. ' 

Sala kommun har from 2008 beslutat om ett flNkastningskrav på bolaget baserat på statslåneräntan • 
Insalt kapital. För 2012 föreslår styrelsen en utdelning på 77 140 kr (1,52 % x 5 075tkr). 

Resultatet av bolagets verksamhet under 2012 samt dess ställning vid verksamhetsårets början och 
slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. 
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Sala Industrifastigheter AB 
5560S2·3475 

Disposition av bolagets vinst 

2(1 D) 

Belopp/kr 
Styrelsen föreslår att till fOrfogande stående medel: 
balanserat resuttat . 
årets resultat 
Totalt 

utdelning 
Balanseras i ny rakning 

3 3S8 821 
129175 

3497996 

-77 140 
3421487 

Den fOraslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet från 92 % till 91,9 %, Soliditeten är mot 
bakgrund av all bolagets verksamhet fortsall bedrivs med lönsamhet betryggande, Likviditeten i 
bolaget bedOms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå, 

Styrelsens uppfallning ar alt den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från alt fUllgöra sina 
fOrpllk!elser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen kan dtlrmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 sI. 
(fOrsiktighetsregeln). 

Utdelningen kommer att betalas ut efter beslut på bolagsstämman, 



Sala Industrifasligheter AB 3(10) 
556092-3475 

Resultaträkning 
Belopp ikr Nol 2012-01-01- 2011-01-01-

2012-12-31 2011-12-31 

NettoomsatInIng 1 895722 951360 
ÖVriga intäkter 2 2509292 

895722 3460652 

R/lrels8l/s kostnad" 
Övriga externa kostnader 3 -594893 . -665969 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -222265 -262697 
Rörelseresultat 78564 2.531986 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintakter och liknande resultatposter 96989 100330 
Ranlekoslnader och liknande resultat poster -1143 
Resultat e.fter finansiella poster 174410 2632316 

Bokslutsdispositioner 5 5764 -567 463 
Resultat före skatt 180174 2044853 

Skatt på årets resultat -60999 -540722 

Arets resultat 129175 1 504 131 



Sala Induatrifasllgheter AB 4(10) 
556092-3475 

Balansräkning 
Belopp ikr Not 2012-12-31 2011-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillg~ngar 
Byggnader och mark 4 3607141 3734653 

3607141 3734653 

Summa anläggningstillgångar 3607141 3734653 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 87329 103567 
Fordringar mot agare 2475590 2953288 
Skattefordringar 25768 
övriga fordringar 245138 2183 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 121 806 77534 

2955631 3136 572 , 
) \ Kassa och bank 4620329 4557962 

Summa omsättningstillgångar 7575960 7694534 

SUMMA TILLGANGAR 11183101 11429187 



Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Panter och silkerheter f(jr egna skulder 
Summa 

StS/lda silkerheler 

Summa 

Summa 

2012-12-31 2011-12-31 
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Sala IndustrIfastigheter AB 
556092-3475 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Belopp i kr om Ingat ennat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 

6(10) 

Arsredovisningen har upprättats I enlighet med Arsredovisnfngslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnamnden har i förekommande fall 
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. TlIIllmpade redovisningsprinciper ar 
oförandrade i jamförelse med föregående år. 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har varderats Ulf anskaffningsvarden om Inget annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beraknas Inflyta. 

Avskrivningsprlncfper för anliiggningstlllglngar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnlngsvarclen minskat med beräknat restvärde 
och avskrivning sker över tillgångens beraknade nytijandepenod. Nedskrivning sker vid bestående 
vardenedgång. 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits tUl innehavstIden för under året 
förvärvade och avyttrade tillgångar. . 

AnlilggningsfillglJngar 
Materiella anläggningstillgångar. 
-Byggnader 
-Markanhllggningar 
-Bostadshus 

Koncemuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Sala Kommun, org nr 212000-2098. 

% par år 

3-5 
5 
2 



Sala Industrifastigheter AB 
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Noter 

Not 1 Nettoomsätlning 

Hyror 
Mamre 10 
Tranaren 11 
MånsOls 
Fjarrvarme vidarefakturerat 
Summa 

Not 2 Övriga intäkter 

Vinst vid avyttring av Mamre 10 
Summa 

Not 3 Arvoden till styrelsen 

L6ner, andra erslJttnlnger och socla,a kostnader 

Arvoden till styrelsen 
Arbetsgivaravgifter 

2012-01-01-
2012-12-31 

531296 
224832 
139594 
895722 

2012-01-01-
2012-12-31 

2012-01-01-
2012-12-31 

79385 
24260 

103645 

Bolaget har inga anstallda och därmed inga löne- eller pensionskostnader 

Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
2012-12-31 

FA!iiIIGHETEN TRAllIAREN 11 
Byggnad 
Anskaffningsvärde 3904113 

Ingående avskrivningar enl plan -2152530 
Arets avskrivningar -156165 
Utglende avskrivningar enligt plan ·2308 695 

Restvärde enligt plan 1 595418 

Markanläggning 
Anskaffningsvärde 47591 

Ingående avskrivningar enl plan -20226 
Arets avskrivningar -2380 

Utglende avskrivningar enlIgt plan ·22606 

Restvarde enligt plan 24985 

Mark 

7(10) 

2011-01-01-
2011-12-31 

118975 
619372 
219204 
93809 

951360. 

2011-01-01-
2011-12-31 

2509 292 
2609292 

2011-01-01-
2011-12-31 

78208 
22806 

101 014 

2011-12-31 

3904113 

-1996.366 
-156165 

·2152531 
, 

1751582 

47591 

·17846 
-2380 

·20226 

27364 



sala Industrifastigheter AB 8(10) 

556092-3475 

AnskaffningsVärde 519000 519000 

Pågående investeringar 94753 

MANS OLS. KRISTINA 4:2 
Byggnadema 
Anskaffningsvärde 1804 314 1777707 
Arets Investeringar 26607 
Utgående anskaffningsvärde 1804 314 1804314 

Ingående avskrivningar enl plan -406026 -345361 
Arets avskrivningar -61 131 -60665 
Utgdende avskrivningar enligt plan -487157 406028 

Restvarde enligt plan 1337157 1398288 

( ) Markanläggning 
Anskaffningsvärde 51800 51 BOD 

Ingående avskrivningar enl plan -13382 -10792 
Arets avskrivningar -2590 -2590 

! Utgllende avslrrlvnlngar enl plan -15972 -13382 \ 

Restvärde enligt plan 3582B 38418 

Not 5 Bokslutsdispositioner 
2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31 

Aterföring ev periodiseringsfond -65822 -94154 
Avsatlning till periodiseringsfond 60058 681617 
Summa -5764 587483 

Not 6 Eget kapital 
Aklle- ReseN- Fritt egs! 
kapilai fond kapital 

Vid årets början 5075000 1 026641 3499249 
Dispo8iYon Iml bolag.stämmobeslut 
Utdelning -130428 
Arets resul!et 129 175 

Vid årets slut 5075000 1026641 3497 996 

Not 7 PerIodiseringsfonder 

"W12-12-31 2011-12-31 
Periodiseringsfond, avsalt vid taxering 2007 - 65822 
Periodiserings/ond, avsalt vid taxering 2008 326441 326441 
Periodiserings/ond, avsatt vid taxering 2009 86789 86789 
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2010 32803 32803 
Periodiseringsfond, avsett vid taxering 2011 40721 40721 
Periodiseringsfond. avsatt vid taxering 2012 681617 681 617 
Periodiseringsfond avsalt vid taxering 2013 60058 

1228429 1234193 
Av periodiseringsfonder utgör 323 076 kr (324 593) uppskjuten skatt. 
Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräknlng_ 
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Underskrifter 
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Auktoriserad revisor 
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Asa Nilsson 
Vice ordförande 

Anders Wigelsbo 

2013 
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Sala-Heby Energi AB 
556601-2901 

Resultaträkningar 

Nettoomsättning 
Avgår punktskatter 
Kostnad för sålda varor 
Bruttoresultat 

F örsäljnings- och 
administrationskostnade 
r 
Rörelseresultat 

Resultat från 
finansiella 
investeringar 
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 
Räntekostnader och 
liknande resultatposter 
Summa resultat från 
finansiella 
investeringar 

Resultat efter 
finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 
Skatt på årets resultat 
Arets res ultat 

Not 

2 

3,4 

2,3,5,6 

7 

8 

Koncernen Moderbolaget 
2012 2011 2012 2011 

315218 346990 269 143 302705 
-49194 -53317 -49194 -53317 

-231474 -263480 -196375 -227843 
34550 30193 23574 21545 

-14110 -20628 -12610 -19 182 
20440 9565 10964 2363 

482 477 477 464 

-8476 -9527 -7552 -8635 

-7994 -9050 -7075 -8 171 

12446 515 3889 -5808 

-10200 1300 
7300 5100 

2473 -621 -953 -569 
14919 -106 36 23 



Sala-Heby Energi AB 
556601-2901 

Balansräkningar 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella 
anläggningstillgångar 
Goodwill 
Elcertifikat 

Materiella 
anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Produktions- och 
distributionsanläggning 
Inventarier och verktyg 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella 
anläggnjngstillgångf![ 
Andelar i dotterföretag 
Värdepappersinnehav 
Andra långfristiga 
fordringar 

Summa 
anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 

Ko, tfdstiga ford, ingar 
Kundfordringar 
Skattefordringar 
Fordringar hos 
koncernföretag 
ÖVriga kortfristiga 
fordringar 
Förutbetalda kostnader och 

Not 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

15 

17 

2 

Koncernen Moderbolaget 
2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

13279 14301 13 279 14301 
397 - 397 -- -

13 676 14301 13 676 14301 

6725 7036 5291 5532 

267699 248725 140080 119060 
3927 4815 3476 4178 
4505 23113 20 22385 

282856 283689 148867 151 155 

103145 103 145 
665 565 650 550 

3525 4700 3525 4700 
4190 5265 107320 108395 

300722 303255 269863 273851 

11276 12629 11 276 12629 

23196 16802 23196 16369 
1556 880 1447 934 

497 

1965 1 114 911 16 
41626 37043 34105 29453 
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Sala-Heby Energi AB 
556601-290 l 

Balansräkningar 

upplupna intäkter 

Kassa och bank 
Summa 
omsättningstillgångar 
Summa tillgångar 

Not 

3 

Koncernen Moderbolaget 
2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

68343 55839 59659 47269 

6201 3139 2702 750 

85820 71607 73637 60648 
386542 374862 143500 334499 



Sala-Heby Energi AB 
556601-2901 

Eget kapital och 
skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kaIlital 
Aktiekapital 
Bundna reserver 
Reservfond 

Fritt eget kaIlital 
Balanserad vinst eller förlust 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser 
Uppskjutna skatter 
Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Reverslån 
Skulder till koncernföretag 
Övriga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Summa långfristiga 
skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Checkr1lknillgsta edit 
Förskott från kunder 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernföretag 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

18 

5500 
16467 

--
21967 

-5009 
14919 
9910 

31877 

19 --
O 

1565 
8 33 171 

34736 

20 
71 746 

146238 

217984 

9516 
2"1 "152 

41963 

8007 
21 

14707 

4 

5500 5500 5500 
22212 

- 900 2QQ -
27712 6400 6400 

-10648 -2166 -2189 
-106 36 23 

-10754 -2130 -2166 
16958 4270 4234 

-- 38674 28474 
O 38674 28474 

1682 
36647 87 --
38329 87 O 

76582 71746 76582 
20074 21074 

2667 2667 
143 271 111 029 113 628 

222520 202849 213 951 

10648 7016 7915 
22354 27752 22354 

32746 37148 27703 
4997 

9035 7346 8850 

22272 13 361 21018 
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Sala-Heby Energi AB 
556601-2901 

Summa kortfristiga 
skulder 
Summa eget kapital 
och skulder 

Ställda säkerbeter 

Ansvarsförbindelser 

22 

23 

5 

101 945 97055 97620 87840 

386 542 374862 343500 334499 

112250 128700 86200 86200 

600 800 Inga Inga 



Sala-Heby Energi AB 
556601-2901 

Kassaflödesanalyser 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före fmansiella 
poster 
Avskrivningar 
Ej likviditetspåverkande poster 

Erhållen ränta 
Erlagd ränta 
Betald inkomstskatt 

Ökoing/minskning varulager 
Ökoing/minskoing kundfordringar 
Ökning/minskning övriga 
kortfristiga fordringar 
Ökoing/minskoing 
leverantörsskulder 
Ökoing/minskning övriga 
kortfristiga rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Inves teringsverksamheten 
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 
Sålda immateriella 
anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Placeringar i övriga finansiella 
anläggningstillgångar 
Avyttring/amortering av övriga 
finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från 
investeringsverksambeten 

Finansieringsverksambeten 
Checkräkningskredit 
Upptagna lån 
Amortering av skuld 
Erhållet koncernbidrag 

6 

Koncernen Moderbolaget 
2012 2011 2012 2011 

20440 9565 10964 2363 
16275 15224 8536 7683 
-3593 el 003 87 -512 
33122 23786 19587 9534 

482 477 477 464 
-8476 -9527 -7552 -8635 
2473 -- -953 -569 

27601 14736 11 559 794 
1353 11066 l 353 Il 066 

-6394 552 -6827 54 

-6110 18257 -5563 17005 

9217 -30917 9445 -28234 

-8593 -1 753 -4164 -5839 

17074 11 941 5803 -5 154 

-397 -397 

1954 1954 
-14420 -35007 -5226 -25231 

-100 -100 

1 175 I 175 Lm. Lm. 

-13 742 -31 878 -4548 -22102 

5398 21725 5398 21725 
12000 10000 4000 10000 

-17668 -14044 -16001 -12342 
- -- - 7300 5100 



( ) 

Sala-Heby Energi AB 
556601-290 l 

Kassaflödesanalyser 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Koncernen 
2012 

-270 

3062 
3139 
6201 

7 

Moderbolaget 
2011 2012 2011 

17681 697 24483 

-2256 1952 -2773 
5395 750 3523 
313j! 2702 llQ 





gaJa Silvergruva AB Sida: 

Resultatrapport Utskrivet: 13-02-20 

Preliminär 
Räkenskap,år: 12-01-01-12-12-31 Senaste vemr: 2130 
Resultatenhet: Hela roretaget 
Perlod: 12-01-01- 12-12-31 

Perioden Period fs år Peri(ldbud~et 

Rörelsens intäkter och lagerfOrändring 
Nettoomsättning 

3041 Försäljning visningar 3611467,47 3346764,44 3927757,00 
3042 Museientre 88 107,56 83413,23 0,00 
3049 Intäkter Värdebevis 0,00 8160,00 0,00 
3050 Fsg Konsertbiljetter 84051,03 67740,58 0,00 
3051 Försäljn Övr, souvenier 622 871,52 572 839,19 973700,00 
3052 FörslHjn Kiosk 161 285,90 179621,14 0,00 
3053 Försäljn varor 6% sv 37935,18 43945,15 0,00 
3061 Logi 1014365,06 933016,24 1012648,00 
3063 Höghöjdsbana 232476,53 243280,05 247487,00 
3064 Frukost 0,00 l 123,40 0,00 
3068 Försäljning TRansporter 7800,00 16563,20 0,00 
3070 Försäljniing STF medlemskap 25 % moms 4948,92 4127,79 0,00 , 

) 3072 Försäljning mat konferenspaket 86424,00 0,00 0,00 
\. 3100 Försäljning köpta produkter 0,00 17198,40 0,00 

3101 Försäljning aktiviteter visningar 3360,00 83970,40 0,00 
3102 Försäljning guidningar SB 400,00 2400,00 0,00 
3104 Försäljning köpta produkter 6 % 500,00 19170,74 0,00 
3194 Porto 640,00 112,80 0,00 

I \ 3201 Försäljning mat under jord 495229,51 488 194,00 0,00 
\ ) 

3202 Försäljning vin under jord 131005,60 IlI292,80 0,00 
3203 Försäljning sprit under jord 20720,00 Il 000,00 0,00 
3204 Försäljning läsk/lättöl under jord 15781,26 5832,00 0.00 
3205 Försäljning starköl under jord 20560,00 3956,00 0,00 
3206 F ,g kaffe under j ord 0,00 10 608,00 0,00 
3207 Försäljning fikabröd under jord 26236,51 19384,00 0,00 
3211 Försäljning mat ovan jord 1926306,88 1401563,44 3021300,00 
3212 Försäljning vin ovan jord 74613,90 44 356,80 0,00 
3213 Försäljning sprit ovan jord 65963,81 62352,00 0,00 
3214 Försäljning läskilätt51 ovan jord 98 155,62 90 634.80 0,00 
3215 Försäljning starköl ovan jord 1% 791,69 150791,98 0,00 
3216 Fsg kaffe ovan jord 74032,70 101237,47 0,00 
3217 Försäljning fikabröd ovan jord 223569,01 127894,75 0,00 
3218 Försäljning jästa drycker ex, cider ovan jord 9735,94 l 100,00 0,00 
3220 Försäljning mat avhämtning 25 232,21 29669,71 0,00 
3221 Försäljning tjänster Konstmästargården 4878,40 5040,00 0,00 
3222 F5rsäljning Ostprovning 19 199.82 14302,65 0,00 
3590 Övr fakt kostnader 34 032,80 0,00 0,00 
3591 Fakturerad El 50164,05 42368,79 0,00 
3592 Fakturerad eldningsolja 12721,60 14736,51 0,00 
3597 Vidarefakturerade kostnader 4280,00 41 263,00 0,00 
3598 övriga fakturerade kostnader 6% moms 26150,00 40570,76 0,00 
3599 Övriga fakturerade kostnader 12% moms Il 610,72 22843,75 0,00 
3610 Uthyrning Personal 400,00 0,00 0,00 
3690 Övriga sidointäkter 162024,40 75693,60 0,00 
3691 Oinlösta presentkort (momsfri sidointäkt) 53060,00 29 139,50 0,00 
3730 lämnade rabatter -1 377,60 -31 337,60 0,00 
lYll K:assadiffurel1ser -12 859;29 146,29 0,00 
3732 lämnade rabatter logi -4703,67 -6407,98 0,00 
3740 Öres- och kronuyämning; 13,04 -5,79 0,00 
S:a Nettoomsättning 9670 168.08 8531 667,98 9 182892,00 

Förändring av varulager 
4990 Lagerfdrändring 17878,70 16138,00 0,00 
4993 LagerförändrinB Konstmästargården -!O 859,48 27631,94 0,00 
S:a Förändring av varulager 7019,22 43769,94 0.00 

Övriga rörelseintäkter 
3911 Hyresintäkter momsfri 216741,80 259 101,25 150000,00 
3912 Hyresintäkter momspliktigt 100310,00 : 126981,00 493000,00 
3913 Lokalhyra efter övernattning 12% 59276,75 47411,56 0,00 
3914 Lokalhyra 153332,13 122200,59 0,00 
3921 Provisionsintäkter 1 828,75 -4631,45 0,00 
3985 Erhållna statliga bidrag 10 563.00 176865,00 OjOO 
3987 Erhållna kommunala bidrag 1502 878,00 3402877,00 l 600000,00 



Sala Silvergruva AB Sida: 2' 

Resultatrapport Utskrivet: 13-02-20 

Preliminär 
Räkenskapsår: 12-01-01-12-12-31 Senaste vemr: 2130 
Resultatenhet: Hela fOretaget 
Period: 12-01-01- 12-12-31 

Perioden Period flii Ar Periodbud&et 
3990 Övr ersättn och intäker 0,00 -81985,00 0,00 
3991 F örsäljninssErovision 0,00 -3456,00 0,00 
S:a Övriga rörelseintäkter 2044930,43 4045363,95 2243000,00 

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 11 722117,73 12620801,87 11 425 892,00 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter mm 

4010 Inköp materiel och varor -69823,90 -363594,96 -535533,00 
4011 hlköp till Visningar 0,00 0,00 -148756,00 
4013 Inköp varor och material till butik -459408,77 -231243,65 0,00 
4110 Tvätt -132080,99 -115646,87 -82835,00 
4200 Inköp restaurangen material -65346,17 -70310,76 0,00 
4201 Inköp mat -774902,49 -797137,62 -l 009 102,00 
4202 Inköp vin -52210,89 -56390,55 0,00 ( 
4203 Inköp sprit -22326,27 -28215,37 0,00 
4204 Inköp läskllättöl -61704,42 -39835,74 0,00 
4205 Inköp ,tarköl -84311,43 -64011,98 0,00 
4206 Tomglas 13881,05 2682,08 0,00 
4210 Inköp cider -4095,24 0,00 0,00 
4600 Legoarbeten, underentrepr -l 000,00 0,00 0,00 I. 
4610 Underkonsulter aktiviteter -262549,19 -113 240,00 0,00 
4611 Underkonsulter Mat 0,00 -15837,00 0,00 
S:a Råvaror och rumödenheter mm -1975878,71 -l 892 782,42 -l 776226,00 

Bruttovinst 9746 239,02 10 728 019,45 9649666,00 

Övriga externa kostnader 
5120 Belysning -40281,00 -44064,46 0,00 
5130 Vänne -17500,00 0,00 0,00 
5132 Sotning -11460,00 -8904,00 0,00 
5140 Vatten och avlopp -38395,86 -41083,35 0,00 
5144 Tillsynsavgifter -12356,00 -33008,80 0,00 
5160 Renhålln och städning ·133612,31 -86 194,57 0.00 
5170 Rep ocn underhåll fastighet -158893,53 -154 128,84 -2 154805,00 
5180 Bevakning -123775,34 -133925,91 0,00 
5191 Fastighetsskatt -21 172,00 -13066,00 0,00 
5192 Försäkringsprem fastighet -115068,44 -134854,71 0,00 
5193 FastighetsskOtsel och förvaltn -30992,31 -153803,50 0,00 
5210 Hyra arbetsmaskiner -10495,20 -3750,00 0,00 
5220 Hyra inventarier -108320,15 -51 648,75 0,00 
5310 El för drift -683736,81 -614368,20 0,00 
5320 VänTIepump under jord -142618,08 -128337,00 0,00 
5390 Övriga bränsleo -124994,65 -87708,% 0,00 
5391 Olja 0,00 -115220,02 0,00 , 
5410 FOrbrukningsinventarier -62750,20 -26956,30 0,00 
5460 Förbrukningsmaterial -88804,95 -87811,05 0,00 
5480 Arbetskläder el skyådsmttl 19 SH,80 1>609,27 0,00 
5500 Reparation och underhåll -216077,85 -48058,24 0,00 
5611 Drivmedel personbilar -49863,18 -29 129,17 0,00 
5612 Skatt rorsäkr fordon -8181,92 -11927,00 0,00 
5613 Reparation fordon -27646,90 -8122,75 0,00 
5710 Frakt och transport -399,86 ·2880,00 0,00 
5800 Resekostnader -4872,08 -5512,10 0,00 
5910 Annonsering -180568,12 -188746,63 0,00 
5930 Internetmarknadsffiring -43798,69 -33 525,40 0,00 
5931 MF. Internet (Google) -20248,57 -12146,10 0,00 
5940 Utställning och mäSsor -11 352,00 0,00 0,00 
5990 Övrig reklam -78647,00 -72 453,14 0,00 
6010 Kataloger och prislistor 0,00 -850,00 0,00 
6040 Kontokortsavgifter -46898,87 -36002,57 0,00 
6050 Försäijningsprovision -25674,77 -56667,66 0,00 
6051 Franchiseavgift STF -33567,30 0,00 0,00 
6070 Kundfika 0,00 -125,00 0,00 
6071 Repr avdr .gill -4883,78 -2930,88 0,00 
6090 Övr rursäIjningskostnader 0,00 -6925,00 -1185994,00 



Sula Silvergruva AB Sida: 3 

Resultatrapport Utskrivet: 13-02-20 

Preliminär 
Räkenskapsår: 12-01-01-12-12-31 Senaste vemr: 2130 
Resultatenhet Hela ffiretaget 
Period: 12-01-01- 12-12-31 

Perioden Period fa; år Periodbud~et 

6110 Kontorsmaterial -35 BB3,66 -B3344,69 0,00 
6150 Ttycksaker -41400,00 -53510,00 0,00 
62!! Fast telefoni -57477,55 -57014,BB 0,00 
6212 Mobiltelefon -33401,04 -34118,20 0,00 
6213 Internet -109670,00 -61 559,20 0,00 
6215 Programvarulicenser -22876,07 0,00 0,00 
6250 Porto -23924,93 -14761,00 0,00 
6310 F Öt'etagsfOrsäkringar -8606,25 -2094,69 0,00 
6350 Kundffirluster -4413,00 -47552,00 0,00 
6420 Revisionsarvode 0,00 -63700,00 0,00 
6450 Bolagsstämma 0,00 -2629,75 0,00 
6490 Övr fårvaltningskostnader -439B2,26 -70981,03 0,00 
6530 Redovisningstjlinster -42200,00 -53981,60 0,00 
6531 Externakonsulter -117429,95 -49987,24 0,00 

( 
6540 IT-~änster 0,00 -65597,71 0,00 
6541 service avtal -B3720,55 -119653,86 0,00 
6543 medlems avgifter -14654,24 -23421,93 0,00 
6550 Konsult/artist arvoden -70375,00 -46000,00 0,00 
6570 Bankkostnader -14453,00 -15792,94 0,00 
6590 Övr främmande gttnster -5 1B5,OO -2154,25 0,00 

( 6970 Tidningar, facklitteratur -3501,89 -3429,13 0,00 
\ 6992 övr ej avdr gill kostn 0,00 -13590,00 0,00 

S:a Övriga externa kostnader -3430603,91 -3335319,43 -3340799,00 

Personalkostnader 
7010 Lön kollektivanställda -2834328,59 -2 30B 878,41 -6 168 B64,oo 
7081 Sjuklön kollektivanställda -11150,18 -II 647,04 0,00 
7082 Semesterlön -693265,20 -533924,76 0,00 
7110 Lön TimanstäUda -1632891,Bl -1 835670,19 0,00 
7220 Lön fåretagsledare -27250,00 -34546,00 0,00 
7286 Semesterlön ftgledare -30270,10 -52100,00 0,00 
7331 Skattefri bilersättning -9805,00 -5302,10 0,00 
7332 Skattepl bilersättning -6360,00 -2 119,20 0,00 
7382 Kostn friBlsubv måltider -45810,00 -43650,00 0,00 
7390 Övr kostnadsersättningat -106,60 -2 181,80 0,00 
7399 Motkontering av förmän 45810,00 43650,00 0,00 
7411 Kollektiv pensionsf6rsäkr 0,00 -4730,00 0,00 
7490 Övriga pensionskostnader 0,00 -182,00 0,00 
7510 Arbetsgivaravgifter -1318774,00 -1344815,00 0,00 
7519 Soc.avgifter semesterlön 0,00 -450,01 0,00 
7533 Särsk löneskatt pensionsk -41929,47 0,00 0,00 
7570 AMF enl avtal -28 B 10,31 -164988,53 0,00 
7571 pensions sparande JB -31914,00 -55948,00 0,00 
7589 Övr gruppförsåkringspremier 0,00 -8819,75 0,00 
7590 -rursäkring V d styrelse ansvarsfOrsäkr. -11 250,00 -3750,00 0,00 
7610 Utbildning -22553,60 -39964,20 0,00 
7620 Sjuk- och hälsovård -235B,02 -14753,04 0,00 
7690 Övr personalkostnader -28515,54 -33356,91 0,00 
7697 '\&tiv-eFmg fl~liSe8alk9smaåer 0,90 56988,99 0,09 
7698 Lönebidra~ 445215,00 388477,50 O!OO 
S:a Personalkostnader -6286317,42 -6012 669,44 -6168864,00 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -11692800,04 -11240771,29 -Il 285 889,00 

Rörelseresultat [öre avskrivningar 29317,69 1380 OJO,58 140003,00 

Avskrivningar 
7820 Avskrivningar byggnader/mark 0,00 0,00 -540000,00 
7821 A vskrivn byggnader -48074,00 -48065,00 0,00 
7823 Avskrivningar Gruvan -209234,00 -204 129,00 0,00 
7825 Avskrivningar Marketenteriet -165864,00 -165865,00 . :0,00 
7830 Avskrivningar maskiner/inv -803,00 0,00 0,00 
7831 A vskrivn arbetsmaskiner -12500,00 0,00 0,00 
7832 A vskrivn inventarier -73 319,00 -81 634,00 0,00 
7835 A vskrivnins;ar datorer -24439,00 -15895,00 0,00 
S:a Avskrivningar -534233,00 -515588,00 -540000,00 



Sala Silvergruva AB 

RlIkenskapsår: 12-01-01-12-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 12-01-01- 12-12-31 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Övriga rörelsekostnader mm 
7960 Kursförluster 
S:a Övriga rörelsekostnader mm 

Resultatrapport 
Preliminär 

Rörelseresultat mre finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8300 Ränteintäkter 
8314 Ränteintäkter skattekonto 
8331 Valutakursvinster 
8336 Valutakursfdrluster 
S;a Övriga ränteintäkter och liknande resultatpaster 

Räntekostnader och liknande resultatp05ter 
8400 Räntekostnader 
8420 Räntekostnad skattekonto El avdragsgillt 
8422 Räntekostnader levskulder 
S:a Räntekostnader och liknande resultalposter 

S:a Resultat från fmansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat fore bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat mre skatt 

Beräknat resultat 

8999 Redovisat resultat 

Utskrivet: 13-02-20 

Senaste vemr: 2130 

Perioden Period fg år Peri()dbudget 

-504915,31 864442,58 -399997,00 

0,00 -80,57 0,00 
0,00 -80,57 0,00 

-504915,31 864362,01 -399997,00 

3957,87 3763,00 0,00 
53,00 23,00 0,00 
0,00 51,67 0,00 

-59,92 -493,84 0,00 
3950,95 3343,83 0,00 

-210306,91 -218336,73 -200000,00 
-8543,00 -13 338,00 0,00 
-1647,06 -l 147,96 0,00 ( 

-220496,97 -232822,69 -200000,00 

-216546,02 -229478,86 -200000,00 

-721461,33 634883,15 -599997,00 

-721461,33 634883,15 -599997,00 

-721461,33 634883,15 -599997,00 

-721461,33 634883,15 -599997,00 

0,00 -634883,15 0,00 

-------------------------------""'""---"-'" 



Sala Silvergruva AB Sida: 

Balansrapport Utskrivet: 13-02-20 

Preliminär 
Räkensk.psår: 12-01-01 - 12-12-31 Senaste vemr: 2130 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 12-01-01- 12-12-31 

TILLGÅNGAR 
I!i, balans Period USibalans 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

1106 Marketenteriets reception, ombyggnation 10048,15 0,00 !O 048,15 
1107 Ombyggnation gruvreception, Skrädhuset 58778,78 0,00 58778,78 
1108 Värdshuset ombyggnation 614523,04 0,00 614523,04 
1109 Marketenteriet 5519306,62 0,00 5519306,62 
1110 Byggnader 2985770,19 0,00 2985770,19 
1112 Vm byggnader Gruvan -725238,75 -48074,00 -773312,75 
1114 Ack avskrivn Marketenteriet -662312,00 -165864,00 -828176,00 
1115 Nedskrivning Byggnader -l 368 636,00 0,00 -l 368 636,00 
1117 Nedskrivning Gruvan -407 165,00 0,00 -407 165,00 
1118 Gruvan 565304,18 0,00 565304,18 
1119 Vm Gruvan -21429,00 0,00 -21429,00 
1123 Nya Hissen Gruvan 3911 659,70 0,00 3911 659,70 
1124 Vm nya hissen Gruvan -I 502499,00 -206500,00 -I 708999,00 
1129 Ack Avskr. Gästabudsal -16221,00 -2734,00 -18955,00 
1130 Mark 1714022,00 0,00 l 714022,00 
II31 Nedskrivning Mark -l 200000,00 0,00 -1200000,00 
1150 Markanläggningar Gruvan 58493,00 0,00 58493,00 

! ) 1158 Nedslaivning Markanläggningar -24199,00 0,00 -24199,00 \ 
1159 Vm markanläggningar Gruvan -34294,00 0,00 -34294,00 
1200 Maskiner och inventarier 70867,00 35360,00 106227,00 
1209 Ack avskrivn maskiner och inv 0,00 -803,00 -803,00 
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 453080,00 265500,00 718580,00 
12II Restauranginventarier 56000,00 0,00 56000,00 
1219 Ack avskrivn am,maskiner -453080,00 -12500,00 -465580,00 
1220 Inventarier och verktyg 484 113,36 18960,00 503073,36 
1229 Ack avskrivn inv/verktyg -487506,00 -62445,00 -549951,00 
1230 Fastighetsinventarier Gruvan 72 898,61 0,00 72 898,61 
1231 Vm fastighetsinventarier Gruvan -36373,00 -13161,00 -49534,00 
i240 Bilar och andra transportmedel 39648,00 0,00 39648,00 
1249 Ack avskr bilar/transportmedel -39648,00 0,00 -39648,00 
1250 Datorer 16735,00 24954,50 41 689,50 
1251 Datorer, företaget 73 534,31 0,00 73534,31 
1259 Ack avskrivn datorer -70271,00 -22152,00 -92423,00 
S:a Materiella anläggningstillgångar 9655910,19 -189458,50 9466451,69 

S:a Anläggningstillgångar 9655910,19 -189458,50 9466451,69 

Omsättningstillgångar 
Varulager mm 

1400 Lager 333679,00 17878,70 351557,70 
1403 Lager Konstmästargården 89 133,95 -lO 859,48 78274,47 
1413 Rekvisition Markvårdsplan -32067,48 0,00 -32067,48 
S:a Varulager mm 390745,47 7019,22 397764,69 

Fordringar 
1510 Kundfordringar 735431,00 4736,50 740167,50 
1513 A vräkning Reception, 350,00 -350,00 0,00 
1580 Kontokort och kuponger 2 130,00 6997,00 9127,00 
1582 Saknade kortbetalningar våren 2011 38467,00 -38467,00 0,00 
1610 Förskott -I 700,00 !O 100,00 8400,00 
1630 Avräkn skatter och avgifter 3377,00 -2664,00 713,00 
1640 Skattefordringar 0,00 119322,00 119322,00 
1684 Fordring hos leverantör 0,00 14501,00 14501,00 
1790 Övr interimsfordringar 9236,00 -9236,00 0,00 
1791 Övr rorutbet kostnader o upp 321466,30 90452,89 411919,19 
1794 Förutbetalda kostnader 12 mån 0,00 59208,33 59208,33 
1795 Förutbetalda kostnader 12 över årsskiften 140411,35 -23670,72 116740,63 
S:a Fordringar l 249 168,65 230930,00 1480098,65 

Kassa och bank 
1911 Växelkassa gruvan 3 150,00 0,00 3150,00 
1912 Avräkning kassaredovistling Gruvan 16345,00 -6339,00 10 006,00 
1914 Växelkassa Värdshuset 3000,00 0,00 3000,00 



Sala Silvergruva AB 

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 12-01-01- 12-12-31 

1922 Postgiro 516761-4 
1931 Underkonto 8284-2 003940 494-2 
1932 Penningmarknad 4 592 873-6 
1933 Penningmarknad 4598353-3 
S:a Kassa och hank 

S:a Omsättningstillgångar 

S:A TILLGÅNGAR 

Balansrapport 
Preliminär 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2081 
2091 
2093 
2095 
2099 
S:a Eget kapital 

Långfristiga skulder 

Aktiekapital 
Soliditetstillskott Gruvan 
Aktieägartillskott 
Balanserad Wrlust 
Redovisat resultat 

2396 Korttids1ån Sala Sparbank 250 000 kr 
2397 Lån Sala Sparbank 250 000 kr 
2398 Lån Sala Sparbank 4 000 000 kr 
S:. Långfristiga sknlder 

Kortfristiga skulder 
2421 
2440 
2518 
2641 
2650 
2710 

Presentkort 
Leverantörsskulder 
Betald preliminärskatt 
Ingående moms 
Moms redovisningskonto 
Personalens källskatt 

2731 Avrälm sociala avgifter 
2920 Upplupna semIöner 
2921 Upplupna soc.avg sem.lön 
2942 Upp1 Fora 
2943 Upplupna särsk löneskatt för pen 
2990 Ovr interlmsskn1der 
2991 Gruvdrängskören 
2992 Löner som förs om 
2993 Bobs minnesfond 
2994 Inbetalning STF 
2997 Interimssknlder2011-2012 
2998 Värmepump SHE 
2999 Övr upp1 kostnlförutbet intäkter 20 l O 
S:a Kortfristiga skulder 

s·. EGET Kl>,PlT<U., '"S.'TTNlNGACR OCH SKlJbDIlR 

BERÅKNAT RESULTAT""" 

Sida: 2 ~ 

Utskrivet: 13-02-20 

Senaste vemr: 2130 

Ingbalans Period Utgbalans 
27418,40 57539,00 84957,40 
50646,29 38973,23 89619,52 

-2070770,17 -510 655,92 -2581426,69 
l 698,51 711,07 2409,58 

-1968512,57 -419771,62 -2388284,19 

-328598,45 -181822,40 -510420,85 

9327311,74 -371280,90 8956030,84 

-5571000,00 0,00 -5 571000,00 
-7450000,00 0,00 -7450000,00 
-2 300 000,00 0,00 -2300000,00 \ 
12042612,26 0,00 12042612,26 

·634884,86 0,00 -634884,86 
-3913272,60 0,00 -3 913 272,60 

0,00 -250000,00 -250000,00 ( 
0,00 -241 664,00 -241664,00 

-3 692 308,00 307692,00 -3384616,00 
-3692 308,00 -183972;00 -3 876280,00 

-125805,00 21 585,00 -104 220,00 
-683623,25 203242,43 -480380,82 
100958,00 0,00 100958,00 

0,00 4000,00 4000,00 
-41874,00 -75082,13 -Il6956,13 

-100469,00 6508,00 ·93 961,00 
-113500,00 -624,00 -114124,00 
-276807,75 -170243,62 -447051,37 
-86973,00 -53490,57 -140463,57 

0,00 -11,00 -Il,OO 
-45625,30 3695,53 -41929,77 

-120860,17 3599,44 -117260,73 
-13 530,72 13530,72 0,00 

-156058,00 -18029,00 -174087,00 
0,00 -16925,00 -16925,00 

600,00 -600,00 0,00 
-58162,95 -71368,15 -129531,10 

0,00 -0,08 .0,08 
0,00 -15996,00 -15996,00 

-l 721 731,14 -166208,43 -l 887939,57 ' 

9127111,74 HO 180,43 96+7 492,17 

0,00 -121461,33 -721461,33 
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Bildnings- och lärandenämnden 

lIl!I SALA 
_KOMMUN 

./ \ 

Bokslut 
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IDISALA 
_KOMMUN 

Avvikelser 
• Förskola -0,4 (Budget 98,9 mkr) 

Måltider och löneökningar. 4 nya ofinasierade avdelningar del av 
året uppvägs av att nattisjhelgis inte startat och snabbare 
avveckling än väntat av vårdnadsbidraget 

• Grundskola -2,4 (203,6) 
Kosten 1,6 mkr. interkommunalt 1,4, läraravtalet. Uppvägs delvis av 
återhållsamhet och "krismedvetenhet" 

• Gymnasieskola +1,4 (97,1) 
Minskade interkommunala .. 
Kungsängsgymnasiet + 2,0, 
Ösby -3,3 

• Kulturskolan -0,15 (5,1) 
Försäljning till kriminalvården mindre än förväntat 

IDISAlA 
_KOMMUN 

Avvikelser 
• Central förvaltning +4,3 (23,5) 

Ferie- och semesterlöneskulden, fortbildning och rehab 

• Grundsärskola +0,8 (12,0) 
Snabb anpassning till sjunkande elevtal och inga interkommunala 

• Vuxenutbildning -1,7 (3.3) 
Åtaganden externa komvuxutbildningar 

• Nämnden +0,4 (1,3) 
Färre sammanträden 

• Gymnasiesär, SFI +-0 (7,7 + 1,1) 

2013-03-19 

,/ l 
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2013-03-19 

_SALA 
.!(OMMLlN 

Måluppfyllelse 
'", .~_ ...... . 

Andel elever som lämnat grundskolan med 
" . -betyg (%) ---~~------ _~i;''''.--

" 1-----
--Riket 

55 
Ir1999 4r~OOO Ar2001 år20n2 Ar20!l3. artOIl4 ~r2iK1S ~r2006 år2001 år200S år2009 !r2DIO år2011 

3 
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JIIIJI SALA 
_KOMMUN 

Måluppfyllelse 

~ I-.------.~--~~·-----~----Ir----~··---·---It-----

" I.,,·_·····---::·~---

" 
" 

KKiK - tillgänglighet och trygghet 

Måttstock I ndil<'d " Medel- Sala Sala 
torer varde resultat resultat 

2012 2011 2012 

Procent 

dagar 

4 
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filIII SALA 
_KOMMUN 

KKiK - effektivitet 
Sala S,lla 

lesuhdt 1t'~t\II.lt 

2011 21112 

Procent 

SO; 
:,.'" '~.,:"" 

Prooont 8',' 88,7 

,,>:.'. 
Kaeftldellt 77 Ejmlitt' 7. 

Kronor .S> ••• 
Procent 78 72 

24,2 31,0 

filIII SALA 
'lJf(OMMUN 

Skolskjutsarna i Sala kommun 

Snittkostnad per elev enl SKL:s öppna 
jämförelser: (snitt 2006-2010) 

• Sala: 7438 kr 

• Länet: 2774 kr 

• Riket: 2631 kr 

• Median: 3812 kr 

2013-03-19 

i 

5 



D SALA 
• KOMMUN 

Skolmatskostnader 2011 

• Riket i snitt 5510 kr/elev 

• Sala 7530 

• Västmanland 5720 
• Exempel: Surahammar 7610, Västerås 

4480, Köping 5720 

(SCH) 

D SALA 
tji KOMMUN 

Lokalkostnader 2011 

• Grundskolan 19700 kr/elev 
(kommungruppen 16500, riket 17700) 

• Gymnasieskolan 29100 

(kommungruppen 20200, riket 20400) 

2013-03-19 
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D SALA 
.., KOMMUN 

( ) 
Kostnader och volymer 

D SALA lti1I ~()MMUN 
Elevunderlag Sala kommun förskola-grundskola~gymnasleskola 

2013 

221 225 22:> 225 22~ 226 227 'af 

7 



Ur Skolverkets kommunblad 2012 
(avser 2011 och bygger på SCB:s statistik) 

GRUNDSKOLAN 

-Kostnad per elevför _ -
undervisning -

- för lokaler 

FÖRSIWLAN Sala 

Inskrivna förskolebarn. per avd.· 

GYMNASIESKOLAN 

Kostnad per ~lev ~-undervisning 

-,Iokiler 

lI!m SALA tji KOMMUN 

19,7 16;5 

Samtliga 
kommuner 

l{omn1un- Samtliga 
gruppen kOllullunH 

20,2 

Personal och organisation 

17,7 

2013-03-19 

( , 
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2013-03-19 

Skolförvaltningen mars 2013 

( ) 

() 

l!ilII SALA 
_KOMMUN Personalkategorier 

HELÄRSANSTÄLLDA oktoberrespekttve år (omtäknattill heltid) 
2006 2007 2008 200' 2010 2011 201.2 

FÖRSKOLA 165,8 163,7 166,7 165,8 155,9 164,1 180,9 
GRUNDSKOLA 337,0 315,6 286,8 Z7Z.Z 276,6 264.4 257,0 

·varav lärare 202,3 187.5 173,4 162,9 163,6 161,0 160,3 
SÄRSKOLA (OSL) 29,0 36.3 32,1 23,6 19,8 19,0 "~ _varav lärare 11,8 17.5 14,7 11,9 11,6 9,4 9,9 
KULTURSKOLAN lL' 13,0 12,6 12.6 12,6 12,6 12,6 

GEMENSAMT 4O,l! 42,4 4L6 40,9 41,2 43,4 42,2 
·varav elevhälsa, Inkl K!(iVeHl 14,1 . 14,4 17,1 16,0 16,6 17,6 18,4 

-Kansli/stab 12,3 12,4 10,4 10,7 10,2: lL5 ',5 
-Rektor och fskchef 14,4 14.1 14,2 ;1.4,2 14; 14,3 

I 

SKOLf/ÖRVAL'ININGEN 
584,5 511,2 539,8 515,1 506,1 S03,S S11,O 

GYMNASIESKOLAN Bl 120,7 109,7 105,0 
vafOlV lärare 84,1 71,7 68,0 66' 

GYMNA51HSARSKOI.J\N 15,1 14,8 12,5 12,4 
lärare ',0 7,0 5,' 6,1 

VVXENUTSJLDNING 29,2 29,1 ao,O 12,7 
lärare 11,7 . 10,4 9,6 ',l 

GEMENSAMT 2,4 3,0 3,' 0,0 
kansli/stab 2,' 3,0 3,0 0,0 

ALLA ITIDIGARE UAF 190 177;7 167,6 lSS,~ 

NYA FÖRVALTNINGEN 729~8 692,8 673,7 65817 
.37,0 ·19,1 _15,0 

9 



Skolförvaltningens organisation 
2011-2012 

• 5 chefstjanster farre 

• Nuvarande organisation: 21 förskolechefer och 
rektorer, en kanslichef och en förvaltningschef 

• 21 förskolechefer/rektorer delar på ca 700 
medarbetare + vikarier och visstidsanstallda 

• Det innebar att varje förskolechef och rektor har i 
genomsnitt 34 medarbetare (15-60) 

IDISALA 
• KOMMUN 

att lägga märke till ... 

.. .ledningsorganisationen - minskning 2012: 

- Förvaltningschef 
- Rektor . 
- Rektor Valla/Ekeby 
- Utvecklingsledare 
- Hr-stöd 
- Administratör (diarieansvarig, mm) 

2013-03-19 

( 
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l!!l!I SALA 
• KOMMUN 

_SALA 
_KOMMUN 

Budgetbalans och 
ekonomisk hushållning 

Åtgärder för budgetbalans 2013-2014 
Ökade kostnader mkr 
(Kända - därutöver kommer hyresw och städ- och ev, kostprishöjningar) 

. LärarlÖfiet" ·4;2+2,6% 
. 2012 2oi3 .". 

Gärdesta 4 avd .. 8,2 8,2 
3 "l<a ava. start sel't ae. 0,7 ~ 2,5 6,2 

. hiterk. kostn. . Nya gr.sko\örN;\s 1,5. . 2,0 

Gy-sär Ösby Minskat interk. netto 0,5 0,5 

SUMMA 18,0 25,9 
-It kostnadsökning utöver generell ramuppräkning 1,1 % 2013. 
"" vid 2,6 % löneökning varav 1,5 % täcks av ramupprakning. 

2013-03-19 
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D SALA 
fCi1lKOMMUN 

Saknas för oförändrad kvalitet 

2013 2014 

\ , 

D SALA 
• KOMMUN 

Kulturskolan 

12 



( 

( ) 

F:leveqan 
2013 

HeHkstJilllst ny niV,l 

'111 
62 
26 

2 
3 

7. 

1,0 
50 

O, 1,5 

5.0 
30+kör 

52 
45 
33, ' 
10 

,ID: 
28 
18: 
45 
21: 
13 

7 50 0,75 
2 30, 

O 
.0, o', 
1 O 
4 O' 
O O 

474 47 240 

.. Kräver bleck- och träblås, men ingen individuell undervisning ges. 
Verksamheten får pågå så länge det finns Intresse och underlag. 
Nuvarande studioverksamhet, med mix, inspeilling, etcetera måste också 
upphöra. 

Ideskiss kulturskolan h13 
• 3 fasta undervisningstjänster: 

- Gitarr-stråk 

-Piano-sång-kör 

-Slagverk-orkester 

• 

• Utvecklade undervisningsformer; ex mer grupp. 

• Samordning kulturgarantin 

för 

1,6 

• Semestertjänster; varav 30 tim. undervisning 15 
undervisningstillfällen per termin, (minst 25 per läsår). 

• Flytt till Kungsängsgymnasiet. 

2013-03-19 
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I!III SALA 
.., KOMMUN 

Fritidshemmen 
och ett levande förenings!iv 

Kulturgaranti och RIK-sKåla 
• Barns och ungdomars psykiska och fysiska. hälsa.. 

• Levnadsstil och IT -användning 

• Pojkar och flickors skilda villkor. 

• 

Ide 
- RIK till fritidshemmen . 

• Fritidshemmens nationella uppdrag och 
systematiskt kvalitetsarbete 

- Fortsättning av entreprenörsprojektet LIVE 

2013-03-19 

( ) 
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lIf1I SALA r.i1I KOMMUN 
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Förskola, skoja och vuxenutbildning i 
Sala 20] I 

FÖRSKOLA 
• Andel (%) elever av 

samtliga bam i åldern J-5 år 
• Andel (%) inskriv. barn i ensk. regi 
* Antal inskrivna barn per avd. 
* Andel (%) årsarb. DI ped högsk.utb. 
* Inskrivna barn per årsarbetare 
* Avgifrsfinansieringsgrad 
l kommunal regi: 
• Kostnad (kr) per inskrivet barn 
PEDAGOGISK OMSORG 
*A{ldel (%) inskrivna barn av 
( 'ntliga barn i åldern 1-5 år 
samtliga barn i åldern 6-9 år 

• Andel (%) inskriv. elever i ensk. regi 
'" Inskrivna barn per personal 
!jo Avgiftsfinansieringsgrad 
.r "-'mmt/Ilal regi: -
l. __ 6stnad (kr) per inskrivet barn 
FRITIDSHEM 
• Andel (%) inskrivna elever av 

samtliga barn i åldern 6-9 år 
samtliga barn i åldern 10-12 år 

* Andel (%) inskriv. elever i ensk. regi 
* And (%) årsarb. m ped Mgsk.exam. 
* Inskrivna elever per anställd 
* Antal inskrivna elever per avd. 
* A vgiftsfinansieringsgrad 
I kommwza/ regi: 
• Kostnad (kr) per inskriven elev 
FÖRSKOLEKLASS 
• Andel (%) elever av 

samtliga 6-åringar 
• Antal årsarb. per 100 elever 
• Andel (%) årsarh. m ped högsk.exam. 
[' .... mmunal regi: 
'" .ostnad (kr) per elev 
GRUNDSKOLAN 
* Andel (%) 6-åringar i åk l 
• Andel (%) elever 
- i fristående skolor 

\, ;m deltar i modersmälslllld. 
* Antal 'lärare per 100 elever 
• Andel (%) lärare m ped högsk.exam. 

Egna Kom- Samtliga 
kom- mun- kom-
munen e:ruppen ll1Uner 

77 
14 

18,0 
SO 

5,2 
6 

83 
12 

17,2 
60 

5,5 
8 

GYMNASIESÄRSKOLAN 
* Antal lärare per 100 elever 

83 • Kostnad (kr) per elev 
19 (exkl. skolskjuts) 

GYMNASIESKOLAN 16,8 
54 [kommunens skolor 

5,3 • Andel (%) elever 
7 - på yrke'program (år I) 

- på högskolefilrb. program (år l) 
124000 Il5300 123600 - på introduktionsprogram (år I) 

6 
O 
O 

4,4 

4 
O 
O 

4,7 
O 

3 
O 
l 

4,9 
O 

- från annan konnnul1 
• Antal lärare per 100 elever 
• Andel (%) lärare In ped högsk.exam. 
o Kostnad (kr) per elev 
- ffir undervisning 
- för lokaler 
Folkbokförda i kommunen 
• Kostnad (kr) per elev 

101 200 96600 100200 - totalt kommunala skolor 

76,7 
16,3 

O 
38 

10,3 
47,2 

19 

78,3 
19,5 

6 
66 

12,0 
36,4 

17 

29000 33600 

99,0 96,8 
7,2 7,0 

89,0 91,4 

58900 53100 

0,0 0,6 

0,0 6,0 
4,9 7,3 
9,1 8,6 
91 90 

- fOr ersättning till annan k01nllmn 
• Andel (%) elever som 

82,6 - avbröt studierna efter år 1 
16,9 - fullföljt utbo inom 4 år totalt 
Il - fiJllfilljt inom 4 år exkl. IV-pgm 
55 * Andel (%) invånare 20 år 

12,3 med gmndJ. behörighet till 
38,8 universitet och högskola 

17 KOMVUX 
Folkbokfördq i kcmmUl1ell 

34500 • Andel (%) inv. 20-64 ilr i komvux 
• Andel (%) elever i annan kom. 
I kommunens skolor 

95,6 • Andel (%) kortttdsutb. elever 
6,4 * Andel (%) elever fr. annan kom. 

85,5 • Andel (%) kursdeltagare hos 
annan utbildningsanordnare 

48 400 • Kostn (kr) per heltidsstud. totalt 
• Kostn (kr) per heltidsstud. i skolor 

0.9 med kom, el. annan utb,anordnare 
- grundläggande vuxenutbildning 

12,6 - gymnasial vuxenutbildning 
10,9 • Andel (%) kursdeltagare 
8,3 i gymnasial vuxenutbildning 
89 - som slutftlrt kllrs 

Egna 
kom
munen 

13,7 

Kom- Samtliga 
mutl- kom-
2n1POen muner 

25,5 23,4 

332500 287 900 283 700 

43,0 
37,9 
19,1 
28,0 
9,7 
77 

38,8 
42,9 
18,2 
21,0 

9,3 
79 

31,4 
50,9 
17,7 
28,0 
8,5 
81 

51 700 48700 47800 
29 100 20200 20400 

117 300 98 000 96 200 
99600 107200 97400 

4 
71 
77 

53 

3,1 
64 

23 
17 

7,4 
47900 

20500 
24400 

86 

3 
77 
85 

61 

3,4 
15 

24 
14 

20,1 
53500 

49000 
44600 

73 

3 
76 
83 

63 

3,5 
13 

22 
13 

42,0 
53600 

46700 
43400 

~os nau \"'} por «ov 
- totalt 96 200 

43900 
19700 

84100 
44200 
16500 

88000 
45600 
17700 

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 
- mr undervisning 
- för lokaler 

• Andel (%) elever i åk 9 
- som ej uppnått målen 

* Antal timmar undervisning 
per elev och vecka 

• Kostnad (kr) per elev 
SFI 

i ett eller flera ämnen 20,5 25,3 23,6' Andel (%) elever som godkänts 
- S0111 är behöriga till gy-skola 93,4 86,0 87,0' Andel (%) elever som avbrutit 
- S0111 började i gy-skola 98,8 98,3 98,2 * Kostnad (kr) per heltidsstud. 

2,2 
55500 

67 
17 

79300 

2,9 
47800 

68 
21 

39300 

3,2 
45800 

60 
29 

39600 
- som började i gy exkL introd-pgm 93,4 88,2 88,8 KOSTNAD PER INV ANARE (KR) 

- GRUNUSA:RSKOJ:AN-- ._---.-----'------'------'-- - '*1'öfSkö!a;-ped: oms. odlrfi'itiush"m--6-.fn--6-5'50--7-64'1· 
*Andel(%)illtegreradeelever 8 12 14 * Skola och vuxenutbildning 1739215313 14855 

* Antollärare per 100 elever 25,3 33,6 29,2 
• Kostnad (kr) per elev 

(exkl. skolskjuts) 311 200 383800 376600 Skoive,rket September 2012 





l3uJ 
2013-03-21 

1 



_SALA 
• KOMMUN 

Kulturskola 

Vi vill se ett starkare fokus på kulturskolans 
lärandeuppdrag som att spela och sjunga, och mer 
resurser till exempelvis lov- och 
sommaraktiviteter för ungdomar. 

Ferietjänster ersätts av semestertjänster 
Samlokalisering med annan skolverksamhet för synergieffekter 

Battre verksamhet till en lagre kostnad 

_SALA 
_KOMMUN 

Grundskolan 
• Vi vill värna om nära skolor för de yngre 

eleverna och omställning med 
kontinuerlig kvalitetsförbättring 
Västerfärnebos högstadium flyttades till tätorten. Eleverna är 

med pengarna 

Organisera undervisning och samverka så att kostnaderna kan 
hållas nere 
Tydliga resultatförbättringar sedan 2010, men inte tillräckligt 
stabilt ännu 

2013-03-21 
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P SALA IIGJI KOMMUN 

Natt- och helgomsorg 

Vi vill ha en väl fungerande och 
kostnadseffektiv helg- och nattomsorg. 
• Koll på nuvarande kostnader och resursutnyttjande 

• Inventering av behovet 

• Eftersträva ökad effektiviteten i den nattomsorg vi har 
idag och se om vi kan få mer för pengarna. Därför sade 
vi också nej till de anbud som låg över ram, när vi 
upphandlade 

Gymnasieskolan 
Vi strävar efter väl fungerande och populär 
gymnasieskola på både Ösby och 
Kungsängsgymnasiet. 

Den negativa trenden har bromsats och vänt, genom kraftfulla 
insatser 

om 
minskande kullar. 

vi har kunnat upprätthålla de mest efterfrågade teoretiska 
programmen och yrkesförberedande programmen och har en 
spännande verksamhetsutveckling på gång på 
naturbruksgymnasiet. 

Det är resultatet aven kraftig satsning på att analysera 
gymnasieskolans utmaningar, och att åtgärda bristerna och 
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Institutionsplaceringar IFO 2002·2012 
bruttokostnader, tkr 
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Investeringar 2012 

Ack.tednv. 

innett.Ar lonav.}.r 
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Internkontroll 2012 
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Verksamheter som kostat över 
budgetram. 
• Försörjningsstödet 1 mkr 

• Barn o Ungdomsplaceringar 3 mkr 

• Hemtjänsten 7 mkr 

• Start av Motivationsboendet 400 tkr 

• Semesterlöneskulden 1,3 mkr 

2013-03-21 
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Verksamheter som kostat under 
budgetram. 
• Vuxen placeringar 600 tkr 

• LVM vård 1 mkr 

• Personal, övergripande 1 mkr 

• Personal, LSS och IFO, chefer och 
minibemanning S,S mkr 

• Intäkter från statliga medel, bl a stimulans, 
psykisk sjuka, värdighetsgaranti 4 mkr 

Viktiga händelser under året 

• Nedläggning av 19 korttidsplatser 

• Påbörjad av byggnation av nytt äldreboende 

• Slutrapport projekt anhörigstöd 
Utvecklings at. 

• Fördjupat arbete med LT kring de mest sjuka 
äldre, ledningskraft 

• Hemsjukvård i kommunal regi from 1/9 

• Hemtjänstens kunder ökade med ca 40 

2013-03-21 
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Forts 

• Kommuninnevånare över 75 år kan välja 
vilka serviceinsatser de vill ha upp till nio 
timmar 

• Myndighetskontoret har funktionsindelats, 
BoU, Vuxen och Ekonomigrupp 

• Konsulent har anställts på 
Myndighetskontoret 

• Arbetsgrupp för införandet av familjece 

D SALA 
.~OMMtJN 

Forts 

• Motivationsboendet startade 

• Fyrklövern tog emot två s.k Dublin ärenden 

• Dagligverksamhet har upparbetat nya 
n 

• LSS boende har jobbat med minsta möjliga 
bemanning vid frånvaro 

• Schemamodell årsarbetstid har införts inom 
LSS området 

2013-03-21 
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Boksl utslbered ning 

2013 3-20 

ekonomisk analys ochl plan för framtida 
resultatutveckling upprätfades . 

• Energieffektivisering hos 
• Klimatfrågor 
~ Elcertlfikat 

... 

1.> 

,'--', ,o, 

~/ --J 

Bakgrund, ett svagt resultat 2011, främst i 
moderbolaget 

Resultat blev 

R",ultatefh:., 
finansiella 
j:'Klst~r 

12,2 12,9 13.1 10,4 10,3 

'.' 

10.3 

1 

\.1\ 
~ 
C\\ 
::'!:. 
(]i 



Fler års jämförelse 

SHE-Koncernen 

-365 EJhandeJ 2-088 

1
17

23- . 
217 FÖ'''Tagstel''funi . 582 365 

Ärsredovisning 

Moderbolag 

flesliltatefter 
finansfeHapoSter 

'-Si)ii~t.i;·· 

.Avk<GUl på totalt 
kapital," 

"Äntal ~s~iidä. . 

-4100 

- :'6;9':" 

55' 

Ärsredovisning 

SHE-Elnät 

'5~ 

!k~:; __ ._~. __ ~~ gJ:!:4.L~' .s5~1!L. 
Resultat efter 
finan$ieb i:ostel. ,,, 6222 <; 072 
BillansomsliJini'n-ii:- .< l-!7fi'~: _~r. 168 §24 

Soliditet. % $3.7 55,1 

"-, 

-3024 -5808 3889 

l!iO" 

3,3 

'49" ". ")8--

..;;;;_§1~:, _~~)§i'_ .. __ :5.~·:B~ 

4634 6286 8521 

16l'! tr,l4 ·Jl1n37 J68?~ 

55,6 57.1 58.8 
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HESAS 

Resultat efter 
jfinansiella poster -157 

Likviditeten har också förstärkts, 

37 36 

~. ,--~, 

, .. ,/ 

SHE-Elnät 10027 9776 

o. v.s. året har varit konsoliderande 

Ärsredovisning 

Är resultatet bra? 

1. Ja, nu är vi på koncernnivå j enlighet med 
ägarplaneringen. 

2. Men det finns ytterligare en del att parera 

9193 

3 



Elhandel j marginalen ma~te upp. 

Årsredovisning 

Slutsats: 

VI har ett bra resultat nu, ten måste ta höjd för ca 8 - 10 
MSEK som försvinner som intäkt til! 2015. 

Ärsredovisning 

Elcertifikat mot egen el produktion 

1. Värde ca 6 000 - 8 000 KSEK försvInner 201 5. 

2. Hanteras med utsJäppsräner, energieffektiviseringar, 
kostnadsbesparingar, taxejusteringar och ökade elprtser. 

Ärsredovisning 

Vad händer nu (2013)? 

AO Företagstelefoni är under aweckling 

Vi stärker kassan ännu mera 

- Resultat 
- Minskad amortering 
- Säljer elc;ertifikat 

Vänder på "stenar" i organisationen 

/, 4 
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Ärsredovisning 

händer nu (2013)? ÄtlhU mera fokus på effekttaxa - displayer 

Ännu aktivan~ på sol Rörliga elpriser - 42% idag (inköp, spotpris och tak) 

-Idag E-faktura 

- Planering _ solelanläggningar 
Nettod+bitering 

HEBY2030 Klimatstrategi 

Sol e..,,_ndnlllr -, o., ~, 

, .• _ .. 
' ........ 1010II ". "' ~ "' Biogas ~ ......... v.l • " • , 

Energieffektivisering - & Watt 
i~1 _. 

~ ,M ,. ... M '" m ,. 
lE .. ,.,,,,,,, - ~ ~ ~ 
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Lokaler 

SHE-Huset 

ÖVriga lokaler 

Rapport P",r~nna 

Sjukfrånvaro under 4% (målet 4%) 

Övertid - minskar 

Skada 

Fordon 

Fordonspark SHE -Koncernen 

Siog8$ 

El 

Etanol " 

OilOsel 

Be:nslli 

Fordontotah: 

" 

" 
Förnybarhetsgraden ca 70% - mår 2013. 

Framtid 

• Arbelsledarutbildning - Chefskraft 
1. Delaktighet 
2. Värdegrund 
3. Komrrwniilation 
4. Tydlighet 
5. Olikhet som tiltgång 
6. Mål och uppföljnin!J 

Samarbeten 

Kvalitetssäkring i leveranser 

6 
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Bokslutsberedning 

Sala kommun 2013-03-20 

Resultaträkning 
Resultaträkning 

Hyresintä~ter 
Övriga förvaltningsintäkter 
Nettoomsättnln'g 

Driftkostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt . 
Avskrivningar 

Bruttoresultat 

övriga ränteintäkter 
Statliga' bostadsbyggn,subv. (räntebidrag, 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa_resultat från finatlsiella investeringar 
Resultat efter fi"na,nsiellaposter . 

2012 

175.613 
178 

176.391 

, -101.339 
-27,655 

·4.640 
~13_694 

'29.064 

420 
O 

:llm. 
~20.817 

8.247 

2011 

168.19.8 
1.380 

169.578 

-99.362 
. -27.519 

-4.650 
-13.241 

.« 

24,806 

316 
36 

-21.322 

. -20:970 
3.836 

Skatt på år~ts resultat 
Arets vinst 

.2.550 -969 

. ~:§97 ___ ~ 2·§!il 'n ___ • __ • 

2013-03-21 
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Belopp i Mkr 

• 

Femårsöversikt 

38;25': 
13,9 

j 
'685~1 . : 666;1 ", 637,0 593,7 

:~69;6'! :'··;.':i~4\~-:i·. " +.?~;'9::, i~3,~: 
27,5 2?,5' -24:,3 19,7 

·9~,4i' ·'109,2;:.103;1;, •.. 9,,7 
4,6' 4,6 

<,_ "~/_l,,, 
~!2! :-,-:: :1:~~~2:';~' ,- !.i?;:? 

-0,4' 0(2 0,2 . 
'·".··.i~'(3+'· ">'~'S,~.;:,:.·;' is,_g,;:.' 

3,8 
... ' '!,Z.li 

. 67,_8' 

3j!~Sr 
14,1 

.. ··1 

0,2 -1,0 
7;Olf,~. ,"1;11· 

-65,6 . 63;5 ' 
~ :;i 

:}7:.95 ·-'3~'~o5,::: 
13,6 13,5 , , 

. 3,5 

19,6:' 
0,5 

.,2~,7: 
0,5 
7,S: 

lfi.2 

35;05! 
~3,1 

Ekonomiska förändringar 2012 

Finanspolicyantagen 
Borgensöverenskommelse med kommunen 
Konkurrensutsättning av lån 
Finansieringskonsult anlitad 
SWAP-affärer för att minska ränterisken och förlänga räntebindningstiden 

Effekter 

Sänkta räntekostnader för bolaget 
Borgensavgift levererad till kommunen {1,4 Mkr} 
Förlängd räntebindning (5,8 år) 

.. .--

~======================~ 

2013-03-21 
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Finansieringen i siffror 

Salabostäders borgensavgiftför 2012 är lA Mkr, 

Sedan ärets. början har Salabostäder amorterat 11 Mkr. 

Sedan årets början har Sala kommuns borgensåtagande förändrats med + 94 Mkr. 

Sala kommuns totala borgensåtagande för Salabostäder är vid rapporttillfåJlet 409 Mkr 

Av bolagets pantbrev som omfattar 370 Mkr flnns december 2012, pantbrev för 102 Mkr 1 

ägararkivet. (idag 121 Mkr) 

" " " " " '" 

Finansieringen fördelning 

2012-12-31 

:~~ ,,~ 
" " 
" w , 

2013-03-21 
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Övriga förändringar 2012 

• Individuell lönesättning överenskommen 
• Systematiserad hyressättning påbörjad med HGF 
• Byte av ekonomisystem 
• Ny hemsida 
• Planerat stambyte 100 lägenheter (Äkra) 
• Bredbandsutbyggnad pågår till samtliga lägenheter 

Frågor? 

Bernard Niglis 
Be rna rd. niglis @salabostadef.se 

0224-85814 

2013-03-21 
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Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Resultaträkning 

Nettoomslittning 
Hyresintäkter 
övriga förvaltningsintäkter 

Summa nettoomsättning 

Fastighetskostnader 
Driftkostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

Summa fastighetskostnader 

Bmttoresultat 

Övriga ränteintäkter 
Statliga bostadsbyggn.subv. (räntebidrag) 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat 

Årets vinst 

Not 

2 
3 

4,5,8 
6 

7 

9 

2012 20n 

175.613 168.198 
778 1.380 

176.391 169.578 

-101.339 -99.362 
-27.655 -27.519 
-4.640 -4.650 

-13.694 -13.241 

-147.328 -144.772 

29.064 24.806 

420 316 
O 36 

-21.237 -21.322 

-20.817 -20.970 

8.247 3.836 

-2.550 -969 

5.697 2.867 
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Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 
Pågående ny- och ombyggnader 

Finansiella anläggningstillgåni@! 
Aktier och andelar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 
ÖVriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 

1 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 
17 

2012-12-31 2011-12-31 

642.575 655.970 
138 25 
75 O 

406 Q 

643.194 655.995 

70 70 

70 70 

643.264 656.065 

1.111 1.239 
3.049 2.945 

167 951 

4.327 5.135 

38.886 23.964 

43.213 29.099 

686.477 685.164 
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Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (10.247 st. aktier med kvotvärde 
1.000 kr) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Arets vinst/förlust 

Summa eget kapital 

Avsättningar 
Uppskjutna skatteskulder 

Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
ÖVriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och Iorutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsfiirbindelser 

l 

18 

19 

19 

20 

21 

22 

2012-12-31 2011-12-31 

10.247 10.247 
8.900 8.900 

19.147 19.147 

30.178 27.574 
5.697 2.867 

35.875 30.441 

55.022 49.588 

7.730 5.179 

7.730 5.179 

579.883 587.493 

579.883 587.493 

4.099 7.382 
20.001 16.970 

1.714 2.006 
18.028 16.546 

43842 42904 

686477 685.164 

272.695 310.107 

O 272 
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Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster 
Avskrivningar 
Utrangeringar 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

Kassaflöde från den löpande verksamheten f'öre 
f'örändringen av rörelsekapital 

Ökning/minskning fordringar 
Ökning/minskning leverantörsskulder 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Avyttring av anläggningstillgång 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Upptaget lån/kredit 
Amortering av skuld 
Utbetald utdelning 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2012 2011 

29.064 24.806 
13.694 13.241 

O 910 
420 352 

-21.237 -21.322 

21.941 17.987 

807 752 
3.031 -1.255 
1.190 -888 

26.969 16.596 

-891 -33.220 
Q Q 

-891 -33.220 

239.400 25.000 
-250.293 -7.610 

-263 Q 

-11.156 17.390 

14.922 766 
23.964 23.198 

.1B.JlM 23.264 
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Välkomna till 
Bokslutsberedning 20 mars 2013. 

SALA SILVERGRUVA 

lII'fm a--
11""".1 

Sammanfattning 2012 
- Rekordår! Bättre och rätt riktning men fortfarande minus 

- Starkt varumärke! Brett och attraktivt produktutbud, 
marknadsmässigt prissatt, stor tillgänglighet, utvecklade 

paketlösningar 

- Engagerad och kompetent personal: Vi vill och vi kan! 

Potential försenas av 

- Ineffektivitet då vision och långsiktiga ägardirektiv saknas 

konkurrenskraft på sikt 

- Kulturarv kostar att driva! Inga strukturella förändringar = eftersatt 
underhåll = kostnader skjuts framåt 

- Minimal marknadsföringsbudget 350kkr ...... 
III11m ·:·Sehov ca 3 OOOkkr/ år i:t ~IWfl'\G~WA------------------~ 

2013-03-25 
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Brett och attraktivt produktutbud/paket 

Verksamhetsrapport 2012 

Julkalender inspelning + Ny tur 
Fler paket, samarbete lokalt, Online 
Silvergruvans dagar 
Sommarutställning 
Sommarpubbar 
Skolprojekt år 2 
Direktörbostaden 
Camelonter - Mördarkulan 
Höstlov - rekord - Camelonter 

Branschråd för turismen i Sala 
Finansiellt flexibilitet - borgensåtagande 
Aktieligartillskott 2300kkr- Avtal om villkor måste skrivas! 

2013-03-25 
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Resultat Jan - Dec 2012 

""'''''''' Fi'fifndn~e 
Sala SI ..... rvruvaAB 2012 2012m<>lM11 utra1l2(}11 

Totala Intikter m.ll6 .,. 12578 

YQfaV 

Röl'\l!lselntlikter 9926 115% asa!> 
ÖYr!&:a Inlil~ter ,SO 80' 

Totale ko5jn~<:hIr 124l'i1 ,~. 11935 

Sokfill1 R.m,lItn fllre"n ·731 641 

Statlip bld"'l 11 , 
l(otntnull<Il. bldry: lS01 34QO 

.. , V.ml/gt IVsulta' L ..... 61"[.,._ . .:irt!L::J 
) Nycl«lltal; 

Sasökarv 35691 10(}% 35794 
Snitt nota '" 112% "6 
Gästnätter 3046 110% mo 

( 

Besökssiffror Jan - Dec 2012 

STATISTIK ZOl1 VISNING STATISTIK 2012 VISNING 

VISNING TOTAlT VISNING TOTALT 

50M SS14 60. 5976 lO'" 
mM 14759 155M 143511 "" 
GruvdränJlredan m GRUVDRIINGSltoUl m "". STOltA GTUREN sn STOltA GRUVTURllN '" "'" 6AEl:N ÄVENriR 4115 ULlASARNÄVENr1RET 2677 4517 110% 

STORA SARtOÄV!NTYRO' ,"O 
M.' (~KURSION '" MARKVISNJNQ " MAA!(\IISNlNG '" ", .. 
BUSS '" OU" '" ". 
GRATIS "" GRAtJS 451 '" 
GRtJVMUS~fl ID GRUVMIJSEH H' 131% 

~öRET/l.GS.ARR lO"~ FÖRETAGSAM USS W. 
KONSERT '" KONSERT '" lOl'l4 

POLISMUSEET " POU5MUSfUM " ". 
ÖVRIGT 2737 ÖVRIGT "" 104% 

HÖGHÖJOSBANA 1279 HÖGHÖJIlSBANA 1095 ". GÄSTNÄTTER m. GÄSTNÄTTER "'" llQ'IIo 

BESÖKARE TOTALT 357~And1!1 utländska BESÖKARE TOTALT 35681 100% 

9,5% S,5% 
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Resultatutveckling 2005 - 2012 

2012 
... ~~9! ... .. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SQks/uf 

~~!ttn!11Il 6809 B 1Sr .500 8"'00 7918 10301 12567 11727 

orbamhlltsoms 2064 4476 6640 6259 6851 7789 9002 10210 

ommun 
rlftbJdrag,tli(tI.Ir:I 
chAlllistilt.kott m, 3700 2 !!iDO 20" 2300 3500 3400 1501} 

tati~latillskott 1SS " '" 141 " " " " 
ndel oIfentH a me".1 , .. , .. , .. ". .o" ". u. "" 
Dilla 

Kostnader .702 a061 8894 10 SSS 108M 11578 11934 12457 

edovile! Boks!tJt 
R~ .. l!at "H '" ·19~ ·1 gas _1968 -1271 '" _73!1 

fI$U!tatflJ( I 
ommun -4648 -3585 -3054 -4126 ~403S ·3789 -2932 -2247 

.• 
l\n!oI bloOkare 293Y9 24988 ,,~ 30613 Z81~1 29147 'H 3HSi 

niltnolttu,i$rn " n, u. "" '" '" ,~ ". 

Finansiell situation 

fOr kontrollbalansräkning 5 085 tkr 

marginal till kontrollbalansräkning, per 31 dec2012: 410 kkr 

4 
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Verksamhetsplanering 2013 

Julkalender Januari och februari 
Gruvmuseum en ansiktslyftning 
Sommaru~tä11ning "Ögonblick" Bo Swärd o Sven NorUng 
Förstärkning visningsverksamheten 
Ny telefoni IDC 
Fastighetsutredning - Operativt fokus 
Byggnadsminnesförklaring 
Sofies ersättare 
Salamässan, SVDbilaga 
Sverigepaket " The Swedish experinece" 
Silvergruvans dagar 
Sommarpubar 
Julkalenderturen 
Skolprojekt år 3 

Budget 2013 

SaIR SlIvMgruva AB 

TofIIlllntlI.kt&r 13024 
St~tIlGabtdl'l! '00 
Kcmmu~ala bidrag 2000 

TofIIlllkDstnadB' 13025 

Verifligf (eJW/tst ,2_1.01 __ J 
fakturering på kommun~" 

• --. esu tat .. ' .. 
li~jjijtre.ultat efter bidrag 
Nrekelhl; ,&% 
B.,ök.,,,, 37 150 
SnlllnQ\a '91 
Gä~nätt~r 32" 

2013-03-25 
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lIIil!I SALA 
_KOMMUN 

Bokslut 2012 
Medborgarkontor 

"Enkelt, effektivt och medborgarvänligt" 

Nytt kontor, struktur och utveckling av organisationen. 

Utveckling av medborgar information och service. 

E-tjänster och självservice via hemsidan (160 tjänster) 

Mobil applikation för iPhone/iPad och Android. 

Telefoniupphandling och nytt system för VOR 

Flexiblare !T-miljö, mer mobilt, och samma nät på skola och admin. 

Infrastruktur för Bredband på landsbygden 

lIIil!I SALA 
• "OMMUN 

Medborgarkontor 

• Nytt elektroniskt dokument- och 
ärendehanteringssystem klart för 
upphandling 

• 

• Nya lokaler för ungdomsverksamheten på 
Täljstenen. 

• Ny betongplatta för issporter på Lärkan. 

2013-03-25 
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II!IIISALA 
.KOMMt)~ 

Medborgarkontor 
-Rådgivning och vägledning 

• Bygglovrådgivning 

• Energirådgivning 

• Budget- och skuld rådgivning 

• Konsumentvägledning 

• SamhäUsinformation och samhällsvägledning 

• Överförmyndarhandläggning 

• Kommunarkiv 

• Kontaktcenter 

• Planering för gemensam administration för KSF 2013 

• Lantmäteri 3 

Medborgarkontoret 

• Resultat: + 3,9 mkr 

• Personalvakanser: Fe, IT -strateg o 
informatör 

• Ej genomförd investering Täljstenen 

• Intäkter Kontorsservice 

2013-03-25 
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Bokslut 2012 transporter 

Färdtjänst: 

Ökat antal förstagångsansökningar, men totalt minskat antal ansökningar från 2011 till 2012. 

Antal utredningar under året är 230 st, 154 bifall, 18 bifall med ledsagare, 35 avslag, 16 avslag 
på ledlagare, 8 avslag på önskat färdsätt, 9 avskrivna, 179 avslutade. 

11 överklagningar, 1 bifall i domstol, 8 avslag i domstol 

1 ärende överklagat till kammarrätt och vidare till högsta domstol, ännu inget beslut i högsta 
domstol 

Riksfärdtjänst 

Minskat antal ansökningar, 2011 var det 57 ansökningar, 2012 var det 31 ansökningar 

14 8ifall , 9 bifall med ledsagare, 5 avslag, S avslag på färdsätt, 4 avskrivna 

9 överklagningar, 1 bifall, 5 avslag i domstol, 1 avskrivet i domstol 

Skolskjuts grundskola 

Antal skolskjutsberättigade barn som vi planerar skolskjuts för är drygt 850 elever. Handlagt 
296 ansökningar, 263 bifall, 30 avslag, 2 avskrivna. Skriftliga ansökningar gäller framförallt 
växelvis boende och särskilda skäl 

Gymnasium 

500 gymnasieelever är berättigade till busskort, därav ca 270 elever till skola i annan kommun 

Antal praktikresor under året har varit 11 

Dagvåtd SoL 

2012-12-31 var 101 personer berättigade resor till dagvård 

Daglig verksamhet. 

Drygt 30 personer reser till daglig verksamhet en!. LSS 

Särskola/gysärskola ca 40 elever är beviljade resor till särskolan, 1 elev reser till Västerås 
dagligen, 11 lelever har haft praktikresor. 



• Inköpt ruttoptimeringsprogram för skolskjuts beslut och planering, handläggarna 
genomgått utbildning. Programmet är inte fullt utnyttjat dä vi inte får underlag inlagt på 
rätt sätt och i rätt tid från skolan, framförallt särskolan. Programmet har förbättrat 
utredningsunderlag för att fatta rätt beslut utifrån kommunens riktlinjer, pil så sätt har 
rättsäkerheten ökat 

• MER koll projektet fortsatt, planering gjord och information har getts på föräldraråd, 
detaljplanering fortsätter våren 2013 

• Upphandling skolskjuts genomförd inför hösten 2013. Tilldelningsbeslut fa.ttat och 
entreprenör delaktig i fortsatt detaljplanering inför skolstart 2013. 

• VOF har sagt upp avtal för Pro Capita till 2013-12-31. Då handläggarna använder detta 
program i samverkan med VOF för färdtjänst och riksfårdtjänst påverkar uppsägningen 
handläggarnas arbete. Vi har sökt alternativt dokumenteringsprogram för färdtjänst, 
riksfårdtjänst. Inköp och utbildning i SOLEN i samverkan med Samtrafik och Västerås 
stad kommer att ske under våren 2013 för att ersätta Pro Capita. 

• Högstadium Västerfärnebo flyttat till Sala hösten 2012, vilket innebar tillköp av 
kollektivtrafik/anslutningstrafik för ca 90 barn. 

• Kombinationslösningar för elevernas färdsätt /skolskjuts har under året ökat, dvs 
kombinationer av olika färdsätt, taxi, VL och entreprenadbuss utifrån vad som finns 
tillgängligt vid resetilIfäIlet 

• 12 elever boende i kommunen har Kontantstöd till Gy där kollektivtrafik saknas/utbyte 
av buss kort då restid med kollektivtrafik är orimlig. 
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IIlISALA 
_KOMMUN 

Bokslut 2012, drift 
• Tekniska kontoret +163 tkr 
• Renhållning -2 332 tkr 

- Förslag på ny taxa 1 juli 2013 

- Minska grovavfall 

• Teknisk service -1 950 tkr 
- Bilpool från 1 september 2012 

- Maskinpriser 

• Lokalförvaltning +312 

2013-03-20 Sala kommun - Tekniska kontoret 

2013-03-21 
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_SALA 
_KOMMUN 

Bokslut 2012, in 

• Tekniska kontoret äskar i tilläggsbudget 
42489 tkr 

• Gatuprogrammet 8657 tkr 
- Östra kvarteren 

- Parkering Stadsparken 

-Ängshagen 

ZOB·03·Z0 Sala kommUfl- Tekt\!ska kQ.ltOret 

_SALA 
_KOMMUN 

Bokslut 2012, inves 

• Parkprogrammet, 106 tkr 
- Träd- och skyddsplantering 

• Gruvans vattensystem, 3 736 tkr 

- Renovering av sluss, Jakob Mats kvarn 
- Säkerhetsväg Storljusen 

2013·03-20 Sala k(lmm~n - Tekniska kontoret 

2013-03-21 
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Bokslut 2012, inves 

• Lokalprogrammet, 28 246 
- Äldreboendet 

- Hunddagis, Gärdesta 

- Lärkans simhall 

-Kök 

• VA-programmet, 11 709 
- TS-ledning Kumla - Sala 

- Övervakningssystem 

2013·0MO Sala kommun - Tekniska kontoret 

2013-03-21 
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PDlSAlA lCiJ KOMMUN 

Exterrla avtal 

• Avtalen förhandlas varför sig 

• Det mest vanliga är 3 åriga indexavtal} med 
... 3 års f' rlängningoch 9 månaders 

•• • uppsagning 

• Ev. om yggnationer av lokaler bekostas av 
fastigh tsägaren, som sedan lägger 
investeringen på hyran. 

2013-03-20 
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JtlISAlA r61 KOMMUN 

Exterrla lokaler 

- Inhyrd ta ca 17 500 kvm 

- Hyra 1 200 000 kr/år 

-Snitthyra ca 1040 kr/kvm 

--,-, 
,-_/ 

- All fela mälan i lokalerna hanteras av 
Lokalf" rvaltarna. 

2013-03-20 
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Interna avtal 
Ad · '. I,.. -.. C - ~ •.. /" '" /, • • m I n stratlon ·~cI-tXIH,_·,/c.<.frJ 

• Skatt och försäkring 

• VärmeJ el och vatten 

• Utvän ig och invändig tillsyn och skötsel 

• Repa rationer 

• Sophä tning 

• Planer t underhåll 

• Lås oc larm 
2013-03-20 
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Interna lokaler 

• Yta ca 21 000 kvm 

• Snittk stnad av samtliga interna lokaler 
ca 890 kr/kvm 

• Skolla aler kostar i snitt ca 913 kr/kvm 

• Försk lans lokaler kostar i snitt ca 1300 
kr /kv JULJL. 

• 5 st nya förskolor med totalt 17 st 
avdelningar senaste 6 åren 

2013-03-20 



"SALA lti.'I KOMMUN 

J ämfö~else intern och extern 
hyra f<pr kontorslokaler 

.. Intern~ lokaler ca 743 kr/kvm enl 
inte rnHyresavta I 

.. Extern~ lokaler ca 854 kr/kvm, varierande 
hyresa~tal. 

2013-03-20 
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:1F1:~=-~-'i_~-n:-~--~--:-i - ?'~ ~-_~-·~-lE_l_1_1 ~~~~-'-----:~~~El; ~t_~~~_i~_!-_~-_~_~-~-::: ~=~.= ----==~--:-=---~=:-=-:::-=:=:I--~--~ 
~tral?-,,-alan______ _ ~~F _____ 28_Cl6 _____ 2 .9Q.I!?~ ________ ____ .. _1.~12-31 ~må'!.. ____ c':","-al!~,,:,altama __ ____ ___ ~!a/f!i!i.ds/försk~~----

- -f--

ntralskalan TKF 48 236750 15-12-31 36 mån .. Lakaiförvaltarna . . ." kök . . . . . . I 
i .Ibaskola ...••.. - _...... "'..-_; ··-·::/I·,.i;Qt('atfölyii1tarna;; · ... ··.P!i~~Yt:d,,· - •....... "_ •. ' I 
S -tbo förskola SKF 248 231 603 15-U-31 36 mån lokalförvaltarna förskola -----------.. ------ -'-:.c:.- -f------- --. . ----o ------" --- -------

li;::~~~:;:~-::::~== .. -i- -~~:~ -.-~'=:!~ :~~f---~=-===-=:::---~~~~~:i:~:~:......- ~i;;"--- ===-=-=- ~i~"-...:=====--:=- ---+--- -.. 
--- ---------- - ---- .. ------- ------ -----1--------------- f-".----------- ,,- " - --------1--:-,---- .---------------.------- ---------j 

-E:~~;;~;,~s ------ ~~: ~: - ::~~~------------~~~:~j~-~:~ --t:~:~~~::::;~:--------- ;~;i:S -----------.------ --------
j$.~s skola . ,---- m- ---Ss -- 359555- 15-12-31 36 ';'ån lokalförvaltarna' . kök--,------

1r~I?v",-rn____ _ _ _ ___ -"!c:l!'.. _ __ iGQ.__ 225 862 13-l2-~~ ~~_mån . lokalförvaltarna___ Ensamko";-;"ande flyktingb~-rn ___ ~=~ 
'la,:,sta_s_ko_la _________ ?_KF ______ 2_322_, __ 849778 _. _____________ 1_5·_1_2:31 36 mån lokalförvaltarna ___________ ~:-la-ff-riti-·<J.s------------I__--------
ansta skola TKF 73 164437 15-12-31 36 mån Lokalförvaltarna kök 
li/;;'-sko-Ia------ - -- S-K-F-- '-8'3-7-- 702-159 .------------------- 15-12-31~-;;,-å-n--' l-;;-k-a-If-örv-al~-rn-a---- -------- ~.;_ifritid_;------------ ----- ,,--
ökli"ta skoi.'-------ItKF -~--i63g--1 232 918-'-- -------15-12-'3-ir36;;;ä;:;----l'l;;kaiförv--;;it;r;;~-------.---, sköiäjfritlds/fÖ.:s"olä--- .-- .-.. 

Ö"~.~t_a.·-_s-k_O-~- •. ~~' .• _ .:~~= ~=-=:t~.=-~= 'i§~~~-----" -: ~.~'-' _'===_-_1_-5_-1_2_~3i13-6_-m_ä_n_ - r,_ .. m,.:::~ ,:-:.-----=~ k,t;~ -~ =-----------~-:: =--:--~ -f :--
~1~~::ooo~-~; -~t= ~!r -==,li1In~~=-=I!~r- ~~ ~~·-i-_~-t . 
~;i~::~~i~~~ 
llirkbacksskolan TKF 70 146140 or.~ ~o '" __ o •• - .--. 

---_._ ... _... ... .._------
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un~. sän~skolan _ . _ ~SKF i .!~~731 __ !.~ 134_~87 . __ . __ ._. ___ ._~._~1~-3.1 ~?m._ än ___ . __ . _ ~~a~~!"altar,,-a .... . __ .iG.J_lllnaS!e . .5.k._o.la .. _ 
un~sängsskolan _ _ TKF ___ ~o~, _ _.2 OS! .!lS} _ _ ___ }:".:12-31 ~ m~n_ Loka!f.i;r:,,-,,-Itar~,,-_ kök 
Iiöverskolan SKF 260 154442 15-12-31 36 mån Lokalförvaltarna- ---- skola-
lngshagen~~k~'';--- - sKF- -1- 2414 ----"40-12 137 -------- ----:t5-12:3136-;;;än-- Lokalförvaltarna -------- - ~koTa/frii:id; -------- ---- . 

~"; .. ,0 .. : _--: ~fir:--,~c- --=~]5~=: ~=:~=-f~---j=.:----::-=--:l::: 
sby .490 -. '~okalförvaltarna~l~hemC, Outhyrt' 462450 

isby.490 Iloka.!förva'tama. .E!eVhemD,Olltbyrt >. 462450 
'sby 490' . ·lohlfÖrvaltarna. -EI.eVhein E, Outhyrt 462450 

~~=~=~==-=--=~ ~;;.::- -.- . ~~--. ----~~ ---:~:--~--=:~- ~:~~::~ :: ~:~ . ~:::~:~~;:;~~=- ~-===--=- :::~:~i. ________ .·_ ==_.-1-=--===.-==_-
~~~_L ___________ ~KF ___ 413 __ _____ 389-779 _____________ 14-06-3036 män_... lokalförvaltarna . ____ ~~rrgårn ___________ J: ____ _ 
- sby SKF 250 235944 14-06-30 36 mån lokalförvaltarna G:A ladugården -- ------------- --- ------:--------- ----------- ------

SKF 150 141 566 14-06-30 36 mån lokalförvaltarna Maskinhall 102 ---------- --- ----- ----- .. -------- ---------- ---r.:--.. ---~------------- ------
SKF 230 217068 14-06-30 36 mån lokalförvaltarna Erikssonsgården 

--C~ ----- ----- .~---- c--:----------------- --- --.--.. --
SKF 123 116084 14-06-30 36 mån lokalförvaltarna Husmorsvillan --- -- --- - .. ----------- ----.-=1::-,----------- ~c_----~ .. -.. -.------------ ----------

s'!Y_ _ __~ _______ .sKF _ 311 ____ . 293514 14-06-3036 mån _ lokatförvaltarna Djurhus __ . _______________ . ____ _ 
*~~ ______ ~..:. ____ .si<.': 200 188 755 14-06'30 36 m~ __ .. ___ ~~!:,,~ltarna~_ Skogslokal _________________ ._ _ ____ _ __ 
Osby SKF 80 37 751 1H)6-30 lokatförvaltarna Söderbergsvilan _ 

I~E=~~~---_~~=-_~~- ~~~ -=~!~ -- 3~:~!;f-_-_~-:~-= !::~~:~~~ -- ~~~::~~:::;~:----=~::: __ -- ~l:~~:-;~i:~~~:~e~_ -~--=== I ~-_~-==~ 
~L __ ~_____ ___ ~"-___~~~ 369 016 ______ .!~_:06.3~ _36 'l1å!' ____ .... __ .. _.!:.o_~alfijrvaltarna .~levhelTl. M 
. ~bL _ _______ _ _l~~F_ _~g~ _____ 3§2 01§_____________ 14-06-~~ F-~-"";'''---- r!:",kal~r:v~tilr:n~ __ _ _ _ __ .E1,,:<'.hem 0_____ -- T _ 
~:~~- ~~_ +~~c1~~i-:= 532692 56 400 -----i~:j~36må,;~--- t~~Tt:~::!::~~~:t:-·- ----- ~~~~~~~;~acle:~-_:: __ ~=:~=T=~ __ _ 
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sby SKF 150 . lokalförvalt.~ma Kappalboboningshus, Outhyrt 129210. 
sby SKF 40 lokalförvaltarna Kappalbo Mejeriet, Outhyrt 35717 

~~ii~:~~I~ l~~-~:~~ ..•.•. :~r --~~i!ll~lr t~~~t~t1~·- -.-.- J=~_ 
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