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uppsatta mål, 
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att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 

att kommunstyrelsen åläggs ett besparingsbeting på 800 tkr för att helårsprognosen 
för Sala kommun ska ha positiv balans, 

att godkänna redovisningen av de interna kontrolIplanerna 2014, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 
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Allmän utblick 

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades 
starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än 
beräknat Det gör prognosen för årets BNP-tillväxt skrivits ned från tidigare 3,0 procent 
till 2,1 procent Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 
procent. 

Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit 
förhållandevis svag under början av året men förväntas ta bättre fart under årets andra 
hälft Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till 
att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt Hushållens sparande ligger nu på en 
historiskt mycket hög nivå. Om sparandenivån efterhand reduceras ger det ytterligare 
draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. 

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan 
slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är 
lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. 
Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar 
efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat 
arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att 
Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent. 

Arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Arbetslösheten förväntas dock sjunka 
mer markant under 2015. Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och 
löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt I 
reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets 
tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. 

En ny skatteunderlagsprognos presenteras den 19 oktober. Den nya regeringens 
budgetproposition förväntas presenteras senast den 24 november. 
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Kommunstyrelsen 

Delårsrapport - ekonomi 

Delårsrapporten visar ett överskott på + 41,9 mkr. Resultatet efter justering av 
realisationsvinster (- 1,4 mkr) är + 40,S mkr. 2013 års delresultat var + 70 mkr. 
Helårsprognosen för 2014 pekar på ett ringa överskott på + 1,2 mkr att jämföras med 
budgeterat resultat på + 5,6 mkr. Budgeten har justerats med 7,8 mkr i tilläggsanslag 
varav 6 mkr fattats beslut om av kommunfullmäktige, bl. a bOkslutsöverföringar från 
2013. Nämnderna visar i ett överskott på + 0,3 mkr. Vård- och omsorgsnämnden visar 
ett minus på - 4,7 mkr. Resultatet efter justering av realisationsvinster är för hela 

kommunen på årsbasis minus - 0,2 mkr. 

Skatteintäkterna beräknas öka med + 3,6 mkr beroende på ökat skatteunderlag och 
bidrag och utjämning med + 5,8 mkr, sammanlagt + 9,4 mkr. Balanskravet innebär att 
delårsprognosen är uppfylld men inte helårsprognosen. I Strategisk plan 2014-2016 
inräknades och förväntades återbetalning under året från AFA-försäkring med + 9,0 mkr. 
Det extra tillskotet avsåg att endast täcka engångskostnader för år 2014. Dessa extra 
resurser är nu osäkert om de betalas ut under 2014 och har därför inte medräknats som 
en positiv post i resultaträkningen, därav den negativa balansen. Om beslut kommer 
före dec 2014 kan summan bokföras på 2014 och resultatet väsentligen förbättras. En 
bidragande orsak till negativ balans är också kommunens självrisk för branden på 719 
tkr. Återsökning av extra kostnader kommunen haft i samband med branden är inte 
medräknade i delårsrapporten. 

Nettokostnadsandelen ligger på 99 % vilket är samma som den budgeterade 
nettokostnadsandelen. Finansnettot beräknas uppgå till minus - 6,2 mkr, en förbättring 
på +3,8 mkr jämfört med budget. 

Förvaltningsberättelsen 

Förvaltningsberättelsen lyfter fram många viktiga händelser inom respektive 
ansvarsområde. Den i särklass viktigaste händelsen är den stora skogsbranden i juli och 
augusti. Den har påverkat och förändrat många människors liv och vardag. Sala kommun 
kommer att behöva erbjuda krisstödssamtal för drabbade lång tid framöver. Den 
kommunala verksamheten måste kunna möta upp för detta behov och anpassa sig 
framöver för att klara denna uppgift. 

Staten har avsatt 300 mkr för att täcka kostnader som uppstått för kommunerna med 
anledning av skogsbranden i Västmanland, både vad avser kostnader för 
räddningsinsatsen och för kostnader som uppkommit som en direkt följd av 
räddningsinsatsen. 250 mkr administreras av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och SO mkr administreras av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Arbetet 
med statliga ersättningar till de berörda kommunerna måste vara i mål 31.12 2014. 
Kommunen har en självrisk för branden, som nämnts ovan på 719 tkr som finns inräknad 

i delårsrapporten. 

Andra viktiga händelser hittills under året är samarbete med Heby kommun om en 
gemensam nyanställning aven samhällsutvecklare för bredband. Aktiva 
detaljplaneärenden: Eveiund, Östra kvarteren/Silvervallen, Fridhem, Stadsparken, 
Kaplanen, Rådmannen 6 och Lärkans sportfält. Översiktsplan 'Plan för Sala stad' antagen 
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i maj, följs upp av arbete med "handlingsplan". Kommuntäckande översiktsplan
formelI planprocess planeras till 4:e kvartalet. Ätgärdsvalsstudien för järnvägen genom 
Sala har inletts. 

Restaurang Kristina på Vallaskolan och Äkra skolrestaurang placerar sig bland de 85 
bästa skolmältidsköken i Sverige i rankingen gjord av White Guide Junior 2014. 
Förstelärartjänster har inrättats. 

Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark. Sedan 2012 fram till slutet av augusti 2014 är 
nettoinflyttningen i berörda ärskullar över 50 barn, varav 20 bara i år. 

Ca 100 brukare har under vären flyttat inom verksamhetsområdet äldreomsorg. 
Anledningen till det är öppnandet av det nya boendet Johannesbergsgatan 2, samt 
förändring av verksamheten pä Kaplanen till att bli ett "Tryggt boende för äldre" . Under 
perioden har efterfrågan pä Värd- och omsorgsboendeplatser ökat. 
Verksamhetsuppföljningssystemet Intraphone har införts inom hemtjänsten. 

Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekompetens via omvårdnadslyftet. Jobbcenter 
är igäng sedan den 1/32014. Feriearbete för ungdomar i gymnasiets åk 1 under alla lov 
har införts. 

Länsstyrelsen har byggnadsminnesförklarat Sala Silvergruva. 

Befolkning 

Sala kommuns folkmängd har ökat med 39 personer under det första halväret 2014 och 
uppgår nu till 21 808 personer. 

Under först halväret föddes det 108 personer som kan jämföras med 118 personer 
under samma period förra året. Antalet personer som avled under första halvä ret i år 
blev 133 personer, jämfört med 108 personer samma period förra äret. Antal personer 
som flyttade in till kommunen under första halvåret var 548 personer, vilket kan 
jämföras med 601 personer under första halvåret 2013. Antalet utflyttande frän 
kommunen var 484 personer under första halvåret i jämförelse med 482 personer första 
halvåret förra året. 

Nämndernas resultat 

Nämndernas prognostiserade resultat för helåret 2014 pekar mot en tydlig förbättring i 
balans jämfört med tidigare år. Helårsprognosen pekar mot ett överskott pä + 0,3 mkr. 
Kommunstyrelsen går + 0,8 mkr medan Bildnings- och lärandenämnden gär + 4,1 mkr. 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott pä -4,7 mkr. Övriga håller sig inom 

budget. 

Starkaste awikelserna inom kommunstyrelsens ansvarsområde visar verksamhetens 
nettokostnad för medborgarkontor (+2,0 mkr) och Samhällsbyggnadskontor (+1,5mkr) 
samt Tekniskt kontor (-1,7 mkr) och Räddningstjänsten -1,6 mkr. Awikelserna beror 
främst på överskott för samhällsfinansierade resor, bidrag till cykelleder som inte 
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kommer att kunna utnyttjas fullt ut under året, ökade konsult- och 
rekryteringskostnader, underskott inom VA-kollektivet och personalvakanser. 

Bildnings- och lärandenämnden redovisar ett budgetöverskott på + 4,1 mkr. Överskottet 

på kulturskolan beräknas till + 350 tkr och beror på att musikprofil och kulturgaranti är 

budgeterad för helår, men verksamheten påbörjas först under hösten. Ett antal avkanta 

tjänster inom grundskolan under våren förklara huvudsakligen grundskolans överskott 

på + 2,5 mkr. Vuxenutbildningen förmår inte använda tilldelade pengar varför ett 

överskott på + 1,2 mkr beräknas på helårsbasis. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett årsnettounderskott på - 4,7 mkr, 

huvudsakligen att hänföra till underskott för medicinskt färdigbehandlade och ökad 

hemtjänst (- 2 mkr) och LSS, externt boende minus -1,2 mkr samt institutionsplacerade 

minus - 2 mkr. 

Bolagen 

Delresultat 2013 för Sala - Heby Energi AB är 1,3 mkr jämfört med 4,2 mkr för 2013. Det 

förklaras aven varmare vinter än normalt varför omsättningen sjunkit med ca 12,4 %. 

Prognosen för helåret 2014 är +12 000 tkr, dvs. det budgeterade resultatet. Aktivt 

arbete med att minska verksamhetens kostnader pågår men också att hitta nya 

produkter och tjänster. Framtiden är mycket inriktad på klimatsäkring och 

klimatanpassning samt följsamhet till Sala kommuns klimatstrategi och Heby 2030. 

Salabostäder AB:s resultat för årets åtta första månader är plus + 10 mkr tkr vilket är 6,7 

mkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror främst på ändrad bokföring, samt 

minskade försäkringsskador. Två större projekt pågår inom bolaget. Det första är en 

utbyggnad av bred band med fiber in i varje lägenhet som också påverkar leverans av TV 

till hyresgästerna. Det andra stora projektet som pågår är en stamrenovering av 

lägenheter inom området Åkra som slutförs under hösten och kommer att utvärderas 

med tanke på ekonomi, hantering av hyresgäster och entreprenadform. 

Sala Silvergruva AB uppvisar glädjande ett ökat positivt delårsresultat, 2 273 tkr. Till följd 
av skogsbranden sjönk besöksantalet drastiskt under augusti, uppskattnings valde 60 % 
av det normala antalet besökare i augusti att inte besöka Sala och Silvergruvan. 

Likviditeten är fortfarande ansträngd men förbättrad. En konsultrapport visar att 
separering av besöksnäring och fastighetsunderhåll är nödvändig för att få rätsida och 
balans i ekonomin . Under året har länsstyrelsen i Västmanland beslutat om 

byggnadsminnesförklaring av Sala Silvergruva. Samtliga berörda fastigheter rymmer 

bebyggelse och miljöer med höga kulturella värden . 

Sala Industrifastigheter AB. Delårsresultatet visar ett överskott på + 75 tkr att jämföra 

med föregående års underskott på -140 tkr. Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 

och Måns Ols. En översyn ska påbörjas av samtliga fastigheter som bolaget äger för att 

kunna göra en bedömning av underhållsbehov och eventuella ombyggnationer 

anpassade till hyresgästernas behov. 
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Investeringar 

Helårsprognosen pekar på ett överskott på + 21,4 mkr. Verksamhetens budgeterade 
investeringsvolym 111,7 mkr har i tilläggsbudget utökats med +50,9 mkr. Överskottet är 
huvudsakligen hänförligt till kommunstyrelsens förvaltnings, tekniska kontor, 
medborgarkontor samt vård- och omsorgsnämnden . Överskott prognosticeras för 
servicebyggnad i Stadsparken, tillagningskök Varmsätra, äldreboendet och Lärkans 
sportfält. Kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadskontor redovisar ett 
underskott. Större investeringar har under delåret gjorts i VA- och parkprogram, teknisk 
service och lokalprogram 

Det tål att upprepas att under flera år har de budgeterade investeringarna legat högre 
än redovisade investeringar i bokslut, vilket innebär att avsevärda belopp förs över till 
kommande år i tilläggsbudget. Det är ingen önskvärd ordning. Investeringarna påverkar 
verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader och binder därför 
resurser i onödan. En bättre anpassning inför kommande år är därför nödvändig. I 
framtiden står dock kommunen inför stora investeringar inom skola, vård- och omsorg 
samt kultur och fritid. Infrastruktursatsningar inom bostads- och 
kommunikationssektorn är också nödvändiga och av betydande slag om visionen om 
2S 000 invånare år 2024 skall kunna realiseras. 

Medarbetare 

Antalet anställda i Sala kommun har under året hittills minskat med 11 personer till 
1726. En minskning av antalet anställda sedan 2007 har skett med 334 personer. 80 % 

procent av kommunens anställda är kvinnor. Av de tillsvidareanställda kvinnorna arbetar 
28 % deltid. Motsvarande siffra för män ca 11 %. Antalet deltidsanställda är störst inom 
Vård- och omsorgsförvaltningen, 39,6%. Sala kommun har som ambition att erbjuda 
heltidstjänster för den som så önskar. Genomsnittsålder bland Sala Kommuns 
tillsvidareanställda medarbetare är 49 år. 

Idag har årsarbetstid införts inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga 
assistenter. Årsarbetstid ger medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt 
arbetstidsschema och därmed ökad sysselsättningsgrad. Sala kommun har använt 
möjligheten att erbjuda pensionsförstärkning i samband med organisationsförändring 
inom Måltidsenheten för tre medarbetare. Tre medarbetare har fått dispens för 

timanställning efter fyllda 67 år. Ett antal rehabiliteringsärenden har inneburit avslutad 
anställning. 

Perioden 2014-2017 uppnår 197 medarbetare 6S års ålder. Nyanställningar prövas i 
förhållande till befintliga resurser och kompetenser i ett koncernperspektiv. 
Sett på flera års sikt har kommunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid 
rekrytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskollärare, skolledare, lärare 
med lärarlegitimation, specialister och ingenjörer/tekniker). 
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Friskvård, sjukfrånvaro och arbetsmiljö 

Sala kommun erbjuder alla medarbetare som är anställda fr. o m 2014-01-01 
minst 14 dagar friskvårdskuponger till ett värde av 1 000 kr per år. Kupongerna 
kan användas som betalning för friskvård fria från förmånsbeskattning enligt 
Skatteverkets regler. 

Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande 
rehabiliteringsprocessen. Från och med 2013-01-01 är Previa ny leverantör av 
företagshälsovård och sjukanmälantjänst till Sala kommun. 

Sjukfrånvaro för första halvåret 2014 visar totalt 5,0 %. Det är en ökning med 0,1 
procentenheter jämfört med helåret 2013. Att ohälsotalen ökar trots 
intensifierade hälsofrämjande insatser är oroande. Men sjukfrånvaron ökar i hela 
riket varför försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, analyserat 
förändringar i syfte att öka kunskapen om bakomliggande orsaker. Generellt kan 
skönjas en ökad sjukfrånvaro och längre sjukfrånvaroperioder. Ökningen sker i 
samtliga diagnosgrupper även om ökningen av psykiska diagnoser är kraftigast. 
Statistik för Sala kommun visar att den största sjukfrånvaroorsaken, ca 50 %, är 
medicinska besvär såsom förkylning och influensa. Därefter kommer besvär i 
rörelseapparaten (nacke, axlar, rygg etc.). Nio procent har uppgivit psykosociala 
besvär. 

Andelen långtidssjuka i Sala kommun har minskat från 42,3 % 2013 till 41,8 % av 
totala antalet sjukskrivna första halvåret 2014. Sjukfrånvaron för män har 
minskat från 4,3 % till 3,9 % medan den för kvinnor ökat från 4,75% 2013 till 5,4 
% första halvåret 2014. Sjukfrånvaron ökar i alla åldergrupper men kraftigast i 
åldersgruppen 30-49 år. Ca hälften av kommunens medarbetare har ingen 
registrerad sjukfrånvaro alls. Arbetet med hälsobefrämjande åtgärder fortsätter. 
Personalavdelningen har fått i uppdrag att nogsamt följa den stegrande 
utvecklingen av ohälsotalen . Total sjukfrånvaro kring fem procent måste dock 
betraktas som ett gott resultat. 

Systemet Flexite används för rapportering av olycksfall och tillbud. För att få 
möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det leder till olycksfall är 
det viktigt att även tillbud registreras. Under första delen av 2014 kan vi se en 
ökad användning av rapporteringssystemet. Det största antalet registrerade 
tillbud gäller skolan och incidenter med elever. 

Strategisk plan och måluppfyllelse 

I den numera årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige 
kommunövergripande mål i fyra perspektiv: samhällsutveckling, verksamhet, 
medarbetare och ekonomi. För varje mål sätts målindikatorer som skall mäta och 
säkerställa måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Många indikatorer behöver ses 
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över och förfinas för att bättre kunna följa upp verksamheten . Ett led i detta är 
deltagande i KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet). 

En genomgång av samtliga mål visar att flera av dessa är uppfyllda men åtskilliga 
endast delvis uppfyllda eller ej genomförda mätningar. Det är viktigt att arbetet 
med att följa upp och nå mål uppfyllelse intensifieras. I Strategisk plan 2014-2016 
finns tre mål som främjar god ekonomisk hushållning. Perspektivet hållbart 
samhälle visar möjligheter till delvis eller hel måluppfyllelse. Däremot inte 
uppfylls inte målet i perspektivet medborgare i form av god service av hög 
kvalitet samt i perspektivet ekonomi beträffande två av tre delmålen. Särskilt bör 
uppmärksammas perspektivet medarbetare inom Bildnings- och 
lärandenämnden där samtliga delmål saknar mätbara indikatorer eller 
mätvärden . 

Kommunstyrelsen har påbörjat en anpassning av budgetmodellen till EU2020-
strategin i samband med budget 2014-2016. 

Ledningsutskottet föreslås besluta att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 

att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 

att kommunstyrelsen åläggs ett besparingsbeting på 800 tkr för att helårsprognosen för 
Sala kommun skall ha positiv balans 

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2014, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
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Snabbfakta, 4 år i sammandrag 

Bokslut 2011 

Årets resultat, mkr 12,5 

Årets resultat som andel av 1,2 

skatteintäkter, bidrag och 
utjämning, % 

Nettokostnader, mkr 1007,6 

-förändring från föregående 3,2 

år, % 

Nettokostnader justerade 
med jämförelsestörande 
poster, mkr 

-färändring från föregående 
år, % 

Skatteintäkter, bidrag, ut- 1028,0 

jämning, mkr 

- förändring från föregående 3,2 

år, % 

Nettokostnadsandel av skat- 98 

teintäkter bidrag och utjäm-
ning, % 

Finansnetto, mkr -7,8 

Nettoinvesteringar, mkr 76,3 

Bokslut 2012 

39,3 

3,7 

1012,7 

0,5 

1033,7 

2,6 

1057,7 

2,8 

96 

-5,7 

121,4 
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Bokslut 2013 Budget 2014 

65,1 5,6 

6,0 0,5 

1 019,8 1099,3 

0,1 7,8 

1049,8 

1,6 4,1 

109] ,5 1114,8 

3,2 3,0 

93 99 

-6,6 -10,0 

103,8 111,7 

I bokslut 2012 redovisas en jämförelsestörande intäkt frän AFA med 21 mkr och i bokslut 2013 redovisas 

jämförelsestörande intäkt från AFA med 20,4 mkr och prestationsersättning med 9,6 mkr. Dessa poster 

påverkar jä mförelserna mellan åren. 
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Prognos 2014 

1,2 

0,1 

1116,9 

9,5 

6,4 

1124,2 

3,0 

99 

-6,2 

141,2 



FÖRVALTN I NGSBERÄTTELSE 

Viktiga händelser 
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• För förvaltningens samtliga verksamheter gäller att den stora skogsbran
den i juli och augusti påverkade mycket. En krisledningsorganisation 
upprättades och många medarbetare fick i det akuta skedet helt andra 
arbetsuppgifter än normalt. För flera verksamheter kommer branden 
medföra nya och annorlunda arbetsuppgifter för lång tid. 

• Samarbete med Heby kommun om en gemensam nyanställning aven 
samhällsutvecklare för bredband. 

• Arbetet med omgörning av hemsidan är påbörjat och löper vidare under 
hela hösten. 

• Ståplatsläktare till konstgräsplanen inhyrd. 

• Nytt golv i Kungsängsgymnasiets idrottshall. 

• Aktiva detaljplaneärenden: Eveiund, Östra kvarteren/Silvervallen, Frid
hem, Stadsparken, Kaplanen, Rådmannen 6 och Lärkans sportfä lt. Nya 
detaljplaneuppdrag: Stampers och Prosthagsskolan. Ändring av detalj
planen för Kv Lodjuret. 

• Översiktsplan 'Plan för Sala stad' antagen i maj,bör följas av arbete med 
"handlingsplan". Ortsanalyserna - de två sista (Broddbo och Saladamm) 
är färdigställda, samtliga utgör nu underlag för ÖP. Kommuntäckande 
översiktsplan - påbörjat del 1 -formell planprocess planeras ti1l4:e 
kvartalet. 

• Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala inleddes. 

• Reviderade riktlinjer för skolskjuts antagna av KS. Reviderade riktlinjer 
för färdtjänst framarbetade, ännu inte beslutade. 

• Restaurang Kristina på Vallaskolan och Åkra skolrestaurang placerar sig 
bland de 85 bästa skolmåltidsköken i Sverige i rankingen gjord av White 
Guide Junior 2014. 

• Framtagande av kommunens lokalutredning. 

• Förslag om policy mot korruption, mutor och jäv samt förslag om riktlin
jer för friskvård och gåvor från arbetsgivare till personal har tagits fram 
för politisk hantering i höst. 

• Förstelärartjänster inrättas. 

• Under våren tas avgörande beslut om att bygga ut förskolorna i 
Sätrabrunn och Salbohed. 

• En lKT-pedagog anställs för att stärka kompetensen kring tekniksats
ningen i förskola och skola. 
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o Kulturgarantin återupprättas, vilket gör att förskolan och grundskolans 
alla årskurser systematiskt arbetar med att involvera olika kulturformer 
som lärstilar och öka elevernas generella kulturintresse. 

o Årskurs 6 flyttas tillfälligt från Ransta till Sala tätort, för att ge plats åt 
mer förskoleverksamhet. 

• Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark. Sedan 2012 fram till slutet av 
augusti 2014 är nettoinflyttningen i berörda årskullar över 50 barn, varav 
20 bara i år. 

o Ca 100 brukare har under våren flyttat inom verksamhetsområdet äldre
omsorg. Anledningen till det är öppnandet av det nya boendet johannes
bergsgatan 2, samt förändring av verksamheten på Kaplanen till att bli ett 
"Tryggt boende för äldre". 

o Under perioden har efterfrågan på Vård- och omsorgsboendeplatser ökat. 
Utskrivningsklara från lasarettet har inte kunnat erbjudas boende och 
stora kostnader har därför uppstått. 

oVerksamhetsuppföljningssystemet Intraphone har införts inom hemtjäns
ten. 

o Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekompetens via omvårdnads-
lyftet. 

o Planering av Familjecentralen har pågått under våren. 

o Jobbcenter är igång sedan den 1/3 2014. 

o Feriearbete för ungdomar i gymnasiets åk 1 under alla lov har införts .. 

Ekonomisk översikt 

RESULTATUTVECKLING 

Sala kommuns helårsprognos för 2014 pekar mot ett överskott på 1,2 mkr att 
jämföras med budgeterat resultat på 5,6 mkr. I resultatet ingår realisationsvins
ter med 1,4 mkr. Budgeten har justerats med 7,8 mkr i tilläggsbudget. Nämnder
na redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Resultatet efter justering av realisations
vinster är -0,2 mkr. 

Delårsresultatet visar ett överskott på 41, 9 mkr. Resultatet efter justering av rea
lisationsvinster (1,4 mkr) är 40,5 mkr. 2013 års delårsresultat var 70,0 mkr. 

BALANSKRAV 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre 
än kostnaderna. Delårsresultatet uppfyller balanskravet medan helårsprognosen 
inte uppfyller balanskravet. 
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Ba lansutredning 

Delår 

Arets resultat 41,9 

Realisationsvinst -1,4 

Justerat resultat 40,5 
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Helårsprognos 

1,2 

-1,4 

-0,2 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE 

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

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 verksamhets perspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att 
kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
sätt. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verk
samhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk 
hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrap
porten och årsbokslutet. 

För att nå en hållbar ekonomisk utveckling ska följande indikatorer vara upp
fyllda : 

årets resultat uppgår till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbi
drag och utjämning. 

ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är större än netto
kostnadsökningen. 

nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag. 

Årets resultat uppgår till 0,1 %. Nettokostnadsökningen är större än ökningen av 
skatter, bidrag och utjämning. Nämnderna bedriver sammantaget verksamheter
na inom beslutade anslag. Verksamheterna beräknas gå med ett överskott på 0,3 
mkr. Prognosen pekar mot att målen inte kommer att uppfyllas annat än för 
nämndernas resultat. 

Hänsyn har tagits till jämförelsestörande intäkter, återbetalning från AFA
försäkring och prestationsersättning. 

NETTOKOSTNADER, SKATTEINTÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 

Verksamhetens nettokostnader bedöms öka gentemot budget med 17,6 mkr till 
1116,9 mkr. Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter, 
bidrag och utjämning ligger på 99 % vilket är samma som den budgeterade net
tokostnadsandelen. 

Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget samman
taget öka med 9,4 mkr till totalt 1124,3 mkr. Skatteintäkterna har ökat med 3,6 
mkr beroende på ökat skatteunderlag. Bidrag och utjämning har ökat med 5,8 
mkr. 
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FINANSNETTO 

Finansnettot beräknas i helårsprognosen förbättras med 3,8 mkr. Finansnettot 
uppgår till -6,2 mkr. I de finansiella kostnaderna redovisas låneräntor och ränta 
på pensionsavsättningar. De finansiella intäkterna består av räntor på likvida 
medel och avkastning från de kommunala bolagen. 

PENSIONER 

Pensionskostnaderna bygger på prognoser frän KPA. Pensionerna beräknas i heIärspro
gnosen öka med 3,5 mkr. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr, ink! löneskatt 

12-08-31 13-08-31 14-08-31 
----

Avsatt till pensioner 28,4 36,0 39,0 

Ansvarsförbindelser 581,6 620,4 590,1 

Finansiella placeringar 0,0 0,0 ° Summa 610,0 656,4 629,1 

De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår till 629,1 
mkr. 

BUDGETAVVIKELSER OCH MÅLUPPFYLLELSE FÖR STYRELSE/NÄMNDER 

Kommunstyrelsens och nämndernas prognostiserade budgetavvikelser och 
måiuppfYllelse framgår av avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser". 

DRIFTBUDGETENS UTFALL 

Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 0,3 mkr. 

Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande: 

Nämnder/styrelse, mkr 

Kommunstyrelsen 

Revis ion 

Överförmyndare 

Bi ldnings- och lära ndenäm nd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

2014 

0,8 

0,0 

0,1 

4,1 

-4,7 

0,3 

I delårsredovisningen är snittförbrukning av budget 63,2%. I 2012 års deIårsre
dovisning var förbrukningen 63,3%. 

INVESTERINGAR 

Helårsprognosen pekar på ett överskott på 21,4 mkr. Verksamhetens budgete
rade investeringsvolym 111,7 mkr har i tilläggsbudget utökats med 50,9 mkr. 
Överskottet är huvudsakligen hänförligt till kommunstyrelsens förvaltnings tek-
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niska kontor och medborgarkontor samt vård- och omsorgsnämnden, Överskott 
prognosticeras för servicebyggnad i Stadsparken, tillagningskök i Varm sätra, 
äldreboendet och Lärkans sportfält. Kommunstyrelsens förvaltnings samhälls
byggnadskontor redovisar ett underskott. 

Nettoinvesteringarna per sista augusti uppgår till 37,6 mkr eller 23,1 % av bud
get. 2013 var nettoinvesteringarna 56,4 mkr eller 32,2 % av budget. Större inve
steringar har under delåret gjorts i VA-och parkprogramen, teknisk service och 
lokalprogramet. 
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STATISTIK 

12 (78) 
Delårsrapport 2014-08-31 

Sala kommun har tre förvaltningar, Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), Skol
förvaltningen (SKF) och Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF). Den statistik som 
här presenteras totalt och förvaltningsvis kommer från vårt personal- och löne-
system. 

ANTAL MEDARBETARE 

Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun var, 2014·06-30: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014-
06-30 

Tillsvidare 1872 1871 1772 1651 1623 1629 1627 1609 

Visstidsanställda 188 143 115 120 134 104 110 117 

Totalt 2060 2014 1887 1771 1757 1733 1737 1726 

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

Fördelning tillsvidareanställda män/kvinnor 

KSF SKF VOF 

Kvinnor 177 548 652 

Män 153 127 69 

Summa 330 675 721 

Varav deltidsanställda 

KSF SKF VOF 

Kvinnor 35 74 271 

Män 7 17 15 

Summa 42 91 286 

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 för 
övervägande yrken inom vård och omsorg. Ärsarbetstid ger medarbetare förut
sättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det skapar flexibilitet och 
ger möjligheter att styra resurser till behoven och att samtidigt tillgodose en
skilda medarbetares önskemål. 
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Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda medarbetare är 49 år. 
Motsvarande siffra för visstidsanstälIda är 42 år. 

ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO 

Friskvård 
En översyn av regler för subventionerad friskvård har gjorts för att få en enhetlig 
tillämpning i kommunen. Under år 2013 minskade antalet regelverk om friskvård 
till tre, ett per förvaltning, i stället för, som tidigare, åtta olika. Det fortsatta arbe
tet har resulterat i att vi nått målet med ett gemensamt regelverk för hela kom
munen att gälla från 2014-01-01. Sala kommun uppmuntrar hälsofrämjande ak
tiviteter för personal genom att erbjuda alla medarbetare som är anställda minst 
14 dagar friskvårdskuponger till ett värde av 1000 kronor per år. Kupongerna 
kan användas som betalning för friskvård fria från förmånsbeskattning enligt 
Skatteverkets regler. 

Forskning visar att ledarskap har stort betydelse för den psykosociala arbetsmil
jön. Alla chefer har, sedan maj månad 2014, tillgång till distansutbildning inklu
sive kunskapstest. Första fokusområdet är "Systematiskt arbetsmiljöarbete". Yt
terligare ledarutveckling erbjuds via VKL:s länsövergripande projekt för kompe
tensförsörjning. Se vidare information under rubriken Kompetensutveckling. 

Förebyggande hälsoarbete där risker uppdagas hanteras behovsanpassat inom 
aktuell verksamhet. 

Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabilite
ringsprocessen. Uppföljning av samarbetet genomförs regelbundet för att ta vara 
på förbättringsförslag innan nytt avtal tecknas. 

Previa är leverantör av företagshälsovård och sjukanmälantjänst till Sala kom
mun. Ett kommunövergripande sjuk- och friskanmälanssystem finns för att un
derlätta rehabiliteringsarbete. Genom systemet får medarbetare som är frånva
rande p g a sjukdom eller vård av sjukt barn stöd och råd för tillfrisknande på ett 
tidigt stadium. Systemet ger även chefer påminnelser och stöd gällande rehabili
teringsarbete samt tillgång till statistik för uppföljnings- och beslutsunderlag. 
Samarbetet med Previa är under uppbyggnad och utvecklas genom dialogmöten 
med Previa och representanter för Sala kommun. 

Tre arbetsmiljöutbildningar, med huvudsaklig målgrupp chefer och skyddsom
bud, har genomförts under våren 2014. Se utförligare beskrivning under avsnitt 
"Kompetensutveckling" nedan. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro för januari till och med juni 2014 visar totalt 5,0 %. Det är en ökning 
med 0,1 procentenhet jämfört med 2013 . Det är oroande att ohälsotalen ökar 
trots hälsofrämjande insatser. Vårt mål är att sjukfrånvaro ska understiga fem 
procent, vilket vi betraktar som ett gott resultat. År 2004 var den totala sjukfrån
varon 12,3 %. 
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För närvarande ökar sjukfrånvaron i hela riket. Försäkringskassan har, på upp
drag av regeringen, analyserat förändringarna i sjukfrånvaron i syfte att öka kun
skapen om bakomliggande faktorer. Den första av två rapporter har utgivits. Den 
andra kommer i slutet av 2014. I den utgivna rapporten konstateras både ett ge
nerellt ökat inflöde av sjukfrånvaro och längre sjukfrånvarotider. Ökningen sker i 
samtliga diagnosgrupper även om ökning av psykiska diagnoser är kraftigast. För 
arbetsgivare är det viktigt att skapa balans mellan krav och villkor i arbetet och 
de anställdas förmågor. 

Vård av barn; 9% 

Psykosociala 

Orsak ej förmedlad;"""\ 
3% 

Sekretess; 

Besvär i 
röresleapparaten; 

18% 

Sjukfrånvaroorsaker t o m 2014-07-31 

Me,d(ci'1Ska besvär; 
53% 

Statistik för Sala kommun visar att den största sjukfrånvaroorsaken, ca hälften, är 
medicinska besvär såsom förkylning. Därefter kommer besvär irörelseapparaten 
(nacke, axlar, rygg etc) . Nio procent har uppgivit psykosociala besvär (ca en tred-
jedel av dessa har uppgivit stress som sjukdomsorsak). 

Total sjukfr~nvaro 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-06-30 

Sjukfrånvaro, 
5,5 4,6 4,1 4,3 4,7 4,9 5,0 

totalt i % 

Långtidssjuka 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-06-30 

Sjukfrånvaro, > 60 dgr i 
% av totalt antal sjuk- 61,4 52,6 44,3 42,5 41,7 42,3 41,8 
skrivna 

Sjukfrånvaro, kön 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-06-30 

Sjukfrånvaro, kvinnor 6,6 5,3 4,5 4,9 5,0 4,7 5,4 

Sjukfrånvaro, män 4,3 3,7 2,7 3, 2 3,7 4,3 3,9 
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Sjukfrånvaro, åldersgrupper 

2008 2009 2010 

29 år eller yngre 2,8 2,5 2,0 

30-49år 6,4 5,0 3,7 

SO år eller äldre 6,3 5,1 4,6 

LÖNER 2014 

2011 2012 

2,7 3,4 

4,2 4,4 

4,7 5,2 
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2013 2014-06-30 

3,4 3,8 

4,4 5,2 

4,9 5,1 

Årets löneöversyn är genomförd. Total nivå blev 2,7 %. Partsgemensam avstäm
ning av hur processen förlöpt och hur den kan förbättras har skett. Planering och 
prioriteringar gällande 2015 års löneöversyn har påbörjats. 

KOMPETENSUTVECKLING 

Ett omfattande arbete i samband med implementering av upphandlat lönesystem 
har engagerat medarbetare från olika delar av kommunens organisation samt 
från Heby kommun. Medarbetares delaktighet har lett till effektivisering, sam
ordning och höjd kvalitet på våra administrativa processer inom området. Det 
har också inneburit kompetensutveckling för involverade medarbetare. 

Självrapportering i lönesystemet har utvecklats och olika interna utbildningar för 
berörda har genomförts i olika omgångar. 

Interna utbildningar har arrangerats, t ex "Att vara anställd" (för personalgrup
per inom skola och vård- och omsorg), rehabiliteringsarbete (alla chefer), "För
handlingspaketet" - hjälpmedel vid löneöversyn (alla chefer) samt registrering av 
facklig tid i lönesystemet (möjliggör förbättrad uppföljning). 

En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, med målgruppen chefer och skydds
ombud, har arbetats fram i samverkan med Centrala samverkansgruppen. Ut
bildningen är baserad på arbetsmiljöiagen och modellen för samverkan enligt 
FAS. Under våren 2014 har tre kurser genomförts. Utbildningarna har handlat om 
psykosocial arbetsmiljö, att möta hot och våld i tjänsten, fysisk arbetsmiljö, ar
betsanpassning och rehabilitering, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), ar
betsmiljöns regelverk, riskbedömning och konsekvenskartläggning. 

Sala kommun har fyra deltagare i Aspirantprogrammet 2014. Aspirantprogram
mets målgrupp är medarbetare som är intresserade av att lära mer om ledarskap 
i kommunal verksamhet. En lokal utbildningsdag har arrangerats och ytterligare 
en planeras till hösten 2014. 

För att stärka ledarskapet i kommunen har alla chefer, från maj månad 2014, 
tillgång till distansutbildningar via dator med efterföljande kunskapstest. Även 
sex st fackliga ledare ur Centrala samverkansgruppen har tillgång till utbildning
arna. Utbildningarna handlar om de områden som varje chef måste ha grundläg
gande kunskap om, t ex arbetsrätt, individuell lönesättning, diskrimineringslagen, 
arbetsmiljöarbete. Under året planeras kampanjer kring speciella utbildningar 
som är extra viktiga. Från maj månad handlar kampanjen om Systematiskt ar-
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betsmiljöarbete. Nästa kampanj blir i september och har rubriken "Hållbart le
darskap, stress och hälsa". 

Genom VKL:s länsövergripande projekt för kompetensförsörjning, där Sala kom
mun ingår, tar vi del av forskning och utvecklingsinsatser. Projektet är en läns
gemensam satsn ing på ledarutveckling och marknadsföring av kommuner som 
attraktiva arbetsgivare. I projektet ingår t ex Mentorprogram för chefer (start 
hösten 2014) samt olika ledarutbildningar via den nybildade Ledarakademin. En 
workshop om systematisk kompetensförsörjning har genomförts i Sala kommun 
den 5 juni under ledning av projektledare och strateg från Västerås. Deltagare var 
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, kommunchef, förvaltningschefer samt 
personal- och ekonomichef. Syftet var att presentera en kompetensförsörjnings
process inför fortsatt lokalt arbete. 

Övrig förvaltningsspecifik kompetensutveckling planeras och hanteras utifrån 
respektive förvaltnings behov och förutsättningar. 

TILLBUDSRAPPORTERING 

Sala kommun använder systemet Flexite för rapportering av olycksfall och till
bud. För att uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmil
jön innan det leder till olycksfall är det viktigt att risker och tillbud registreras. 
Under första delen av 2014 kan vi se en fortsatt ökning av användandet av rap
porteringssystemet. Antalet registrerade skador/olycksfall/ brott utgör 71 % av 
totalt antal registreringar. Det största antalet gäller skolan och incidenter med 
elever. 

Arbetet med att uppmuntra användande av vårt rapporteringssystem för därför 
avsedda händelser fortsätter. Risk- och säkerhetsansvarig erbjuder utbildning 
och stöd för användande av Flexite-systemet på begäran och utifrån anmält be
hov under året. Arbete pågår med planering och utbildningar inför byte av rap
porteringssystem som ska ske vid kommande årsskifte. 

BEMANNING 

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. 

Medarbeta re som uppnår 65-års ålder 

2014 

Antal medarbetare 42 

2015 

46 

2016 

68 

2017 

44 

Sala kommun har använt möjligheten att erbjuda pensionsförstärkning i sam
band med organisationsförändring inom Måltidsenheten för tre medarbetare. Tre 
medarbetare har fått dispens för timanställning efter fyllda 67 år. 

Sett på flera års sikt har kommunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid 
rekrytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskollärare, skolledare, lärare 
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med lärarlegitimation, specialister och ingenjörer/tekniker). Insatser för fram
tida kompetensförsörjning pågår (se avsnitt "Kompetensutveckling"). 

Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid ohälsa ska leda till 
återgång i arbete inom stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen 
avslutas. Under första halvåret 2014 har fyra rehabiliteringsärenden lett till upp
sägning på grund av att lämplig omplaceringsmöjlighet saknats. 

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare 
inom kommunen. Som stöd finns en partsgemensamt framtagen mall tillgänglig 
på vårt intranät. I stödmaterialet ingår mall för individuell utvecklingsplan. Vi
dare finns, för chefer, även en distansutbildning/föreläsning om medarbetarsam
tal. En avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynspro
cessen för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra medarbetarsamtal 
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. Genomförda och kommande änd
ringar i organisationen innebär behov av att se över struktur och arbetssätt för 
samverkansgrupper. Utvecklingsarbete pågår i dialog för ständig förbättring. 

Sala kommun har en ledarpolicy som handlar om att leda verksamheter och rik
tar sig till alla som har i uppdrag att arbeta för Sala kommuns positiva utveckling, 
således inte enbart till medarbetare som har chefsuppdrag. Även en enskild med
arbetare utan chefsansvar leder och ansvarar för sin insats i sitt dagliga arbete. 
För att nå gemensam framgång är det nödvändigt att alla intressenter har för
måga att kommunicera och samverka utifrån ett demokratiskt förhållningssätt 
och en gemensam värdegrund baserad på tillit, förtroende och respekt. 

En medarbetarundersökning med stöd av SIPU har genomförts under 2013. Av 
resultatet framgår bl a önskemål om mer övergripande information/dialog gäl
lande ändringar i kommunens organisation och om långsiktiga mål. Undersök
ningens resultat har presenterats nedbrutet på respektive verksamhet och ar
betsgrupper arbetar med handlingsplaner utifrån sina respektive resultat. Hand
lingsplanerna är en del av verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete. Ny 
medarbetarundersökning är planerad till 2016. 

SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE 

Sala kommun arbetar ständigt för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
samarbetspartner. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla 
är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. 
Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- och 
personalföreträdare arbetar gemensamt mot detta mål. 
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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. 

Ytterligare exempel på åtgärder under första halvåret 2014, som syftar mot 
ovanstående mål, är: 

o En innovationsstrategi har tagits fram för Sala kommun. 

o Förslag för politisk hantering under hösten har framtagits : riktlinjer för 
friskvård, riktlinjer gällande gåvor till personal samt policy mot korrupt
ion, mutor och jäv. 

o I samband med upphandling av lönesystem har Sala kommun införskaffat 
stödsystem för rehabiliteringsarbete, rekrytering, lönekartläggning och 
risk- och tillbud. Även systemet QlikView har införskaffats för statistik 
och rapporter ur lönesystemet. Förberedelser för införande pågår. 

o Samverkan med Heby har utökats beträffande löneadministration och 
systemdrift. 

o Nytt upplägg av dag för nyanställda planeras för hösten 2014. 

o Processen för ceremoni i samband med medarbetares 25-årsjubileum ses 
över. Årets ceremoni kommer att ske den 5 november och antalet 25-
årsjubilarer 2014 är 52 st. 

o Kommunövergripande regler för subventionerad friskvård har samord
nats och resulterat i att alla medarbetare anställda mer än två veckor er
bjuds friskvårdskuponger. 

o Rekrytering av ekonomichef med tillträde i november har genomförts. I 
och med en överlappning ges utrymme för kompetensöverföring och 
strategiskt stöd innan pensionsavgång. 

o Underlag för uppdaterat lokalt kollektivavtal om flextid har framtagits för 
samverkan och beslut under hösten. 
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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 förvaltningsform 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. 

Sala kommun 

I 

Sala-Heby Energi Sala bostäder AB Sala Silvergruva AB I Sala 
In d u strifastigheter 

AB 87,5% 100% 81% I AB 100% 

Sala Kommun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. 

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 resultatet. 

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

SALA-HEBY ENERGI AB 

Ekonomi 

Ur ekonomisk synpunkt har året hittills präglats aven väderlek väsentligt var
mare än normalt och framförallt jämfört med 2013, vidare låga elpriser. Dess
bättre har tillgängligheten varit god avseende våra anläggningar och då främst 
dem som presterar den lägsta produktionskostnaden, med förstås förnybara 
bränslen. 

Utfallet under perioden har varit att omsättningen minskat med ca 12,4 % till 
144035. Det innebär att våra kunders energikostnader minskat med ca 20 000 
KSEK, jämfört med motsvarande period 2013. Resultatet är 1 314 KSEK jämfört 
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med 4 233 KSEK för 2013 som var ett mycket bra år med väsentligt högre energi
försäljning 

Investeringarna har uppgått till 4 928 KSEK vilket är ungefär lika jämfört med 
motsvarande period 2013, då de uppgick tillS 017 KSEK. Investeringarna har i 
allt väsentligt varit kopplade till vädersäkring, nyanslutning och reinvestering. 

Prognosen för helåret 2014 är 12 000 KSEK, d.v.s. det budgeterade resultatet, 
som baseras på normal väderlek. Om det blir en varm höst och vinter i kombinat
ion med låga elpriser d.v.s. faktorer som SHE koncernen inte rår över så kommer 
resultatet bli lägre än budgeterat. 

Verksamhet 
Verksamheten präglas närmast av att minska kostnader, men också att hitta nya 
produkter och tjänster. Inriktningen på kostnadsminskningen är bl.a. samarbeten 
där flera har ingåtts, både med branschkolleger och lokala entreprenörer. 

Flera olika kundaktiviteter har genomförts bl.a SHE-Dagen i Sala Folkets Park och 
träffar i våra energiklubbar bl.a. SHE-Ambassadörer och SHE-Eltian. 

Framtid 
Framtiden är fortfarande mycket inriktad på klimatanpassning och klimatsäk
ring. Den vädersituation som mera och mera framstår, d.v.s. varmare väder och 
mera extremt väder i varmt och blött väder, menar vi än mera kommer att bestå. 
Detta innebär att SHE tror och verkar för att förnybar microproduktion ökar och 
att samarbeten på olika håll förstärks. 

Framtiden är ljus och spännande med blir mycket annorlunda än dagens. 

SALABOSTÄDER AB 

Ekonomi 
Bolagets resultat för årets åtta första månader är plus 9 964 tkr vilket är 6757 
tkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror främst på ändrad bokföring 
under året vilket gör att ca 4 mkr nu bokförs som komponentbyte över balans
räkningen istället för som kostnader. Därutöver har försäkringsskadorna minskat 
kraftigt. 

Verksamhet 
Installationen av bredband är färdigställd förutom ca 100 lägenheter som färdig
ställs under hösten. Det stora renoveringsprojektet som pågår inom området 
Åkra slutförs under hösten och skall sedan utvärderas med tanke på ekonomi, 
hantering av hyresgäster och entreprenadform. Därefter tas beslut om planering 
av nästa stora projekt som planeras till 2016. 
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Organisationsförändringarna har inte fått avsedd effekt ännu och fortsatt arbete 
med detta pågår. Vakanser inom administrationen har delvis varit orsaken till att 
vi inte kunnat hålla den tänkta takten i förändringarna. 

Framtid 
Bolaget fortsätter sin strävan mot visionen att "vi skall vara regionens bästa bo
stadsbolag med fokus på långsiktig hållbarhet". Förväntningarna på oss som all
männyttigt bostadsbolag är stora när det gäller nyproduktion. En planering pågår 
i samverkan med kommunen för att hitta rätt förutsättningar för att bygga. Om 
allt går enligt bolagets planer så bedöms en byggstart 2016 vara rimlig. 

SALA SILVERGRUVA AB 

Ekonomi 
Som nämnts tidigare har ett stort arbete genomförts i verksamheten där kalkyler, 
utpriser, processer och rutiner uppdaterats. Detta har under första delen av året 
satts i verket och analys av resultat från verksamheten ger anledning till försiktig 
optimism inför framtiden. Dock kommer resultatet under 2014 att lida av den 
brand som rasade under de två sista veckorna av högsäsongen. 

Verksamhet 
Samtliga verksamheter har under vinter och vår arbetat med att genomlysa och 
omforma arbetsrutiner, former och processer samtidigt som en översyn av avtal 
och leverantörer har gjorts. Konferensverksamheten har under våren gjort om
start samt nyinrett lokalerna med stor hjälp av Sala Kommun. Verksamheten har 
levererat konferenser med tillräckligt bra kvalitet för att nu kunna arbeta offen
sivt. Visningarna har haft en godkänd vår och sommar, fram till och med 31/7, då 
i och med branden besökarantalet sjönk drastiskt. Beräkningar visar att ca 60 % 
av det normala antalet besökare i augusti valde att inte åka till Sala. Utvärdering 
av sommaren med åtgärdsplan på både kort och lång sikt kommer att göras un
der hösten. Även de övriga avdelningarna värdshus, logi och butik upplevde ett 
liknande scenario med en godkänd vår och sommar, samt ett stort tapp i augusti. 

Silvergruvans byggnadsminnesförklaring invigdes i maj, en ny kaffestuga öppna
des i juli på området, en boulebana invigdes. Medel till en förstudie för utveckl
ingsarbete beviljades i slutet av juni, första mötet skedde 20/8 och närvarande 
var Länsstyrelsen, Sala Silvergruva, VKL, representanter för EU4u, Smaka på 
Västmanland. Senare anslöt Bergslagssatsningen, Ösby Naturbruksgymnasium, 
Sala Kommun, Företagarcentrum m fl. Studiens slutdatum är 31/10. Silvergru
vans Dagar ett årligt återkommande arrangemang, genomfördes i slutet av juni. 

Framtid 
Under hösten kommer samtliga verksamheter fokusera på produktutveckling, i 
huvudsak inriktat på utökat utbud av aktiviteter för skapa mer intäkter under 
höst/vintersäsong. Ett pågående arbete med uppfräschning och renovering av 
fastigheter rullar vidare under hösten i Kulturarvslyftets regi. 
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Delårsresultatet visar ett överskott på 75 tkr att jämföra med föregående år då 
ett underskott på -140 tkr redovisades för samma period. Reparationer och un
derhåll har utförts under delårsperioden till något större kostnad än vad som 
budgeterats. Ett nytt försäkringsavtal har tecknats vilket medför att kostnaderna 
därför blir lägre än budgeterat och därmed beräknas årsresultatet bli enligt bud
get. 

Verksamhet 
Bolaget förvaltar fastigheterna Måns Ols och Tränaren 11. 

Framtid 
En översyn ska ske på samtliga fastigheter som bolaget äger för att kunna göra en 
bedömning av underhållsbehov och eventuella ombyggnationer för att anpassa 
dessa till hyresgästernas behov. 

Korta fakta om kommunens bolag 

Belopp i tkr Sala Heby Salabostäder 
Energi AB AB 

Sala Silver-
gruva AB 

Sala Industri
fa stigheter AB 

Resultat 2014-08-31 1314 

Rörelseintäkter 144035 

Kassa och bank 1353 

Kommunens aktieinnehav 88 

Kommunalt borgensåtagande 30115 

Antal anställda 48 

-varav män 36 

-varav kvinnor 12 

Totallönesumma 13 874 
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Bedömningen om kommunen uppnår god ekonomisk hushållning ska göras ge
nom en helhetsbedömning av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv. 

Den sammantagna bedömningen av de indikatorer som kunnat mätas är att må
len delvis kommer uppfyllas för samtliga perspektiv. 
Måluppfyllelsen i perspektiven hållbart samhälle och medborgare bygger till stor 
del på resultaten i den medborgarundersökning som kommer göras i höst. Full
mäktiges indikatorer för delmålet 'Långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling', i 
perspektivet hållbart samhälle, bedöms bli uppfyllda. Vad gäller delmålet 'God 
service av hög kvalitet' visar indikatorerna redan nu på att delmålet inte kommer 
nås. Indikatorerna för perspektivet medarbetare mäts till stor del i medarbetar
enkät, vilket inte kommer genomföras någon under året. Prognosen för perspek
tivet ekonomi pekar mot att målen inte kommer uppfyllas annat än för nämnder
nas resultat. 

INLEDNING 

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; hållbart samhälle, medborgare, medarbetare och 
ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som 
helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som ska 
mäta måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Måltexten för samtliga perspektiv åter
finns i den strategiska planen 2014-2016. 

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

Symbol beskrivning 

Må len bedöms inte bli uppfyllda 

Må len be döms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/ bedöms bli uppfy llda 

Mätindikatorer saknas/ Endast aktiviteter bidrar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

Befolkningsutvecklingen har under första halvåret öka t med 39 personer. 

Placeringen i Svensk Näringslivs ranking har försämrats med 33 platser (p lats 266). 

Övriga indikatorer har inte kunnat mätas till delå rs rapporten. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 
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o 
t 

• 
® 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år och mätning kommer ske 
under höst en. Salas placering på "Fokus" ranking av kommuner som en bra plats att bo 

på har förbättrats från 285 t ill 142 (+143). 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLI NG 

Oljepannorna j fyra verksamhetslokaler är konverterade till att använda vegetab ilisk olja i 

och med detta är bränsle t i stort sett förn ybart och inhemskt. • 
Antale t resor med koll ektivt ra f ik ökar. 

Kommunorganisationens andel miljöbilar ökar. 

Andelen ekologiska livsmedel ökar. 

Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet Hållbart 

samhälle 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Ett växande 
Sala 

Bedöms bli 

delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyll t 
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En långsiktig En långsiktig 
socialt hållbar miljömässigt 

utveckling hållbar utveckling 

Bedöms bli Bedöms bli delvis 
delvis uppfy llt uppfyllt 

Ingen indikator 

Bedöms bli Bedöms bli upp-
delvis uppfyllt fyllt 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Mäts genom medborgarundersökning via SeB vartannat år. Mätning kommer ske 
under hösten. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

Kvalitetsunderindikatorer för läkemedel och fallskador i äldreomsorgen visar en 
positiv trend. 

Externa institutionsplaceringar för Individ- och familjeomsorg har ökat. 

Inget mätresultat presenterat över andelen elever som lämnar grundskolan med 
behörighet att söka gymnasieskola. 

o 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Mäts genom medborgarundersökning via SeB vartannat år. Mätning kommer ske 
under hösten. 

Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet Medborgare 

Nöjda med
borgare och 

brukare 
God service av 

hög kvalite 

Påverkan och 
inflytande tör 

kommunens 
medborgare 

Kommunstyrelsen Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Ingen indika
tor 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Sjukfrånvaron uppgår till S % vid halvårsskiftet. 

Andelen skador/olycksfall/brott uppgår till 71 % av totalt antal registreringar. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Ingen medarbetarenkät planeras under året. Resultatet (4,03) i föregående års mätning 
översteg det satta målet (3,5) för frågor kring mening, lärande och motivation. 4,03 mot
svarar 76 i SKl:s delindex "Motivation". 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Ingen medarbetarenkät planeras under Met. Resultatet (3,96) i föregående års mätning 
översteg det satta målet (3,7) för frågor kring uppskattning, förtroende och ansvar. 3,96 
motsvarar 74 i SKl:s del index "ledarskap". Snittresultatet för frågor kring mål, utvärde
ring och förväntan var 4,03 vilket motsvarar 76 i SKl:s delindex "Styrning" , 
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måluppfyllelsen i perspektivet Medarbetare 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärande nämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

PERSPEKTIVET EKONOMI 
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Trygg, säker och 
utvecklande Delaktighet och 
arbetsmiljö inflytande 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bil 

delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Tydligt och bra 

ledarskap 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bl i 
delvis uppfyllt 

MÅL: ÅRETS RESULTAT UPPGÅR TILL TVÅ PROCENT AV SKATTEINTÄKTER, 

GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 

Helårsprognosen pekar på 0,1 %. o 
MÅL: ÖKNINGEN AV SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG, UTJÄMNING ÄR STÖRRE 

ÄN NETTOKOSTNADSÖKNINGEN 

Bedöms inte bli uppfyllt då ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostise- O 
ras till 3,0 % medan nettokostnadsökningen beräknas bli 6,4 %. 

MÅL: NÄMNDERNA BEDRIVER VERKSAMHETEN INOM BESLUTADE ANSLAG 

Nämndernas helårsprognos uppgår till +0,25 Mkr • 
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NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Kommunstyrelsens förvaltning 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbol beskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppryllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckl
ing, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverk-samhet, 
öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter, arbeta för att Sala förbätt
rar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %, att projektet ska tidsplaneras 
och datum för byggstart skall fastställas två veckor från färdig-ställda arbetshandlingar, 
att arbetshandlingar ska vara klara inom 6 mänader frän antagen detaljplan (i den mån 
de krävs), att minst hälften av nästkommande års projekteringar ska vara färdigställda 
vid ärsskifte, resterande ska vara påbörjade samt att minst 1 gäng per år bedriva riktad 
information kring vatten och avlopp ti ll företag och entreprenörer. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala 
som en bra plats att leva och bo på. Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking 
av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner). 
Tekniskt kontor: Att medborgarna upplever trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller belysning och tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och parkmark 
stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser, att minst en lekplats per år för
nyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen, att 
besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska minska frän år till M, att antalet trygga 
offentliga miljöer ska öka samt att antalet tillgängliga stråk ska öka. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 
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Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att uppvärm-ning av kommu
nens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011 (Indikatorn avser antal 
äterstående anläggningar som drivs med olja), att antal resor med kollektivtrafik ökar, 
att den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar, att kommun
organisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar, att andelen inköpta ekolo
giska livsmedel ökar, att andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energian
vändningen, att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till kostverksamhet
en tillsammans uppgår till minst 23 % 2013, 25 % 2014 och 28 % 2015, att Kostenheten 
skall ha max 9 % matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr), att Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgarundersökning minst betyget S3 (skala 0-100) avseende gång- och cy
kelvägar, att all berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara utbildad i eco drive, 
att inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk, 
att mängden producerad biogas ska öka från år till år, att ovidkommande vatten (till
skottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år, att alla kommunala vattentäk
ter ska ha ett beslutat vattenskyddsområde senast 2015, att källaröversvämningar, till 
följd av kapaci tetsbrist i ledningsnätet eller recipient, ska inte ske, att Tekniska kontoret 
ska medverka till att de föroren ingsskadade områden som finns i kommunen undersöks 
och vid behov åtgärdas samt att utsläpp från Räddningstjänsten fordon minskar. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle: 

Medborgarkontor 
De aktiviteter som Medborgarkontoret satte upp för att nå ett hållbart samhälle bedöms bli uppfyllda då 
vi till stora delar genomfört dem. 

Kultur- och Fritidskontor 
En kulturplan för 2014-2017 är antagen. En fritids- och idrottsplan ska arbetas fram i samarbete med 
olika samhällsaktörer och kommer att färdigställas under 2014. 
Ny verksamhet med fokus på fritidsaktiviteter för äldre planeras på Kaplanen. 

Samhällsbyggnadskontor 
Arbete med kommuntäckande översiktsplan har inletts. Som en del av arbetet utreds möj ligheterna till 
strandnära exploatering. 
Åtgärdsva lsstudie för stationsområdet och järnvägen genom tätorten har startats. Utvecklingsarbetet 
för resecentrum/bussterminalen har överlämnats till tekniska kontoret för projektering och byggande. 
Den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad har under våren färdigställts och blivit antagen. Till 
Plan för Sala stad ska en "handlingsplan" fogas, som ger struktur åt den fysiska planeringen och kopplar 
samman den med aktiviteter som krävs inom andra områden. 
De två sista ortsanalyserna har fä rdigställts och finns nu tillsamma ns med övriga ortsanalyser på kom
munens hemsida som underlag för kommande översiktsplanearbete. 
För att skapa en god planberedskap för bostäder och verksamheter har två planprogramarbeten priori 
terats. Planprogram för Eveiund (vägservice och verksamheter) har varit på samråd under ju ni och plan
program för Östra kvarteren och Silvervallen (bostäder och centrumändamål) går ut på samråd under 
hösten. Planprogram är första planeringssteget för att översiktligt utreda förutsättn ingar och visioner 
och följs av detaljplanearbete. 
Genom att ständigt arbeta med ett konsultativt förhållningssätt utifrån begreppen enkelt, effektivt och 
medborgarvänligt bidrar kontoret aktivt till att öka Svenskt Näringslivs ranking. 
Verksamheten samhällsfinansierade transporter har arbetat med Tätortsutred-ningen om utveckling av 
Silverlinjen. 

Tekniskt kontor 
Riktad information till abonnenter, företag och entreprenörer har skett löpande under perioden och 
kommer fortsätta under resten av 2014. 
Arbetet med förnyelsebara bränslen i fastigheter/lokaler fortgår. Vid varje om- och tillbyggnad ses möj 
ligheten att konvertera direktverkande el t ill annan förnyelsebar uppvärmning till exempel solenergi och 
bergvärme över. 
Tillsammans med H ESAB drivs arbetet med att energieffektivisera lokaler för att uppnå miljömäSSig 
hållbar utveckling. 
Tillgängligheten för prioriterade stråk och gångpassager har förbättrats under första delen av 2014 och 
arbetet kommer att fortsätta under resten av året. 
Arbetet med Resecentrum pågår och under sommaren genomförs projektering för att under hösten 
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Arbetet med att rusta upp och åtgärda säkerhetsbrister på kommunens lekplatser samt besiktning av 
lekutrusning är utfört underförsta delen av 2014. 
Belysningsprojektet för att skapa trygghet· och säkerhetskänsla samt trivsamma utemiljöer fortgår 
tillsammans med 5ala-Heby Energi AB. 
Satsningen på utbildning i eec drive kommer ej att genomföras under året, dock kommer det att ske 
inom vep-perioden. 
Svinnmätning har gjorts vid ett tillfälle under våren och kommer att göras vid ett tillfälle under hösten. 
Målsättningen är att mäta svinn vid fyra tillfällen/år under kommande år, att se över mät· och beräk
ningsmetoder för svinnmätningen samt att ta fram en handlingsplan med tydliga aktivi teter för att 
minska sv innet f rån och med 2015. 
Enligt nuvarande beräkningsmetoder är matsvinnet 7,5 % varav 17,63 g tallrikssvinn. 
Målet att alla kommunala vattentäkter ska ha beslutade skyddsområden innan 2015 års utgång kommer 
inte att kunna uppfyllas. Arbetet pågår men har blivit förskjutet med anledning av tillkommande utred
ningsuppdrag och dialogprojekt. 
Biogasproduktionen ser ut att bli marginellt högre än förra året. Ingen källar-översvämning har rappor
terats in under första halvåret och andelen ovidkommande vatten till reningsverket är i samma nivå som 
2013 vid denna tid . 
Fortsatt utbyggnad av omstarterna för förbättrade sorteringsmöjligheter planeras under perioden. 
Vid nyanskaffning av fordon köps/leasas i första hand endast miljöklassade fordon . 

Räddningstjänst 

Vid utbyte av ett bensindrivet besiktningsfordon valdes ett mindre fordon med lägre bränsleförbruk
ning. 
Bränslekostnaden för fordonsdrift är lägre än budgeterat, trots att det varit många utryckn ingar till 
skogsbränder under perioden (den stora skogsbranden är inte inräknad eftersom den ännu inte är avslu
tad!) - dessa drar mycket bränsle! 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda 
med kvalitet och service ex. vis. sophämtning, vatten och avlopp, gator och vägar och 
miljöarbetet inom sophanteringen. Målet är att kostenheten får 90 % nÖjda kunder och 

gäster, att tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade är lägre än 30 %, att tydlig information ska leda till att totala antalet 

parkeringsböter ska minska från föregående år (med bibehållen servicenivå och sche
malagd tid för parkeringsövervakningen). att antalet bibliotekslån per invånare översti 

ger rikssnittet, att antalet besökande i simhallen överstiger 115 ODD, att andelen som 
aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet minskar samt att andelen som 

aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö minskar. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITI': 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva 
att Sala har en bra kvali tet och service i verksamheten ex. vis när 85 % av eleverna i åk 2 

har lärt sig simma, när livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (plane

rade kontrOller/utfall), när en första kontakt har tagits inom en vecka i minst 90 % av de 
ärenden som initierats av allmänhet eller företagare, när minst 80 % av utskottens 

beslut visat sig vara riktiga vid överprövning i samband med överklaganden, när Tek

niska kontoret handlägger samtliga felanmälningar som inkommer via mail, hemsidan 
eller Sala kommuns applikation för smartphones inom 1 arbetsdag från det att ären

dena skickats från registrator, när de planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är ut

förda , när minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår ut
bildning i brandkunskap eller sjukvård, när den enskilde har agerat innan räddnings

tjänstens ankomst samt att det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande 

och påverkan, ex. vis när antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla mediein
köp, när antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 %, när alla Salas 5:e 

klassare erbjudS studiebesök på Sala avloppsreningsverk samt när det arrangeras minst 

10 studiebesök (utöver s:e klassare) per år på Sala avloppsreningsverk. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet medborgare: 
Medborgarkontor 
Utvecklingen ave-tjänster och hemsidan pågår. 

Kultur-och fritidskontor 
Simundervisning genomförs, i samarbete med skolan för alla elever i årskurs 2. 

Biblioteket har genomfört utbildningsinsatser för att öka den digitala delaktigheten och minska den 
digitala klyftan i Sala kommun. 

Arbetet på ungdomslokalen sker i mycket nära samarbete med ungdomarna. Ingen mätning har gjorts 
av genomförda förslag från ungdomarna. 

Samhällsbyggnadskontor 
Genom att ständigt arbeta med ett konsultativt förhållningssätt utifrån begreppen enkelt, effektivt och 
medborgarvänligt bidrar kontoret till måluppfyllelse. I början av året slutförde ytterligare en grupp 
medarbetare utbildning i detta. Andra handläggarutbildningar på samma tema är på gång för specifika 
områden. Handläggare och chefer deltar också under hösten i Heby kommuns utbildning i Förenkla helt 
enkelt (SKLs utbildning för enkel och effektiv myndighetsutövning och förbättrat företagsklimat). 

Bygglovinformationskvällar har genomförts j Heby och Sala. pa infartstavlorna i Sala har allmänheten 
inför våren informerats om att söka bygglov i god tid. Ständigt förbättringsarbete pågå r för att utveckla 
organisations service, bemötande och effektivitet. 

Detaljplan för Eveiund och detaljplan för Östra kvarteren och Silvervallen är två planu ppdrag som inletts 
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med planprogram. Förutom att programarbetet är ett sätt att inledningsvis utreda området på en mer 
övergripande nivå och ta ett helhetsgrepp, så ger detta också möjlighet till inflytande redan i tidigt skede 
då även programmet ska samrådas. 

I arbetet med planprogram för Östra kvarteren har även dialog förts med en särskild fokusgrupp med 
verksam hetsutävare längs Norrbygatan. Atgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort utförs 
bland annat genom workshops med möjlighet till inflytande och påverkan. 

Pågående planarbeten visas på hemsidan vilket ger medborgarna möjlighet till insyn och delaktighet. 

Tekniskt kontor 
Samråd med närboende och andra berörda inför stora röjningar och avverkningar i skogen genomförs 
alltid. 

Andelen parkeringst illstånd för rörelsehindrade som fått avslag har under första delen av året uppgått 
till endast två stycken, trots bibehållen lagstiftning och praxis. Tydlig och konsultativ information vid 
personliga samtal ses som en av anledningarna till detta . Totalt har 32 ansökningar inkommit . 

Under första halvåret 2014 har 588 parkeringsböter utfärdats, vilket är lägre än för samma period 2014 
(653 st.). 

Information kring parkeringsregler har genomförts genom bland annat annonsering i Sala Allehanda. 

I samarbete med Vafab Miljö AB görs kvalitetskontroller av sophanteringen vid abonnenterna och vid 
behov ges information om hur sortering skall ske. Under våren har kampanj om utsortering av matavfall 
till förmån för biogasproduktionen genomförts vid Återbruket Returen. 

Samtliga felanmälningar som kommer in via mejl, hemsida och kommunappen handläggs skyndsamt. 
Dock behöver bättre rutiner och hantering av inkomna ärenden till handläggare utarbetas, speciellt i 
semesterperioder, för att kunna uppfylla målet om en dags handläggningstid. 

Tekniska kontoret samverkar löpande med Sala-Heby Energi och VAFAB miljö kring Framtidskraften 
vilket inne bär studiebesök för samtliga 5:e klassare i Sala. Ingen speciell marknadsföring av studiebesök 
på reningsverket har genomförts. Trots detta blir verksamheten ofta kontaktad för bokningar av både 
skolor, företag, medarbetare på Sala kommun med flera. 

Räddningstjänst 
Sta tistikuppgiften om andelen kommunmedborgare som säl lan eller aldrig känner oro för brand i hem
met eller i offentliga miljöer har inte tidigare mätts på detta sätt, men utfallet bedöms som bra . Dock 
har endast 6 av 10 enkätundersökningar inkommit, förmodligen beroende på att arbetet var planerat att 
ske i augusti och då kom den stora skogsbranden i vägen. Resterande enkäter kommer att hanteras 
under senare delen av året. 

Tillsynsverksamheten kommer att vara helt genomförd till årets slut. 

Utbildningsverksamheten har varit enligt normal omfattning, men bedöms ändå inte fullt ut nå det 
uppsatta målet. 

Den enskildes agerande vid bränder har noterats vid upprättandet av utryckningsrapporter. 

Krishanteringsrådet är ännu i sitt planeringsskede. 
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Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt 
antal registreringar samt att sjukfrånvaron understiger 5 %, att korttids-frånvaron inte 
överstiger 3,0 dagar per person och år på kultur- och fritidskontoret, att totala sjukfrån
varon i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid inte är högre än 5 % på tekniska kon
toret, att kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas tillgängliga ordinarie arbetstid 
inte är högre än 5 % på tekniska kontoret, att männens sjukfrånvaro i procent av män
nens tillgängliga ordinarie arbetstid inte är högre än 5 % på tekniska kontoret, att ande
len rapporterade tillbud ökar i förhållande till skador på tekniska kontoret, att rädd
ningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas samt att Sjukfrånvaron understiger 4 
% på räddningstjänsten. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet medarbetare: 
Medborgarkontor 
Ledorden för Medborgarkontorets ledare är tydlig, stödjande och uppmuntrande. 
Gemensamma kompetensutvecklande insatser genomförs som stödjer kontorets chefer att utveckla och 
stä rka sitt ledarskap. 

Kultur- och fritidskontor 
Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år och två gemensamma personaldagar för personaI
och verksamhetsutveckling genomförs. 

Samhällsbyggnadskontor 
Frågor om trygghet och säkerhet belyses och diskuteras på medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar, 
men även på skyddsronder. Även den psykOSOciala arbetsmiljön med relationer och hotfulla situationer 
fångas upp. Medarbetarna har informerats om att rapportera såväl tillbud som olyckor. Endast ett fåtal 
anmälningar har inkommit och fö ljts upp. Sjukfrånvaron på kontoret är betydligt lägre än förvaltningens 
och pekar på en god hälsa bortsett från att arbetsbelast-ningen ofta upplevs vara för hög. Problem med 
delade rum, ventilation och buller har varit svårast att ha ntera i den fysiska arbetsmiljön. 

Kontoret ha r genomfört brandskyddsutbildning och HLR-övning. 
Det genomförs regelbundet medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, ko nto rsträffa r och facklig samverkan. 
Det finns goda möjligheter att påverka planeringen av det egna arbetet och mÖjlighet att delta i verk
samhetens utveckling. 

Tekniskt kontor 
Hälsomål och handlingsplan samt mål och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
tekniska kontoret finns antagna. Må bra dag samt riktade insatser på information om skyddsutrustning, 
kommer inte att genomföras under året. Målet med max 5 % sjukskrivning förväntas klaras. 

Räddningstjänst 
M åluppfyllelse avseende delaktighet och inflytande för medarbetare kommer att kunna redovisas först 
till årsbokslutet - medarbeta rsamta len genomförs under fjärde kvartalet . 

Kommunövergripande 
Antalet skador, olycksfall och brott som registrerats i systemet Flexite har ökat och är nu 71 % av antalet 
totala registreringar. Uppföljning med hjälp av Flexite sker regelbundet. Förberedelser för byte till nyin
köpt datasystem pågår. 

Partsgemensam intern arbetsmiljöutbildning har genomförts vid tre tillfällen. 

Upplevd fysisk och psykOSOCial arbetsmiljö har mätts i medarbetarundersökning 2013. Handlingspro
gram utifrån respektive verksamhets resultat ingår i verksamheternas arbetsmiljöarbete. 
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Personalansvariga chefer har nu tillgång till nedbruten sjukfrånvarostatistik för sina respektive ansvars
områden. Det är ett bra underlag för beslut om anpassade insatser. 

Intern utbildning för chefer i rehabiliteringsarbete och löneöversynsarbete (förhandlingspaketet) har 
genomförts. 

Flera delar av stödet till kommunens chefer finns tillgängligt via kommunens intranät eller via inköpta 
webföreläsningar tillgängligt för alla chefer. 
Dialog och workshops för förbättrad samverkan har förts i ledningsgrupper och i centrala samverkans
gruppen. 

Implementering av uppdaterat lönesystem pågår. Interna utbildningar har genomförts och pågår lö
pande. Självrapportering införs i hela kommunen. 

länets kommuner samverkar via VKl i ämnet systematisk kompetensförsörjning. ledarakademi har 
bildats och mentorprogram för chefer har förberetts för start i höst. Sala kommun har fyra medarbetare 
som deltar iledarakademins Aspirantprogram. En lokal utbildningsdag har arrangerats och ytterligare 
en planeras i höst. 
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För förvaltningens samtliga verksamheter gäller att den stora skogsbranden i juli 
och augusti påverkade mycket. En krisledningsorganisation upprättades och 
många medarbetare fick i det akuta skedet helt andra arbetsuppgifter än normalt. 
För flera verksamheter kommer branden medföra nya och annorlunda arbets
uppgifter för lång tid. 

Kommunchef 

• Rekrytering av ny ekonomichef. 

• Deltagit som tjänstemannastöd i den parlamentariskt sammansatta grup
pen för översyn av politisk organisation, förvaltningsorganisation samt 
arvodesbestämmelser. 

• Deltar i styrgruppen för regional Digital Agenda. 

• Rekryterat projektledare för Grönt Kompetenscentrum. 

• Inkluderat Företagarcentrums chef i kommunens ledningsgrupp. 

Medborgarkontor 

• Administrationen har delvis samlats i gemensamma lokaler. 

• Genomförande av val till Europaparlamentet (EP) . 

• Omstrukturering av kommunens posthantering. 

• Överföring av Bredbandsfrågan till Samhällsbyggnadskontoret. 

• Samarbete med Heby kommun om en gemensam nyanställning aven 
samhällsutvecklare för bredband. 

• Färdigställande av ombyggnaden av den offentliga delen av medborgar
kontoret. 

• Arbetet med omgörning av hemsidan är påbörjat och löper vidare under 
hela hösten. 

Kultur-och fritidskontor 

• Bokbussen har stått still sedan våren i avvaktan på nytt chassi. 

• Oerhört varm och belastande arbetsmiljö i biblioteksrummet under 
sommaren p.g.a. avsaknad av AC. 

• Anställning av kulturutvecklare. 

• Extra öppethållande för högstadieungdomar under sommarlägerperi
oden. 

• Ståplatsläktare till konstgräsplanen inhyrd. 

• Erhållit 90 000 kr av Sala sparbank för inköp av tio datorer till projektet 
Digital delaktighet för alla i Sala kommun. 

• Nytt golv i Kungsängsgymnasiets idrottshall. 
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• Ny enhetschef för planerings- och utvecklingsenheten har rekryterats och 
börjar sin anställning 29 september. Rekrytering av enhetschef för bygg
enheten pågår då den nuvarande går i pension vid årsskiftet. 

• Antagna detaljplaner: Ändring Kv. Lodjuret. 

• Aktiva detaljplaneärenden: EveIund - planprogram påbörjades hösten 
2013, programsamråd juni 2014, godkännande under hösten, då tas även 
beslut om att gå vidare med detaljplaner. Östra kvarteren/Silvervallen 
- planprogram påbörjades hösten 2013 och beräknas bli klart under 
2014, då tas beslut om att gå vidare med detaljplaner. Fridhem - var ute 
på samråd i början av året, övergått till normalt planförfarande p.g.a. dag
vatten och ev. trafiklösning, avvaktar förenklad åtgärdsvalsstudie, beräk
nas antas våren 2015. Stadsparken - samrådshandlingar framtagna, 
samråd över sommaren, antagande kring årsskiftet. Kaplanen - gransk
ning i april, antagande i september. Rådmannen 6 - del av detaljplan för 
kv Rådmannen som upphävdes av länsstyrelsen, påbörjat handlingar och 
beräknat antagande kring årsskiftet. Lärkans sportfält - påbörjat plan
arbete. 

• Nya detaljplaneuppdrag: Stampers och Prosthagsskolan. 

• Översiktsplaner: Plan för Sala stad - revideringar efter utställning, anta
gen i maj, nu förberedelser för tryck, bör följas av arbete med "handlings
pian". Ortsanalyserna - de två sista (Broddbo och Saladamm) är färdig
ställda, samtliga utgör nu underlag för ÖP. Kommuntäckande över
siktsplan - påbörjat del 1 - vision och strategi - förankra processen och 
definiera produkten, återkoppling till politiken och uppstart formell 
planprocess planeras ti1l4:e kvartalet. 

• Övriga ärenden/uppdrag: Ätgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala 
inleddes med arbetsmöte i mars och workshop 1 - förstå och klargöra si
tuationen i juni, ytterligare två workshops under hösten är planerade, 
rapport ska vara klart till utgången av november men Trafikverket har 
flaggat för att arbetet kommer att fortsätta även efter att rapporten är 
klar och då med åtgärder, ansvarsfördelning, kostnader. 

• Bemanning planarkitekter: Endast en planarkitekt fram till januari 2014 
då en nyutexaminerad planarkitekt började. 

• Exploateringsverksamheten utreder oförutsedd sanering (bly, kadmium 
och kvicksilver) i kv Lodjuret på Ängshagen vilket bedöms belasta resul
tatet för 2014 kraftigt. Intresset för att köpa småhustomter har varit lägre 
än förväntat. 

• Verksamheten samhällsfinansierade transporter har deltagit i Samtrafik
utredningen om förändrad huvudman till RKTM och Tätortsutredningen 
om utveckling av Silverlinjen. Reviderade riktlinjer för skolskjuts antagna 
av KS. Reviderade riktlinjer för färdtjänst framarbetade, ännu inte beslut. 
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• Byggenheten har haft bygglovsinformationsdagar under våren och an
nonserat om bygglov på väginformationsskyltarna. Enheten har också 
förberett sig på lagändringarna för bygglov. Återbesättning av vakanta 
tjänster är genomförd och arbetet med bygglov, viss tillsyn m.m. kan nu 
ske i enlighet med planen för byggenhetens arbete. 

• Miljöenheten har haft flera resurskrävande ärenden och projekt som gjort 
att arbetsbelastningen varit mycket hög första halvåret. När det gäller 
förorenade områden har mycket tid lagts på bl.a. Lodjuret. Som miljö
skyddsprojekt kan nämnas undersökning av metaller i smycken. Av
loppsprojekt har varit resurskrävande och omfattat många ansökningar. 
Även alkohol- och livsmedelsverksamheten har haft några resurskrä
vande ärenden. 

Tekniskt kontor 

• Måltidsenhetens nya organisation trädde i kraft 1 juli. 

• Nya äldreboendet, Johannesbergsgatan 1, färdigställdes, slutbesiktades 
och verksamheten flyttade in i april. 

• Stor mängd riskträd har tagits ner då den torra sommaren har medfört 
att många träds tillstånd snabbt har försämrats. Bland annat ett antal al
mar kring lekplatsen i stadsparken, då det tyvärr innebär en säkerhets
risk att låta dem stå kvar. Beklagligt då träden ger platsen en trevlig och 
lummig karaktär. Arbetet kommer att fortsätta under resten av 2014. 

• Avtal med Lantmäteriet om deltagande i Geodatasamverkan gäller från 
och med mars 2014. 

• Problemet med häckar som växer ut i trottoarer och gator är stort. Häck
arna försämrar framkomligheten och sikten. För att öka säkerheten och 
tillgängligheten har stort arbete lagts på att inventera och informera fas
tighetsägare om vad som gäller avseende häckarnas utformning. 

• Renoverade lokaler för centralförrådet samt nytt datasystem infört för 
förrådshantering. 

• Restaurang Kristina på Vallaskolan och Åkra skolrestaurang placerar sig 
bland de 85 bästa skolmåltidsköken i Sverige i rankingen gjord av White 
Guide Junior 2014. 

• Validering för delar av måltidsenhetens personalstyrka har genomförts. 

• Framtagande av kommunens lokalutredning. 

• Förändringar har gjorts i årets sommarblomsprogram. Urnor har inför
skaffats och omfördelats för att ge centrala Sala och gågatorna en ökad 
blomsterfägring under turistperioden. 

• Ny dieselmack vid Fabriksgatan. 

• Ny oljeavskiljare vid kommunens verkstad och spolplatta. 
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• Utryckningsstatistik är för perioden jämförbar med föregående år, dock 
med en liten ökning avseende skogs- och markbränder (den stora skogs
branden är inte inräknad eftersom den ännu inte är avslutad). 

• Intresseanmälan inom egen organisation för rekrytering av ersättare till 
ställföreträdande räddningschef (pensionsavgång vid årsskiftet 
2015/2016). 

• Nytt klippverktyg för trafikolyckor införskaffat till deltidsorganisationen. 

• Den stora skogsbranden kommer att påverka såväl den löpande verk
samheten som räddningstjänstens kostnader, men i vilken omfattning är i 
dagsläget inte känt. 

Ekonomikontor 

• Personalförändringar. 

• Större uppgradering av ekonomisystemet. 

Personalkontor 

• Innovationsstrategi har tagits fram och antagits. 

• Förslag om policy mot korruption, mutor och jäv samt förslag om riktlin
jer för friskvård och gåvor från arbetsgivare till personal har tagits fram 
för politisk hantering i höst. 

• Förslag om nytt kollektivavtal för flextid har tagits fram. Samverkan på
går. Planerat beslut före november. 

• Ny rutin för anmälan av facklig förtroendeman (via registrator) och regi
strering av facklig tid i lönesystemet har införts. 

• Implementering av upphandlat lönesystem. Översyn, effektivisering och 
samordning av löneadministrativa processer i samband med det. 

• Två HR-konsulter (ersättning) har rekryterats externt och tre löneassi
stenter har rekryterats internt. 

• Systemet QlicView har införskaffats för statistik och rapporter ur lönesy
stemet. Utbildningar förbereds och planeras till hösten. 

• Stödsystem för rehabiliteringsarbete, rekrytering, lönekartläggning och 
registrering av risk och tillbud har införskaffats. Arbete med anpassning 
av rutiner och processer samt implementering och utbildning pågår. 

• Friskvårdskuponger för medarbetare har införts för att uppmuntra hälso
främjande aktiviteter. 

• Stöd i rekryteringsarbete. 
• Interna utbildningar har arrangerats: arbetsmiljö, rehabiliteringsarbete, 

rättigheter och skyldigheter i en anställningsrelation, självrapportering i 
lönesystemet och lönesättning i lönesystemet. 
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EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2014 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse 

Kostnader 419782 383 277 36505 

Intä kter 265178 259533 -5 645 

Nettokostnad 154604 123744 30B60 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 4229 3039 1190 

Medborga rkontor 28628 25686 2942 

Kultur- och fritidskontor 27730 26741 989 

Sa mhä Ilsbyggnadskontor 35317 29 169 6 148 

Tekniskt kontor 28879 8907 19972 

Ekonomikontor 5831 5 440 391 

Personalkontor 7497 6774 723 

Räddningstjä nst 16117 18211 -2094 

Civilförsvar 376 -223 599 

Summa 154604 123744 30860 

Tkr Perioden jan-aug 2014 

Investeringar Budget Utfall Avvikelse 

Nettoutgifter 101106 3349B 67607 

Medborgarkontor 

Ärendeha ntering 500 O 500 

Hemsidan 300 26 274 

IT-investeringa r 517 268 249 

Bredband 2314 677 1637 

Kultur- och fritidskontor 

Informationsdisk 67 O 67 

Upprustning HälIsjöbadet 133 O 133 

Samhällsbyggnadskontor 

Inköp av mark 333 70 263 

Försäljning övrig ma rk ·4 800 ·780 -4020 

Tekniskt ko ntor 

Gatuprogra m 9015 501 8 514 
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Ärsprognos 2014 

Budget Prognos Avvikelse 

629449 627193 2256 

411917 410 461 -1456 

217 532 216732 800 

6357 6257 100 

41787 39802 1985 

38110 38715 -605 

53070 51610 1460 

36 600 38290 ·1690 

8757 8 417 340 

10 731 10331 340 

21628 23178 -1550 

492 132 360 

217 532 216732 800 

Ärsprognos 2014 

Budget Prognos Avvikelse 

151651 132207 19444 

750 750 O 

450 450 O 

775 775 O 

3 471 2471 1000 

100 100 O 

200 200 O 

500 70 430 

·7 200 -220 -6980 

13 522 13522 O 
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Tkr Perioden jan-aug 2014 Ärsprognos 2014 

VA-program 20846 8141 12705 31267 31267 O 

Parkprogram 2935 1595 1340 4400 4400 O 

Kontorsledn ingsprogra m 187 175 12 280 280 O 

Teknisk service program 3901 1851 2050 5852 5252 600 

Kart/mät program 133 O 133 200 125 75 

Gruvans vattensyst pgrm 2944 38 2906 4416 1997 2419 

Lokalprogram 60486 20428 40058 90725 68825 21900 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 662 507 155 993 993 

Totalförsvar 633 1 632 950 950 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens Resultat 
Periodens nettokostnad avviker från periodbudgeten med +30 863 tkr. 
De största avvikelserna återfinns inom tekniska kontoret och samhällsbyggnads
kontoret. 

o 

o 

Den stora periodavvikelsen för tekniska kontoret orsakas av att periodisering av 
budget till största delen är förlagd på 12:e delar, framflyttat planerat underhåll 
för lokalförvaltarna, lägre kostnader för snöröjning samt stor del redan redovisad 
årsintäkt för skogverksamheten. 

Inom samhällsbyggnadskontoret står verksamheten samhällsfinansierade trans
porter för större delen av avvikelsen, vilket främst beror på framskjutet beslut 
om revidering av riktlinjer för färdtjänst, specialfordon och arbetsresor, som inte 
får helårseffekt. Minskade kostnader för vakanta tjänster påverkar också resulta
tet. 

Samtliga kontors periodavvikelser orsakas mer eller mindre av periodiserings
avvikelser. 

Den stora skogsbranden har per den 31 augusti inneburit 1 382 tkr i kostnader 
för förvaltningen varav 720 tkr avser självrisk. Merparten av de kostnader som 
inte avser självrisk beräknas kunna återsökas från MSB och Länsstyrelsen. 

För förvaltningen innebar förändringen av semesterlöneskulden per den 31 au
gusti, 2 537 tkr, att periodens resultat förbättrades. 

Under perioden har förvaltningens ram utökats med 8323 tkr i form av olika 
tilläggsanslag. 

Ärsprognos 
Kommunstyrelsens förvaltnings helårsavvikelse beräknas sammanlagt till 800 
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tkr. Avvikelsen beror främst på följande: Överskott i verksamheten samhälls
finansierade transporter, bidrag till cykelleder som inte kommer att utnyttjas 
fullt ut under året, ökade konsultkostnader och rekryteringskostnader, under
skott inom VA-kollektivet, personalvakanser, m.m. 

Investeringar 

Periodens Resultot 
Under perioden har 22 % av förvaltningens investeringsbudget förbrukats. Flera 
projekt har påbörjats, men ännu inte genererat kostnader. Inom tekniska kon
toret, där 99 % av investeringsbudgeten finns, går de flesta investerings-program 
enligt budget. Vissa aviseringar om förseningar eller uppskjutna projekt har 
gjorts, varför tekniska kontoret kanske inte kan arbeta upp alla investerings
medel som avsatts. Detaljerade prognoser kommer att ges i kommande månads
uppföljningar. Uteblivna stora investeringar påverkar även driftresultatet då ka
pitaltjänstkostnaderna minskar. 

Årsprognos 

Kommunstyrelsens förvaltning prognosticerar en helårsavvikelse på investe
ringssidan med 19 444 tkr. 

Inom medborgarkontoret beräknas projektet bredbandsinvestering lämna l 000 
tkr i överskott p.g.a. beställarbrist. Detta kommer att förändras i och med att an
ställning görs aven samhällsplanerare vad gäller infrastrukturen för bredband. 

För samhällsbyggnadskontorets exploateringsverksamhet beräknas underskott 
med 6 550 tkr främst orsakat aven oförutsedd sanering av kvarteret Lodjuret på 
Ängshagen som beräknas belasta resultatet för 2014. 

För tekniska kontoret beräknas ett överskott med 24 994 tkr. Den stora avvikel
sen 21 900 tkr finns inom lokalprogrammet och avser: 

• Servicebyggnad Stadsparken 5 000 tkr, där projekteringen beräknas på
börjas under hösten med byggstart andra kvartalet 2015. Ej upparbetade 
medel kommer att begäras överförda till 2015. 

• Tillagningskök Varmsätra. 3 000 tkr, arbetet med projektering kommer 
inte på grund av personalbrist att kunna påbörjas under 2014. Budgete
rade medel kommer att begäras överförda till 2015. 

• Äldreboendet 7000 tkr, ansökt bidrag på 10400 tkr är beviljat och utbe
talat. I upphandlingsförutsättningarna ingår att delar av kontraktssum
man inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 000 
tkr reserveras till 2016. 

• Lärkans sportfält 5 400 tkr + l 500 tkr som önskas omdisponeras från 
projektet rivning av fastigheter till Lärkans sportfält. Projektet är under 
upphandling och beräknas bli dyrare än tidigare budgeterat. Medel kom
mer att begäras överförda till 2015. 
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o Efterarbete och utvärdering med anledning av skogsbranden i augusti. 

o Utifrån beslutet om politisk organisation och förvaltningsorganisation förbe-
reda organisationen för verkställighet från 1 januari 2015. 

o Förbereda nyvaldutbildningar. 

o Rekrytera teknisk chef. 

o Förstudie för Grönt Kompetenscentrum. 

Medborgarkontor 

o Genomförande av riksdag-, kommun- och landstingsval (RKL val). 

Efterarbete med anledning av skogsbranden i augusti. 

o Omgörning av Sala kommuns hemsida. 

o Införa nytt system för digitala handlingar till våra politiska nämnder. 

o Medverkan vid Byggabo mässa i Västerås och Mellanskog Elmia mässan på 
Ösby i Sala. 

o Fortsatt utveckling av bredband enligt planen att 100 % av Sala kommuns 
hushåll och företag ska ha 100 mgb bredband 2020. 

o Strukturarbeten med anledning av omorganisationen. 

o Framtagande av ett bostadsförsörjningsprogram. 

Kultur-och fritidskontor 

o Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrottshall. 

o Täljstenens framtid som kulturcenter. 

o Antagande av idrotts-och fritidsplan. 

o Revidering av biblioteksplanen. 

Samhällsbyggnadskontor 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Planprogrammen för EveIund och Östra kvarteren. 

Kommuntäckande översiktsplan. 

Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort ska slutföras. 

Förberedelse inför förändringar i Plan- och bygglagen från årsskiftet. 

Byggenheten utökas med en handläggare. 

Rekrytering av enhetschef för byggenheten. 
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Tekniskt kontor 

• Fortsatt arbete med inventering och åtgärdande av otillgängliga passager i 
Sala. 

• Nya avtal för vinterväghållning tecknas under hösten. 

• Röjningar, för att öka sikt och säkerhet, utmed gång och- cykelstråk och även 
vid gångtunnlar blir prioriterade under hösten. 

• I samband med uppdatering av GIS programvaran under hösten kommer 
kommunens digitala kartor att byta koordinatsystem till 
SWEREF 991630. 

Genomföra och fortsätta utveckla den nya måltidsenheten som efter omorga
nisation består av nya chefer samt medarbetare på nya arbetsställen. Följa 
upp och utvärdera den nya måltidsorganisationen med fokus på arbetsmiljö 
och effektivitet. 

• Påbörja ny livsmedelsupphandling inför nytt livsmedelsavtal från och med 
2016, med fokus på fortsatt ökning av eko logiska livsmedel, lokalproducerade 
livsmedel samt kött från djur som behandlats enligt god djuromsorg. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Stärka relationer och förbättra samarbetet med vård- och omsorgsförvalt
ningen och skolförvaltningen genom att upprätta avtal, genomföra kundenkä
ter samt ha en regelbunden dialog kring maten som serveras i våra restau
ranger. 

GPS-mätningar av slambrunnar ska genomföras under nästa entreprenad. 

Trafiksituationen vid Återbruket ska åtgärdas i samarbete med Vafab Miljö 
AB. 

En ny avfallsp lan bör påbörjas under 2015. 

Energieffektivisering av fastighetsbeståndet. 

Ett webbaserat felanmälansystem för lokalförvaltningen planeras. 

Översyn av internhyressättning med anledning av komponentavskrivningar. 

Arbete med ny VA-taxa påbörjas under 2014 för att börja gälla 1 januari 2016. 

Upphandlingen för nytt övervakningssystem för VA-verksamheten ska slutfö
ras. 

• Byggnation av Resecentrum och Stadsparken påbörjas. 

Räddningstjänst 

Den nära framtiden: 

• Efterarbete med anledning av den stora skogsbranden. 

• Behov av investeringar för att ersätta förstörd och förkommen materiel. 
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• Olycksutredning avseende hanteringen av den stora skogsbranden, enligt 
krav i Lag om skydd mot olyckor, kommer att genomföras med hjälp av ex
tern brandingenjör (Örebro). 

På sikt: 

• Översyn av den egna organisationens förmåga att stödja en större händelse, 
drivmedel, förtäring m.m. 

• Översyn av utrustning för skogsbrandsläckning, såväl materiel som personlig 
skyddsutrustning. 

• Planering inför pensionsavgång/-ar. 

• Utvärdera kommunens krishantering vid den stora skogsbranden utifrån Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordi
nära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Ekonomikontor 

• Ny ekonomichef börjar i mitten på november. 

Personalkontor 

• Lönekartläggning. 

• Implementering av system: QlicView, Lisa, ReachMee, Adato. 

Nyanställdas dag och jubileumsceremoni utvecklas. 

• Aspirantprogrammet avslutas. 

• Projektet Lyskraft - kompetensförsörjning, budskapsplattform. 

• Bidra i arbete med förberedelser för organisationsförändring (samverk
ansnivåer, delegationsordning, konton i lönesystemet etc.) . 

• Organisationsutveckling. 
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Bildnings- och lärandenämnden 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Må len är redan/ bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

o 
• • 
® 

• Förskolan stär väl rustad för att möta förändrad efterfrågan med verksamhet av god 
kvalitet och valmöjlighet. 

TiHsynsbehov under kvällar, helger och nätter skall tillgodoses. 

• Skolan j Sala skall va ra av god kvalitet och ha ett gott anseende. 

• Skolverksamheten skall organiseras sa att alla geografiska områden i kommunen 
med ett elevunderlag som räcker för skolverksamhet av god kvalitet har tillgång till 
skola i sitt närområde. 

• Sala skall ha en gymnasieskola som erbjuder de mest efterfrägade programmen. 

• Kulturskolan skall bidra t ill pedagogisk utveckling i förskola och skola, samt ge barn 
och ungdomar god livskvalitet. 

• Vuxenutbi ldningen fungerar som ett komplement til l övrig utbildning som hjälper 
innevånare att finna egen försörjning 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIAL T HÅLLBAR UTVECKLING 

• Förskolan och skolan skall i samverkan med andra aktörer skapa trygghet och ar· 
betsro och lägga grunden till att Salas barn och ungdomar in tresserar sig fö r aktivite· 
ter som j gott samspel med andra medborgare ger ett rikt och stimulerande liv i sä· 
väl utbi ldning, arbetsliv och på fritiden 
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PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
---_ .. _-------------------

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet hållbart samhälle: 
För förskolan finns för närvarande inga kvalitetsmått, däremot ett kvantitativt mått för 
barngruppernas storlek . Nämndens ambition har varit att minska den genomsnittliga 
gruppstorleken, men trots utbyggnad har detta inte kunnat förverkligas, Förklaringen är 
att inflyttningen av barn j förskoleåldern har överträffat prognoserna. 

Tillsyn erbjuds kvällar och nätter, dock för närvarande inte under helger. 

Betygsresultaten i grundskolan förbättras successivt. Ännu har dock Sala inte nått den 
övre kvartilen bland la ndets kommuner. 

Sala har 13 grundskolenheter spridda runt hela kommunen. 

De mest efterfrågade gym nasieprogrammen är samhällsvetenskapliga - och naturveten
skapliga. Båda finns i Sala. 

Kulturskolan har breddat sin verksamhet och administrerar kulturgaranti i försko la och 
grundskola och ansvarar för musikprofilen på högstadiet. Dramaiärare är anställd och 
danspedagog anlitad på konsultbasis för att initiera dans. 

Vuxenutbildningen förutsätts öka möjligheterna att få arbete. 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

• Elever och vårdnadshavare skall uppleva att verksamheten har god kvalitet och att 
de har mÖjl ighet till inflytande 

MÄL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITI~ 

• Förskolan och skolan ska ll i nationellt jämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i s Sala i 
snitt ligger i den övre kva rtilen i landet. Med andra ord skall Sala vara en av landets 
bästa skolkommuner. 

• IT skall förstärka Salas konkurrenskraft som skolkommun. Eleverna ska bli bättre 
rustade för fortsatta stud ier och utveckla de pedagogiska metoderna . IT i sko lan skall 
också ses som ett stöd att ge de elever som behöver starkare individualisering av 
undervisningen, större möjligheter att finns skolan tillräckligt stimulerande. 

• Särskilt fokus ska sättas på elever i behöv av sä rskilt stöd, och/e ller elever som är 
mindre mottagliga för traditionella in lärningsmetoder. 

MÄL: PÄVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUN ENS MEDBORGARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare: 

® 

Brukarundersökning bland vårdnadshavare är inte genomförd. Däremot visar enkät bland eleverna i 
årskurs 2, S och 8 att skolan i de allra flesta fall upplevs som t rygg och att det finns höga förväntningar 
på goda resultat. 

Trådlöst datanätverk finns i alla undervisningslokaler, alla högstadieelever har lärplatta, gymnasieele
verna datorer och en elektronisk lärplattform är etablerad. Stora fortbildningsinsatser görs för närva
rande för att bättre nyttja IT ilärandet. 

Sta rkt fokus har under året lagts på att utveckla elevhälsovården, för att förstärka lärandet bland elever i 
behov av särskilt stöd 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSM ILJÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Minst 90 % av medarbetaren uppger att de upplever delaktighet och inflyta nde 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 
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Skolförvaltningen gör inga egna enkät undersökningar, utan avvaktar den kommunge
mensamma enkät som skall göras vart tredje år. 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Förstelärartjänster inrättas. 

• Under våren tas avgörande beslut om att bygga ut förskolorna i 
Sätrabrunn och Sal bo h ed. 

• En IKT-pedagog anställs för att stärka kompetensen kring tekniksats
ningen i förskola och skola. 

• Kulturgarantin återupprättas, vilket gör a tt förskolan och grundskolans 
a lla årskurser systematiskt arbetar med att involvera olika kulturformer 
som lärstilar och öka elevernas generella kulturintresse. 

• Årskurs 6 flytta s tillfälligt från Ransta till Sala tätort, för att ge plats åt 
mer förskoleverksamhet. 

• Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark. Sedan 2012 fram till slutet av 
augusti 2014 är nettoinflyttningen i berörda årskullar över 50 barn, varav 
20 bara i år. 
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EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2014 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse 

Kostnader 365540 348122 17416 

Intäkter 56033 52215 3818 

Nettokostnad 309507 295907 13600 

Verksamheternas nettokostnader 

Nämnd- och styrelsevht 563 482 81 

Kulturskola 4164 3 612 552 

Centra l förva ltning 9 051 5744 3307 

Förskola 77390 77181 209 

Gymnasiesärskola 7372 5963 1409 

Särskola 6488 6742 -254 

Grundskola 143062 136911 6151 

Gymnasieskola 56963 56 882 81 

Vuxenutbildning 3926 1834 2092 

SFr 528 556 -28 

Summa 309507 295907 13600 

Tkr Perioden jan-aug 2014 

Investeringar Budget Utfall Avvikelse 

Nettoutgifter 4590 915 3675 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 
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Ärsprognos 2014 

Budget Prognos Avvikelse 

548678 544628 4050 

85601 85601 O 

463077 459027 4050 

845 845 O 

6262 5912 350 

13 597 13 697 -100 

112864 113264 -400 

11 058 11 058 O 

9760 9760 O 

216544 214044 2500 

85448 84948 500 

5893 4693 1200 

806 806 O 

463077 459027 4050 

Arsprognos 2014 

Budget Prognos Avvikelse 

4590 4590 O 

Semesterlöneskulden vid delåret är positivt för förvaltningen och ökar resultatet 
med 4 067 tkr. Den kommer sjunka mot årets slut och prognosen visar mot noll. 
Semesterlönen är fördelad över Centrala förvaltningen (3 427tkr), Kulturskolan 
(48 tkr), Kungsängsgymnasiet (270 tkr), Vuxenutbildningen (142 tkr) samt Ösby 
(181 tkr) . 

Gymnasiesärskolans överskott för perioden beror helt på att de interkommunala 
ersättningarna ej ännu har blivit fakturerade för den nya terminen. 

Grundskolan har ej ännu blivit debiterad för den nya terminen från de andra 
kommunerna. 

Vuxenutbildningen håller på att bevilja nya platser men kostnaderna har ännu 
inte hunnit ifatt. 
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Ärsprognos 
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Överskott på kulturskolan beräknas till 350 tkr och det beror på att musikprofil 
och kulturgaranti är budgeterad för helår, men verksamheten påbörjad på hös
ten. 

Centrala förvaltningen beräknas gå med ett underskott på -100 tkr. De poster 
som är störst är kansliet som kommer göra ett resultat på -1 000 tkr på grund av 
lönekostnader som lagts på kansliet istället för grundskolan. Detta justeras i 
kommande budget. Elevhälsan går mot ett positivt resultat på 900 tkr då det varit 
tjänster som tillsatts senare under året. 

Förskolan beräknas få ett underskott på -400 tkr då en verksamhet "Bellan
derska" fick startas temporärt över sommaren för att klara barnkullarna. Verk
samheten hade ingen budget där av underskottet. 

Grundskolan visar en positiv prognos på 2 500 tkr där största delen är lönekost
nader. En orsak är att under våren ett antal tjänster varit vakanta. Till hösten är 
nästan alla tjänster tillsatta och överskottet stabiliseras. Här ligger även de ovan 
nämnda löneposterna som lagts på kansliet. 

Gymnasieskolan, det vill säga Kungsängsgymnasiet och Ösby, håller budget. De 
interkommunala kostnaderna är något lägre än budget därför blir det enligt pro
gnos ett överskott på 500 tkr. 

Vuxenutbildningen har under sen vår samt hösten beviljat flera komvuxplatser 
men enligt prognos så kommer inte hela budgetbeloppet som är avsatt att gå åt 
innan årsskiftet. 

Investeringar 

Periodens resultot 
Större delen av investeringsanslaget är fördelade till enheterna. 

Ärsprognos 
Hela investeringsanslaget beräknas förbrukas under året. 

FRAMTIDEN 

• Projektering av ny förskola och skola i Ransta skall inledas. 

• Gymnasieskolans programutbud, organisation och lokalisering måste ses 
över för att anpassas till efterfrågan och elevunderlag. Attraktionskraften 
för att studera i Sala behöver förstärkas. Det är bra för elever, Sala kom
mun och bildnings- och lärandenämndens ekonomi. 

• Skolhälsovården ses över, med sikte på att bli starkare integrerad i sko
lornas arbete med att stödja elever så att de når bättre resultat. 

• Utbyggnaden av förskolor behöver ta fart, för att klara den ökade efter
frågan och samtidigt förbättra kvaliteten. 
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• Olika kulturyttringar implementeras starkare i undervisningen genom 
kulturgarantin . 

• Skolförvaltningen måste rigga sin organisation för att stå beredda att ta 
emot ökade flyktingströmmar från en orolig värld. 

• Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förstärkas för att stödja en 
fortsatt positiv utveckling av elevernas skolresultat. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

o 
t 

• 
® 

Vård- och omsorgsnämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för att människor med 

behov av stöd j olika former far adekvata insatser vid rätt tidpunkt. Tillgängliga ekono

miska resurser ska användas effektivt och bästa möjliga lösning ska prövas och väljas. 

Nämnden ska också inom sitt verksamhetsområde bidra till att människor kan leva ett 

aktivt liv, ha inflytande j samhället och med bibehållen självständighet uppleva trygghet i 
sin hemmiljö. 

AKTIVITETER 

• Resultat, produktions- och effektivitetsmått ska utvecklas och följas upp för att 
kunna bedöma kvalitet och kostnadseffektivitet så att rätt insatser sätt s in. 

• Nämnden ska verka för att trygghetsboenden tillskapas i boendekedjan för att 
säkerställa att äldre kan bo kvar hemma i möjligaste mån. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska miljöbelastningen. 

AKTIVITETER 

• Alla verksamheter inom förvaltningen ska källsortera . 

• Effektivare tjänsteresor genom nyttjande av bilpool. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart somhölle: 
Fr om 2014 har att antal process mått börjat följas upp. 

• 

Verksamheterna källsorterar och daglig verksamhet har detta som sysselsättning för några deltagare att 
köra bort det källsorterade och bidrar därmed till återvinning och hållbarhet. 

Bilpoolen används av alla verksamheter. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har flyttat från Kap lanen. Fastigheten har istället övertagits av Sala
bostäder som nu hyr ut "bra bostäder för de äldre" i Sala. 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

S1(781 
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Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa kvalitetsnivå och omfattning på sina insatser 

och vara tydlig i informationen till medborgarna så förväntningar, insatser och resurser är 
i paritet. 

Alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorg ska få ett gott och respektfullt bemö

tande och insatserna ska utföras av personal med utbildning och kompetens för uppdra

get. 

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en god vård och omsorg. 

AKTIVITETER 

• Kontaktmannaskap och genomförandepJaner genomgående för alla. 

• I ökad utsträckning analysera och publicera resultat av kvalitetsundersökningar 

som genomförs på nationell och lokal nivå samt utforma handlingsplaner för 
kvalitetsförbättring utifrAn resultaten. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITI': 

Målet är nÖjda kunder/brukare med framgångsfaktorerna rätt bemötande, kompetens, 
tillräcklig bemanning, leverera med kvalitet, avlastning för anhöriga, planering tid/resurs 
samt tillgänglighet. 

Arbetet ska utgå från värdeskapande processer enligt evidensbaserad praktik och kvali
tetssäkrade insatser. En av grunderna för kvalitetsarbetet är hantering av syn
punkter/klagomål. Brukarnas synpunkter och klagomål redovisas kontinuerligt till nämn
den samt större awikelser. Kvalitetsarbetet ska återkopplas till verksamhet. 

Indikatorer frAn KF : Sala har en god service av hög kval itet när 

Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal. 

Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin 
hemmiljö. 

AKTIVITETER 

• 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/klagomål som inkommer i syfte att på ett effektivt sätt han
tera brister i verksamheten. Arbetet ska ske så att ett lä rande skapas i hela or
ganisationen. 

• Implementering av värdighetsgarantierna. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att öka informationen om nämn

dens ansvarsområde genom att regelbundet ha öppna sammanträden 

samt utveckla kontaktpolitikeruppdraget ur ett brukarperspektiv. 

AKTIVITETER 

• Utveckl ing av förvaltningens information på www.sala.se 

• Utveckla formerna för medborgardialog och brukarinflyta nde. 

• Anhörigträffar 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 
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I arbetet med Leda för Resultat utformas ett arbetssätt som dokumenteras i kvalitetsledningssystemet. 
Kvaliteten pä verksamheten och hur arbetet ska utföras samt hur brukarinflytan de kan säkerställas 
kommer ärligen att utvärderas och följas upp. 

Äldreomsorgen 
Arbetet med att utveckla kontaktmannaskap och genomförandeplaner som arbetsmetod fortgår. r ge
nomförandeplanen ska den enskilde kunna påverka i så stor utsträckning som möjligt hur och när insat
ser ges. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster arbetar med vård planer och rehabplaner. 
Andelen äldre i ordinärt boende har ökat. Inom vård- och omsorgsboendena (VåBa) har brukar- och 
anhörigträffar genomförts i de flesta verksamheter. Genomgång och analys av resultaten i brukarunder
sökningar har genomförts inom alla enheter. Arbetet med att skapa sammanhållna vårdkedjor inom 
hemsjukvården pågår i teamarbetet och tillsammans med landstingsvården i Sala. Stor brist på sjukskö
te rskor under perioden har medfört ökad belastning på gruppen och stora svårigheter att fullfölja kvali
tetsutvecklingsarbetet. Metodutvecklingsgrupp har startat för teamarbetet i verksamheterna. Grunden 
för det arbetet är Senior Alert. Värdighetsgarantierna kommer att följas upp. Kvalitetsunderind ikatorer 
för god service har försämrats något på läkemedelsawikelser. 

Individ, familj och arbete (IFA) 
Institutionsplaceringarna, främst för barn och ungdomar har ökat under året. 

Funktionshinderområdet (FO) 
En orga nisation för ombud i syfte att utveckla kunskaper och kompetens runt alternativ kommunikation, 
AKK har startats. Arbetet pågår med genomförandeplaner och kontaktmannaskap.1 LSS grupp och ser
viceboendena används en systematisk metod (hur-pärmar) för att ta reda på hur de olika insatserna ska 
utföras utifrån brukarens behov/önskemål. 

Hemsidan har delvis reviderats men fortsatt arbete kvarstår med att anpassa sidan för målgruppen 
funktionsnedsatta med t ex talsyntes och bilder. Regelbundna boenderåd på alla gruppbostäderna samt 
referensgrupp med brukare från dagligverksamhet. Resu ltat och analyser behöver utvecklas för att 
kunna bli ett bra arbetsunderlag med förbättringarför målgruppen. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÄL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 
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Inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har kvalitetsfrågorna fått allt 

större fokus under de senaste åren. Allt som sker inom nämndens ram har till syfte att 

vara till nytta för de som är i behov av våra tjänster. Alla medarbetare har rätten och 
skyldigheten att växa i sin profession. Detta är helt avgörande för verksamhetens utveckl

ing. 

Fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling har mycket stor betydelse för alla med

arbetares välmående på arbetsplatsen. Kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet är 
ledarden för detta arbete. 
Vård- och omsorgsnämnden bidrar genom att medarbetarna i förvaltningens verksam
heter trivs och känner sig trygga i arbetet. 

AKTIVITETER 

• Fördjupat arbete kring arbetsmiljöfrågor i enskilda hem. 

• Utvecklingsaktivitet för arbetsplatsombud och chefer i syfte att förbättra sam~ 

verkansarbetet. 

MÄL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Medarbetarna ska arbeta utifrån angivna mål i verksamhetsplanen och åtaganden i en

lighet med lagstiftningen. Medarbetarna ska tillsammans med cheferna verka för att 

verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den 

enskilde brukaren. 

AKTIVITETER 

• Utveckla formerna för reflektion i arbetet som en sätt för kvalitetsutveckling. 

• Inom ramen för samverkan utveckla formerna i arbetet där medarbetarna till

sammans med chefer utvecklar verksamheten i syfte att skapa bästa möjliga 
nytta för den enskilde brukaren. 

• Kartlägga verksamhetens processer. 

MÄL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål i verksamhetsplanen och åtaganden 

i enlighet med lagstiftningen. Cheferna ska tillsammans med medarbetarna verka för att 

verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den 

enskilde, samt skapa förutsättningar för delaktighet och en god arbetsmiljö. 

AKTIVITETER 

• Analysera, utvärdera och vidareutveckla åtgärdsplan utifrån medarbetarenkä

ten. 

• Minska Sjuktalet. 

• Arbeta aktivt med bemanningen och rätten till heltid. 

• Skapa och utveckla yrkesstolthet hos medarbetare genom värdegrund, ökat 

brukarfokus och arbete med ständiga förbättringar. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 
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I leda för resultat arbetet har sa mtliga chefer deltagit j före läsningar som syftar t ill att få kunskap om 
hur man kan mäta, skapa nyckeltal och se över sina processer för att få ett jämnare flöde och säkerställa 
leveransen . 

Arbetet med att hÖja sysselsättningsgraden fortsätter inom äldreomsorgen . Personal anställs på högre 
tjänstgöringsgrader och den utökade tjänstgöringstiden jobbas igen vid behov i verksamheten. Ca 30 
medarbetare läser in undersköterskekompetens via omvårdnadslyftet. Utveckling av samverkansarbetet 
inom ramen för Fas-OS i VERKSAM pågår. Ett samverkansarbete med Previa för att hjälpa medarbetare 
med upprepad korttidsfrånvaro och för att förbättra arbetsmiljön i deras arbetsgrupper har startats. 

Dagl igverksamhet har regelbundna etikträffar för att kunna fördjupa sig i olika svåra etiska situationer 
på arbetet. På de övriga verksamheterna inom FO jobbas det med att föra in etik träffar regelbundet i 
verksa mheterna . 

"Vi· kä nsla" aktiviteter som pågår för personal inom FQ är bl a teamutveckling via gruppfasarbete utifrån 
litteratur" att skapa effektiva team" av Susanne Wheelan. 

PERIODEN SOM GÅTT 

o Ca 100 brukare har under våren flyttat inom verksamhetsområdet äldre
omsorg. Anledningen till det är öppnandet av det nya boendet johannes
bergsgatan 2, samt förändring av verksamheten på Kaplanen till att bli ett 
"Tryggt boende för äldre". 

o Under perioden har efterfrågan på Vård- och omsorgsboendeplatser ökat. 
För närvarande finns det ca 17 personer som väntar på ett boende. Under 
samma period har nerdragning av vård platser på landstinget skett. Fem 
platser på VåSo används av "kvarboende" utan egna beslut. Det samman
taget har lett till svårigheter att verkställa boendebeslut i rimlig tid och 
korttidsplatser har behövt användas till personer som väntar på boende
plats. Utskrivningsklara från lasarettet har inte kunnat erbjudas boende 
och stora kostnader har därför uppstått. 

o I samband med att johannesbergsgatan 2 öppnade tomställdes lokalerna 
på Parklängan 3 och Ekebygårdens gruppboende, 26 platser. 

o Effektivitetsmått för verksamheten har tagits fram och prövas. 

o Omorganisation av ledning för HSL grupperna har genomförts för att 
hålla samman vård kedjorna i hemsjukvårdsarbetet. 

o Under perioden har många nya medarbetare rekryterats till område 
äldreomsorg i samband med öppnandet av det nya boendet, samt för att 
ersätta personal som slutat. Många erfarna vikarier har kunnat erbjudas 
tillsvidareanställning. Det innebär att tillgången till erfarna vikarier inför 
sommaren har varit mindre än tidigare år. 

o I januari 2014 hade 369 brukare insatsen hemtjänst. I juli 2014 hade 406 
brukare insatsen hemtjänst, d v s en ökning med 37 personer. 
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• Under perioden jan-juli planerades 64 506 hemtjänsttimmar. Detta in
kluderar privat utförare. Motsvarande siffra för samma period år 2013 
var 59 346 hemtjänsttimmar, d v s en ökning med 5 160 timmar. 

• Verksamhetsuppföljningssystemet Intraphone har införts inom hemtjäns
ten. 

• Dagverksamhet som vänder sig till gäster med demenssjukdom flyttade 
till johannesbergsgatan 2 i slutet av maj. 

• Dagverksamhet som vänder sig till personer med önskemål om rehabin
satser och/eller social samvaro flyttade från Ekebygården till jakobs
bergsgården i början av juni. 

• Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekompetens via omvårdnads
lyftet. 

• Dagligverksamhet LSS samarbetar med 7 olika företag i Sala och kan er
bjuda 20 deltagare sysselsättning på den privata arbetsmarknaden. 

• Antal verkställda LSS boendebeslut första halvåret har varit 5 gruppbo
stadsbeslut. 

• Antal ny dagligverksamhetsbeslut LSS som verkställts under perioden är 
12 st. 

• Antaloverkställda LSS beslut är 5 servicebostadsbeslut som förväntas 
verkställas under hösten 

• Ett vitesföreläggande runt ej verkställd stödfamiljsbeslut LSS är under ut
redning hos förvaltningsrätten och beslut väntas komma under hösten 

• Två nya gruppbostäder har öppnats i tidigare äldreboendet Klampenborg. 
Det ena heter Karpgatan 2 vån 1 och inrymmer 5 Igh och det andra heter 
Karpgatan 2 vån 3 och inrymmer 6 Igh. Totalt har vi då ökat antalet 
gruppbostadsplaster med tre för hela FO. 

• Gruppbostäderna har bemannats med tjänster inom redan befintlig per
sonaistat. Gruppbostaden Gröna villan stängdes i juni .Brukarna har er
bjudits nya lägenheter på Karpgatan 2 vån 1 och 3. 

• För att få mÖjlighet till bättre bemanning, innehåll samt kompetens har 
Personalgruppen på Skräddargränd kortidsboendet samt Karpgatan 2 
vån 1 har slagits samman och verkställer insatser på båda ställena. 

• Utökade kostnader för flytthjälp, flyttstäd samt tomhyra för den nedlagda 
gruppbostaden Gröna Villan. 

• Fler av dem som bor i service och gruppbostad har pga av hög ålder fått 
ett större omvårdnadsbehov vilket har resulterat i extra kostnader för 
nattbemanning. 

• En första facklig VERKSAM har skett med kommunal rörande arbetsrotat
ion som planeras på område FO. 
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o En ny kostnad för LSS elevhemsboende from 1/7. 

o Arbetet med att byta dokumentationssystem pågår under hela året. 

o Nytt avtal med Migrationsverket har skrivits gällande flyktingmottagande 
och mottagande av ensamkommande flyktingungdomar. 

o Planering av Familjecentralen har pågått under våren. 

o jobbcenter är igång sedan den 1/32014. 

o Familjehemsplaceringarna har ökat jämfört med tidigare år. 

o Under första halvåret har det förekommit ett flertal mor/barn
placeringar på institution. Placeringarna har föregåtts av familjebehand
ling på hemmaplan. 

o Feriearbete för ungdomar i gymnasiets åk 1 under alla lov har införts 

o Åldern för att bli berättigad Kommunfix har sänkts från 85 till 80 år. 

EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2014 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse 

Kostnader 365176 366717 -1540 

Intäkter 81515 88680 7164 

Nettokostnad 283661 278037 5624 

Verksamheternas nettokostnader 

Förvaltningsövergr vht 

Individ, familj, arbete 

Omsorg om funktions
hindrade 

Omsorg om äldre 

Summa 

Tkr 

Investeringar 

Nettoutgifter 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resu/tot 

10 555 2021 8534 

49950 51564 -1614 

52997 52002 994 

170160 172 450 -2290 

283661 278037 5624 

Perioden jan-aug 2014 

Budget Utfall Avvikelse 

6406 3204 3202 

Arsprognos 2014 

Budget Prognos Avvikelse 

554464 562200 -7736 

130500 133536 3036 

423964 42B 664 -4700 

14585 12085 2500 

75096 77096 -2000 

79326 80526 -1200 

254957 258957 -4000 

423964 428664 -4700 

A.rsprognos 2014 

Budget Prognos Avvikelse 

6406 4406 2000 

Under perioden har förvaltningens ram minskats med - 581 tkr p g a centrali
sering av löneadministration. Tillkommande omfördelning mellan förvaltningar
na har varit +644 tkr för företagshälsovård. 
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Nettoresultatet avviker från periodbudgeten med + 5,6 mkr. Detta hänförs främst 
till semesterlöneskulden som under perioden hamnade på +5,8 mkr enligt försy
stem. Utan semesterlöneskulden hamnar resultatet på -176 tkr, d v s förvaltning
en ligger nästan exakt på budget. 

Intäkterna är mycket högre än budgeterat, främst orsak är volymökningar på 
äldreomsorgen samt intäkter internt för resursenheten. 

Bruttokostnaderna överskrider resultatet med 1,5 mkr, varav hemtjänstkostna
der och placeringar är den övervägande delen. 

Kostnaderna inom omsorgen om äldre uppvisar det största underskottet (-2,2 
mkr) mot periodbudget p g a medicinskt färdigbehandlade samt hemtjänstök
ning. 

Periodavvikelse på övriga kostnader på verksamhetsområde [FA (-1,6 mkr) be
står bl a av köp av verksamhet, placeringar och kvalificerad familjehemsvård. 

Bruttointäkterna + 7,1 mkr består av bl a uppbokningar av väntade intäkter för 
personlig assistans (1 mkr) och anställningsstöd AME från försäkringskassa (1 
mkr) samt resten volymökning på avgifterna samt de interna intäkter ca 3 mkr 
p g a volymökning äldreomsorg. 

Årsprognos 
Prognosen pekar mot en nettoavvikelse på - 4,7 mkr. 

Bruttokostnadernas avvikelse (- 7,7 mkr) består av interndebitering (-2,5 mkr) 
(resursen, central administration) som matchas mot internintäkter (2,5 mkr). 
Kvarstående underskott fördelas främst på medicinskt färdigbehandlade (-2 
mkr) och LSS externt boende (-1,2) samt institutionsplacerade (-2 mkr). Utveckl
ingen av semesterlöneskulden är svårbedömd. Kostnader som uppstått i sam
band med den stora skogsbranden beräknas fås åte r av Länsstyrelsen. 

Investeringar 

Periodens resultot 
Periodresultat +3,2 mkr 

Årsprognos 
Nya vårdboendet har inte använt hela sitt investeringsutrymme, främst beroende 
på att sängar inte inköptes enligt plan. 

Karlagatans snickeri med investeringar i maskiner jutrustning beräknas ta i an
språk resten av sin del. 

FRAMTIDEN 

• Fortsätta arbetet med att beskriva processer och ta fram nyckeltal för 
verksamheten. 

• Utvecklingsarbetet med Previa fortsätter för att sänka sjuktalet. 
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• Arbetet med att utveckla dokumentation, registrering och planering via 
mobila system fortsätter inom hemtjänsten. 

• Upphandling och planering inför utbyte av alla trygghetslarm i ordinärt 
boende genomförs under hösten. 

• Planering för ett Anhörigcenter på Kaplanen pågår. 

• Antalet äldre i Sala kommun fortsätter att öka, behovet av hemtjänstin
satser och särskilt boende väntas därför öka. 

• Arbete med att bygga ny LSS gruppbostad är nu på gång och under hösten 
skall beslut tas om hur huset skall se ut. 

• Utbildning 7.5 p, evidensboserad praktik och somverksom inom området 
funktionsnedsättning och LSS, för 6 medarbetare på område FO kommer 
startas i september. Utbildningen sker i samverkan med VKL och Mälar
dalens högskola. 

• Kostnad för ett externt skolboende from mitten av augusti. 

• Ett projektarbete startas 1/9 för att utreda och förbereda att ev införa 
LOV gällade omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten. 

• Stor brist på hyresbostäder medför svårigheter för alla verksamheter 
inom förvaltningen. Bostadsbristen behöver åtgärdas i Sala. 

• I är kommer 35 personer att övergå frän etablerings reformen till försörj
ningsstöd. 

• Översyn och planering av flyktingmottagandet över avtal ska göras under 
hösten. 

• Fortsätta utvärdera hemmaplanslösningar för barn/ungdomar och vuxna 
för att möta upp behov och minska placeringar. 

• Ett kvalificerat familjehem behövs snarast som ett alternativ till barn och 
ungdomsplaceringarna. 

• Psykiatrisk öppenvård för barn/ungdomar och vuxna behöver utvecklas 
för att kunna möta upp ett bredare fält av problemområden. 

• Samarbetet med arbetsförmedlingen behöver utvecklas så att ungdomar 
snabbare kan komma in i aktivitetsstöd och sysselsättning. 

• Start av Familjecentral beräknas ske under hösten. 

• Utveckling aven fristående familjehems/familjerättsgrupp kommer att 
ske under hösten. 

• Start av Gröna villan boende för ensamkommande flyktingbarn (sk.PUT
boende). 

• Projekt Sociala företag startas under hösten 2014 med anställd projektle
dare from 8/9. 
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Överförmyndaren 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms Inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALlTE 

o 
• • 
® 

• 
Överförmyndarverksamheten har som mäl att hÖja kunskapsnivän hos ställföreträdarna • 
både vad det gäller redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt 
underlätta granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför 
de uppdrag de är ålagda till enligt lag. För att uppnå detta ska överförmyndarverksam-
heten årligen inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare 
ang~ende ~rsredovisningen. Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man 
p~ ett enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och baskunskaper om vad överförmynda-
rens och ställföreträdarnas uppdrag är. 

Genom utveckling av den information som ställföreträdarna f~r när de börjar sina upp
drag och även löpande ska ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegations
ordningen årligen upp-dateras i enlighet med gällande lagstiftning. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare: 
Utbildningar har genomförts för ställföreträdare och även för kommunal personal som 
har kontakter med huvudmän och ställföreträdare, såsom biståndshandläggare, ekono
mihandläggare, individ- och familjeomsorgen och socialsekreterare med ansvar för en
samkommande barn och ungdomar. 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Samtliga årsräkningar var färdiggranskade före den 1 augusti. 

• Överförmyndaren och handläggarna har varit på utbildning för att upp
rätthålla kompetensen inom rättsområdet. 
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Ärsprognos 2014 
---- ---------- ----
Driftbudget 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 

Budget 

2212 

100 

2112 

Utfall 

2380 

211 

2169 

Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

-168 3323 3233 90 

111 150 160 10 

-57 3 173 3 073 100 

Under perioden har 86 % av budgeten för gode män förbrukats. Kostnaderna 
beräknas dock att hållas inom budget eftersom att årsräkningarna nu är fär
diggranskade. 

Kostnaderna för ensamkommande barn tenderar att öka. 

Ärsprognos 
Överskott beräknas, 100 tkr, p g a personalförändringar. 

FRAMTIDEN 

• Fler utbildningstillfällen för ställföreträdarna planeras. 

• Fortsatt arbete med att utbilda och informera kommunal personal som 
har kontakt med huvudmän och ställföreträdare. 

60 (78) 



61 (78) 
Der~rsrapport 2014-08-31 

Revisionen 

MÅLAVSTÄMNING 

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 verksam

het kan av ekonomiska och effektiva skäl inte granskas varje år. Vad som kommer 
att granskas under ett revisionsår framgår aven revisionsplan som beslutas i 
början av året. Följande granskningar har eller kommer att genomföras under 
2014. 

• Gymnasieskolans anpassning till förändrat elevantal och ökad konkur
rens. 

• Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt. 

• Följsamhet mot kommunfullmäktiges beslut 2010-2013. 

• Intern kontroll av rutiner för debitering och redovisning av intäkter. 

• Delårsrapport 2014. 

• Årsredovisning 2014. 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Revisorerna har genomfört två sammanträden efter 2013 års slutrevis
ion. 

• Granskningen av gymnasieskolans anpassning till förändrat elevantal och 
ökad konkurrens färdigställdes vid revisorernas sammanträde den 22 
maj. Därefter har rapporten distribuerats till biJdnings- och lärande
nämnden för svar. 

EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2014 Arsprognos 2014 

Driftbudget 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

Budget 

527 

527 

Utfall 

281 

281 

61 (78) 

Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

246 790 790 O 

246 790 790 o 



Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resu/tot 
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Majoriteten av de beslutade granskningarna genomförs under hösten 2014, vilket 
innebär att den största kostnads belastningen sker under den andra hälften av 
året. 

Årsprognos 
Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras och budgeten kommer 
därav att förbrukas i sin helhet. 

FRAMTIDEN 

• Revisorerna kommer att bjuda in kommunstyrelsens och nämndernas 
presidier med förvaltningsledningar till träffar under hösten. 

• Samtliga granskningar kommer att genomföras i enlighet med revisions
planen. 

• Revisionsmöten genomförs enligt beslutad årsplan. 

62 (78) 



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Kommunens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

TKR Not 
Bokslut Redovisat Redovisat 

2013 20130831 20140831 

Verksamhetens intäkter l 252 151 168569 168768 

Jämförelsestörande intäkt l 29940 20046 

Verksamhetens kostnader 2 -1250674 -811 768 -839983 

Avskrivningar 3 -51222 -31445 -31506 

Verksamhetens netto-
-1019805 -654508 -702721 

kostnader 

Skatteintäkter 4 839004 561039 572 596 

Generella statsbidrag 

och utjämning 5 252457 168444 176639 

Finansiella intäkter 6 4688 2850 2811 

Finansiella kostnader 7 -11 239 -7865 -7444 

Resultat före e)(traordi-

nära poster 
65106 69961 41882 

Extraordinära intäkter O O O 

Extraordinära kostnader O O O 

Arets resu Itat 65106 69961 41882 

63 (78) 

63 (78) 
Delårsrapport 2014-08-31 

Budget Prognos 

2014 31-dec 

260602 

-1326488 

-51000 

-1107031 -1116886 

855680 859305 

259 160 264959 

4178 4185 

-14174 -10 378 

-2187 1185 

O O 

O O 

-2187 1185 

Awikelse 

-9850 

3625 

5799 

7 

3796 

3377 

O 

O 

3377 



KASSAFLÖDESANALYS 

Bokslut Redovisat 
TKR Not 

2013 20130831 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Arets res u Itat 65105 69961 

Justering för av- och nedskrivningar 51222 31445 

Justering för gjorda avsättningar 4524 5706 

Justering för upplösning av bidrag till 
772 515 

statl ig infrastruktur 

Justering av övriga ej rörelsekapital-
8 8986 8689 

påverkande poster 

Medel från verksamheten före 
130609 116315 

förändring av rörelsekapital 

Ökning (+I/minskning(-) kortfristiga 
17267 2315 

fordringar 

Ökning( -)/minskning(+) kortfristiga 
-1503 -65 166 

skulder 

Ökning(+)/minskning(-) förråd och 
-294 13 

varulager 

KassajIöde frdn den löpande verk-
146079 53477 

samheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella tillgångar O O 

Försäljning av immateriella tillgångar O O 

Investering i materiella tillgångar -111 067 -62785 

Försäljning av materiella tillgångar 7273 6379 

Investering i finansiella tillgångar O O 

Försäljning av finansiella tillgångar O O 

Kassaflöde frön investeringsverk-
9 

samheten 
-103794 -56406 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyup ptagna lån 87000 O 

Amortering av långfristiga skulder -18596 -10153 

Ökning lå ngfristiga fordringar O O 

Minskning av långfristiga fordringar 3988 2717 

Kassaflöde frön finansieringsverk-
72 392 -7436 

samheten 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL 

STATLIG INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig 
-2 277 -2277 

infrastruktur 

Kassaf!öde frön bidrag till statlig 
infrastruktur 

-2277 -2277 

Årets kassaflöde 112399 -12641 

Likvida medel vid årets början 21372 21372 

Likvida medel vid årets slut 133772 8731 

641781 

641781 
Delårsrapport 2014-08-31 

Redovisat Budget Prognos 
20140831 2014 31-dec 

41882 -2 192 1185 

31506 55773 51000 

1154 284 1403 

515 3768 772 

-459 -459 

74598 57633 53901 

15526 

-44897 

O 

45227 57633 53901 

O 

O 

-49411 -119746 -157 487 

11863 8000 16284 

-67 -67 

356 356 

-37258 -111 746 -140914 

O 81200 O 

-13216 -19611 -18596 

O O 

2759 3200 3200 

-10456 64 789 -15396 

-3464 -3768 -3768 

-3464 -3768 -3768 

-5952 6908 -106177 

133772 25080 133772 

127821 31988 27595 

Avvikelse 

-3372 

4773 

-1119 

2996 

459 

3737 

3737 

37741 

-8284 

67 

-356 

29168 

81200 

-1015 

O 

O 

80185 

O 

O 

113090 

-108692 

4398 



BALANSRÄKNIN G 

TKR Not 
Bokslut 

2013 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader 

och tekniska anläggningar 10 818892 

Maskiner och inventa ri er 11 75976 

Finansiel la anläggningsti llgångar 12 108038 

Summa anläggningstillgångar 1002905 

Omsättn ingstillgångar 

Förråd 13 3355 

Kortfristiga fordringar 14 83747 

Ka ssa och bank 15 133772 

Summa omsättn ingstillgångar 220873 

SUMMA TILLGÅNGAR 1223778 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 16 607482 

-därav resultatutjämningsreserv 15100 

-därav årets resu ltat 65106 

Avsättn ingar för pensioner 17 38162 

Skulder 

l ångfristiga skulder 18 359727 

Kortfristiga skulder 19 218407 

Summa skulder 578134 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR 

OCH SKULDER 1223778 

Panter och ansvarsförbindelser 

Pe nsionsförpliktelser 20 611 651 

Borgensåtaganden 21 583025 

Operationella leasingavtal 22 2922 

Hyresavtal verksamhetsfastigheter 23 55888 
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Redovisat 
20130831 

785894 

81019 

109 512 

976425 

3048 

98699 

8731 

110478 

1086904 

612342 

69961 

35959 

283859 

154744 

438603 

1086904 

620445 

555682 

442 

71 835 
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Redovisat 

20140831 

830175 

72151 

104 474 

1006801 

3355 

68221 

127820 

199395 

1206196 

649364 

15 100 

41882 

38955 

347831 

170045 

517876 

1206196 

590067 

596083 

2922 

55888 
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Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala-Heby Energi AB och Västmanlands Av
falls AB. 

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samt
liga 279 kommuner som per 2014-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar förde lningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av i Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål
lande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommunin
vest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 274 758 265 613 kronor och totala tillgångar 
till 276 295 310 824 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 825 687 748 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 830 649 074 kro
nor. 

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 maxi
malt garanterar 17,5 Mnkr. 

Sala kommun har (2013-12-31) ett skogsinnehav på 4 993 ha med ett grovt beräk
nat marknadsvärde på ca 300 Mnkr som till betydande del ligger utanför balansräk
ningen. 
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NOTER 

Bokslut 
2013 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Försäljningsmedel 26292 

Taxor, avgifter, ersättningar 75826 

Hyror och arrenden 14819 

Bidrag 99883 

Varav jämförelsestörande intäkter: 

dterbetalning AFA 20372 

prestationsersättning 12/13 9570 

Försäljning vht o konsulttjänster 59952 

Försäljning anläggningstillgångar 5320 

282091 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader inkl arbetsgi-
738095 

varavgifter 

Pensionskostnader inkl särskild 
65311 

löneskatt 

Inköp anläggningstillgängar och 
27809 

underhå lismateria I 

Bränsle, energi och vatten 31558 

Köp av huvudverksamhet 134417 

Övriga tjänster 113 296 

Lokal- och markhyror 20515 

Lämnade bidrag 55550 

Övriga verksamhetskostnader 64 125 

1250674 

Not 3 Avskrivningar 

Mark, byggnader och tekniska 
28828 

anläggningar 

Maskiner och inventarier 22214 

Nedskrivningar 180 

51222 

Not 4 Skatteintäkter 

Kommunalskatt, preliminär 843763 

Slutavräkning 2012 516 

Slutavräkning 2013, prognos -5274 

Slutavräkning 2014, prognos 

839004 

Not 5 
Kommunalekonomisk utjämning 
och L55 

I n komstutjä m ni ngsbidragjavgift 209048 
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Redovisat 
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13 712 

52938 

9725 

73400 

20046 

O 

34054 

4788 

188616 

491207 

42277 

12850 

20073 

84065 

70021 

14520 

39814 

36852 

811678 

19178 

12267 

O 

31445 

562509 

2392 

-3862 

561039 

139366 
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20140831 2014 

18838 

54075 

10 631 

51566 

O 

O 

32231 

1426 

168768 266595 

501958 

42334 

13 944 

18458 

85163 

75210 

13 714 

39386 

49817 

839983 1317858 

19904 

11570 

31 

31506 55773 

571127 855680 

-821 

2291 

572 596 855680 

145089 

Prognos 
31-dec 

260602 

1326488 

51000 

856690 

-82 1 

3436 

859305 

217634 



Bokslut 
2013 

Kostnadsutjämning -3761 

Regle ri ngsbid rag/avgift 9850 

Strukturbidrag 

LSS utjämningsavgiftjbidrag 626 

Fastighetsavgift 36694 

252457 

Not 6 Finansiella intäkter 

Bankränta 128 

Ränta SHE AB 1262 

Avkastning kommunala bolag 308 

Övriga ränteintäkter 333 

Påminnelse och Inkassoavgifter 164 

Övriga finansiella intäkter 2493 

4688 

Not 7 Finansiella kostnader 

Låneräntor 7896 

Finansiell kostnad pension 3077 

varav effekt av förändrad 
2363 

diskonteringsränta 

Indexuppräkning Citybanan 265 

Övriga finansiella kostnader 

11239 

Not 8 
Justering av övriga ej röreslekapitalpåver-
kande poster 

Realisationsvinst vid fastighets-
-4941 

försäljn ingar 

Realisationsvinst vid försäljning 
O 

av aktier 

Utdelning Sala kulturfond -4 

Förändring ack skuld anlägg-
13 931 

nings/a ns lutn j ngsavgifte r 

8986 

Not 9 Investeringsnetto 

Investeringsutgifter enligt inve-
-111067 

steringsredovisn ingen 

Försäljning av finansiella till-
O 

gångar 

Investeringsinkomster enligt 
7273 

investe ringsredovisni ngen 

varav inkomster vid fastighets-
7273 

försäljningar 

-103794 
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-2508 

6567 

417 

24602 

168444 

O 

783 

106 

243 

135 

1584 

2850 

5288 

2351 

1875 

187 

39 

7864 

-4545 

O 

13 234 

8689 

-62785 

O 

6379 

5676 

-56406 
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5001 

3364 

1508 

-2376 

24053 

176639 259160 

11 

741 1174 

287 

162 

1896 2718 

2810 4178 

6819 13 244 

208 581 

361 349 

55 

7444 14174 

-1417 

O 

958 

-459 O 

-49478 

356 

11863 

1463 

-37258 -111746 

Prognos 
31-dec 

7502 

5045 

2262 

-3563 

36079 

264959 

4185 

10378 

-1417 

958 

-459 

-157554 

356 

16284 

4900 

-140914 



Bokslut 
2013 

Not Mark, byggnader och tekniska 
10 anläggningar 

Markreserv 19130 

Verksam hetsfastigheter 592241 

varav pågående projekt 143098 

Fastigheter för affärsverksamhet 128553 

Publika fastigheter 64898 

Fastigheter för annan verksam-
14070 

het 

818892 

Ack. Investeringar 1197927 

Ack. Avskrivningar -379036 

Utgående bokfört värde 818892 

Not 
11 

Maskiner och inventarier 

Maskiner 28369 

Inventarier 37539 

Bilar 10067 

75976 

Ack. Investeringar 258273 

Ack. Avskrivningar -182297 

Utgående bokfört värde 75976 

Not 
Finansiella anläggningstillgångar 

12 

Aktier i Sala Industrifastigheter 
5075 

AB 

Aktier i Kommunaktiebolaget 2 

Aktier i Sala-Heby Energi AB 88 

Aktier i Vafab 4442 

Aktier l Sala Silvergruva AB 5000 

Aktier i Sala bostäder AB 10247 

Andelar i Kommuninvest 1020 

Andelar 1009 

Bostadsrätter 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3800 

Citybanan 18526 

Utlämnat lån 5ala-Heby Energi 
58790 

AB 

108038 

Redovisat 
20130831 

17355 

563152 

110853 

127203 

66059 

12124 

785894 

1155280 

-369386 

785894 

28605 

41234 

ll180 

81019 

253599 

-172 580 

81019 

5075 

2 

88 

4442 

5000 

10247 

1020 

955 

40 

3800 

18783 

60060 

109512 
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19838 

597887 

17848 

l33167 

62694 

16589 

830175 

1224354 

-394179 

830175 

25990 

36838 

9323 

72151 

247434 

-175283 

72151 

5075 

2 

88 

4442 

5000 

10 247 

1020 

719 

40 

3800 

180ll 

56030 

104474 

Prognos 
3l-dec 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapita l. Kommuninvest har därefter 
beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 3 760 tkr för Sala kommun. Totalt andelskapital i Kommuninvest 
uppgick 2014-06-30 lil14 780 Ikr. 
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Bokslut 
2013 

Not 
13 

Förråd 

Lager Ösby Naturbruksgymn. 1912 

Centralförråd 907 

Lager g~vor, tavlor o d 371 

Lager Kungsängsgymn. kiosk 12 

lager Turistbyrån 60 

lager Simhallen 93 

3355 

Not 
Kortfristiga fordringar 

14 

Kundfordringar 16152 

Fordringar hos anställda 60 

Spannmå Isleveranser 678 

Stats b idragsfo rd ri "ga r 4492 

Skatte konto 703 

Kommunal fastighetsavgift 16519 

Kortfristiga fordringar kommu+ 
O 

nala bolag 

Fordran mervärdesskatt 7907 

Upplupna skatteintäkter 10 236 

Kommunalskatteford ra n 2752 

Förutbetalda kostnader och 
24248 

upplupna intäkter 

83747 

Not 
Kassa och bank 

15 

Huvudkassa O 

Avräkningskonton O 

Postgiro 30238 

Bank 103533 

Sparkonto lantmännen 

133772 

(Checkkrediten uppgår till 52 325 tkr) 

Not 
Eget kapital 

16 

Anläggningska pita I 605016 

Rörelsekapital 2467 

607482 

Specifikation av det egna kapi-
talets förändring 

Ingående Eget kapital 527 280 
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1807 

707 

372 

12 

63 

88 

3048 

27358 

147 

O 

465 

674 

16442 

-1728 

3388 

9180 

8428 

34346 

98699 

O 

640 

6814 

1257 

20 

8731 

656608 

-44266 

612342 

542381 
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1912 

907 

371 

12 

60 

93 

3355 

19652 

199 

678 

1509 

O 

15339 

-1574 

5513 

2291 

11180 

13 433 

68221 

O 

651 

33027 

94094 

48 

127820 

620014 

29350 

649364 

592382 

Prognos 
]l-dec 



Bokslut 
2013 

Resu Itatu tjä m n i ngsrese rv 15100 

Utdelning Sala kulturfond -4 

Arets res u Itat 65106 

Utgående Eget kapital 607482 

Balansutredning 

Arets res u Itat 65106 

Realisationsvinst -4 941 

Not 
Avsättningar för pensioner 

11 

Ingående avsättning, inkllö-
25416 

neskatt 

Pe nsionsutbeta Ini ng -1318 

Nyintjänad pension 2948 

Ränte- och basbeloppsuppräk-
ning 

603 

Sänkning diskonteringsräntan, 
2330 

inkllöneskatt 

Övrigt 671 

Förändring löneskatt 704 

31354 

Avsättning garanti- och visstids-
pension 

Ingående avsättning, inkllö-
3929 

neskatt 

Pensionsutbeta In i ng -47 

Nyintjänad pension 1818 

Arbetstagare om pensionerats 38 

Ränte- och basbeloppsuppräk-
ning 

111 

Sänkning diskonteringsräntan, 
606 

inkllöneskatt 

Övrigt -89 

Förändring löneskatt 444 

6809 

Summa not 17 38163 

Not 
Långfristiga skulder 

18 

Kommuninvest 328594 

Skuld för anläggnings-
13 931 

/anslutningsavgifter, VA 

Citybanan 17202 

359721 
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69961 

612342 

69961 

-4545 

25 416 

-841 

3 171 

473 

2330 

-156 

642 

31036 

4455 

-78 

284 

20 

177 

-26 

92 

4924 

35960 

250037 

13 234 

20588 

283859 
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15100 

41882 

649364 

41882 

-1417 

31354 

-1044 

1 470 

207 

O 

-52 

141 

32015 

6809 

-43 

106 

1 

O 

-l 

14 

6880 

38955 

315379 

14889 

17563 

347832 

Prognos 
31-dec 



80kslut 
2013 

Not 
Kortfristiga skulder 

19 

Kortfristig del av långfristig skuld 22060 

Levera ntärssku Ider 48851 

Upplupen källskatt 12047 

Upplupna arbetsgivaravgifter 14134 

Fastighetsskatt 770 

Statsbidragsförskott Gruvans 
1090 

vattensystem 

Utdelning från Jöns och Alvida 
1 

Akermans fond 

Statsbidragsförskott flyktingverk-
3238 

samhet 

Semesterlöneskuld 37327 

Ferieiöneskuld lärare 9413 

Uppehållslöneskuld 945 

Upplupen särskild löneskatt 
6104 

pensioner 

Upplupna räntekostnader 1158 

Upplupna pensionskostnader, 
25160 

individuell del 

Övriga förutbetalda intäkter 1246 

Förutbetalda skatteintäkter 6478 

Övriga utgihsrester och övriga 
27 383 

interimsskulder 

218407 

Not 
Ansva rsförbindelser 

20 

Pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland skulder eller 492235 
avsättningar 

varav effekt av förändrad dis-
36987 

konteringsränta 

Särskild löneskatt pensioner, 
119416 

ansvarsfö rb; ndeJser 

611651 

Not 
Borgensåtaganden 

21 

FörJustansvar för egnahem och 
550 

småhus 

Kommunens företag 582475 

583025 

Not Operationella leasingavtal, 
22 framtida leasingkostnader 

Med förfall inom 1 år 1137 
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14246 

18089 

12649 

14888 

723 

1090 

1 

850 

31158 

11233 

1049 

13610 

579 

16870 

45 

O 

17662 

154744 

499312 

36943 

121133 

620445 

664 

555682 

556346 

72(78) 
Delårsrapport 2014·08·31 

Redovisat Budget 
20140831 2014 

18596 

32879 

12801 

15272 

875 

1090 

1 

438 

24924 

9413 

945 

14167 

1024 

17400 

47 

6096 

14076 

170045 

474865 

115202 

590067 

664 

596083 

596747 

1137 

Prognos 
31-dec 



Bokslut 

2013 

Med förfall inom 2-5 år 1785 

Not Hyresavtal verksamhetsfastig· 
23 heter, framtida hyreskostnader 

Med förfall inom 1 år 17381 

Med förfall inom 2-5 år 29766 

Med förfall senare än S år 8741 

Drift- och investeringsredovisning 

DRIFT, netto Redovisat Redovisat 
tkr 20130831 20140831 

KS - Kommunehej 5410 3039 

KS - Medborgarkontor 22378 25686 

KS - Personalkontor 6212 6774 

KS - Ekonomikontor 4823 5440 

KS ~ Tekniskt kontor 18068 8907 

KS - Samhäl/sbyggnadskontor 32253 29169 

KS - Kultur- och fritidskontor 24667 26741 

KS . Räddningstjänst 14738 17988 

Summa Kommunstyrelsen (KS) 128548 123744 

Revision 248 281 

Överförmyndaren 2023 2169 

Bildnings- och lärande nämn- 288965 295907 
den (BLN) 

Vård- och omsorgsnämnd 256933 278037 
(VON) 

Summa 674716 700137 

INVESTERING, netto Redovisat Redovisat 

tkr 20130831 20140831 

KS - Medborgarkontar 667 971 

KS - Tekniskt kontar 48154 32729 

K5 - 5amhäflsbyggnodskontor 1686 -710 

KS - Räddningstjänst 4696 508 

Sa Kommunstyrelsen (KS) 55203 33498 

Bildnings- och lärandenämn- 969 915 
den (BLN) 

Vård- och omsorgsnämnd 234 3204 

Summa 56406 37615 
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2014 

6357 

41787 

10731 

8757 

36600 

53070 

38110 

22120 

217532 

790 

3173 

463077 

423964 

1108536 

Budget 
2014 

5446 

150662 

-6700 

1943 

151651 

4590 

6406 

162647 
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1785 

17381 

29766 

8741 

Prognos Budget 
31-dec avvikelse 

6257 100 

39802 1985 

10331 400 

8417 340 

38290 -1690 

51610 1460 

38715 -605 

23 310 -1190 

216732 800 

790 O 

3073 100 

459027 4050 

428664 -4700 

1108286 250 

Prognos Budget 
31-dec awikelse 

4446 1000 

125668 24994 

-150 -6550 

1943 O 

132207 19444 

4590 O 

4406 2000 

141203 21444 

Prognos 
31-dec 



Koncernens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

Tkr 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestö rande intäkter 

Verksamhetens kostnader 

lämförelsestörande kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER 

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 

Extraordinära intäkter 

Ext raordinära kostnader 

ÅRETS RESULTAT 
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2013-08-31 

396903 

20 046 

-987393 

o 
-50 672 

-621116 

561039 

168 444 

1122 

-23 710 

85779 

O 

O 

85779 
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2014-08-31 

376640 

-995253 

o 
-54619 

-673 232 

572 596 

176639 

599 

-21843 

54759 

O 

O 

54759 



BALANSRÄKNING 

Tkr 

TILLGÅNGAR 

AnläggningstiJIgangar 

Immateri ella an läggningstillgångar 

Goodwi ll 

Summa immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningst il lgångar 

Mark, byggnader, tekniska anläggningstillgångar 

Pågående arbete 

Maskiner och inventarier 

Pågående arbete 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstil lgångar 

Vä rdepa pper, andelar, m.m. 

långfristiga fordringa r 

Uppskjutna skattefordringar 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Förråd 

Fordringar 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättn ingstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL AVSÄITNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Resultatutjämningsreserv 

Arets resu ltat 

Nyemission 

Summa eget kapital 

Avsättningar 

Pensioner och liknande förpliktelser 

Avsättning skatter 

Övriga avsättningar 

Summa avsättningar 

Skulder 

Lå ngfri st iga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

l everantärssku Ide r 

Övriga kortfristiga skulder 

Summa kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL 

AVSÄITNINGAR OCH SKULDER 

75 (78) 

2013-08-31 

11372 

11372 

1664 466 

O 

81 496 

14892 

1760854 

100594 

28916 

O 

129510 

1901736 

13 325 

158343 

O 

53 333 

225001 

2126736 

611 124 

85779 

O 

696903 

37 328 

2356 

131 660 

171344 

1010 339 

1010339 

37358 

210792 

248149 

1258488 

2126736 
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2014-08·31 

10 131 

10131 

1671 013 

O 

73624 

59 908 

1804545 

100359 

26629 

O 

126988 

1941663 

13 257 

133513 

O 

152307 

299071 

2240740 

676443 

15100 

54759 

O 

746303 

40256 

3031 

140245 

183532 

1053197 

1053197 

51605 

206102 

257707 

1310904 

2240740 



Redovisningsprinciper 
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Delårsrapport 2014·08·31 

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

Kommunen har anpassat sin kontoplan till KommunBas 13 fr o m 2014. 

Lån och räntor 

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

Flytt från kortfristig skuld till långfristig skuld 

Redovisningen av anläggnings-janslutningsavgifter till kommunala vatten - och 
avloppsnätet har 2013 flyttats från kontogrupp 29, Upplupna kostnader och för
utbetalda intäkter till Långfristiga skulder, kontogrupp 23. 

Personalkostnader 

Intjänad semester och okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga värde 
inklusive personalomkostnadspålägg. Arbetsgivaravgifter för augusti har perio
diserats. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för hantering av kapitalkostnader' ska inventa
ri er som klassas som 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 maski
ner och inventarier: 3, 5, 7, 10 och 15 år. Pågående projekt samt markreserv av
skrivs inte alls. 

Internränta 

Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde, vilken är den av Sveriges 
kommuner och Landstings rekommenderade i cirkulär 13 :73, för 2014 2,5 %. 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna har bokförts enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste 
prognos, cirkulär 14:32. 

Pensioner 

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 
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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. 

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsre
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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§ 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammantradesdatum 

2014-09-16 

Dnr 2014/948 

Delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare 

Beredning 
Bilaga KS 2014/156/1. delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/156/2, delårsrapport för överförmyndare 
Bilaga KS 2014/156/3, intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning; 
rapport 

Kommunchef jenny Nolhage föredrar delårsrapporten för kommunstyrelsens för
valtning. Margareta Furenmo, tekniska kontoret, föredrar resultatpåverkande fak
torer för tekniska kontoret 

Vid ärendets behandling deltar även kontorscheferna Silvana Enelo jansson, Lennart 
Björk, jane Allansson och Roger Nilsson, samt bygglovshandläggare Lena Karlsson 
och markingenjör Anders Dahlberg från samhällbyggnadskontoret. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
iill fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning, 
.i!l1 fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/överförmyndare, samt 
iill godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2014 för kommun
styrelsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

m fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning, 

att fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/överförmyndare, samt 

iill godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2014 för kommun
styrelsens förvaltning och lägga den till handlingarna . 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

lUtdragsbestyrkande 

4 (11) 





§ 61 Delårsbokslut 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLFÖRVALTNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Dill' 2014/932 

Nämnder och styrelser ska lämna delärsrapport med prognos per den 31/12 för 

drift och investeringar samt en kortfattad version av den sammanfattande 
redovisningen som sker till bokslutet. 

Beredning 

Bilaga BLN 2014/31/1, rapport. 

Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenbe rg (S) yrkar att bildnings- och lära ndenämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2014, bilaga BLN 2014/31/1. samt 
att överlämna delårsrapport 2014 till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna upp,-ättat försl ag till delårsrapport 2014, bilaga BLN 2014/31/1, samt 

att överlämna delårsrapport 2014 till kommunstyrelsen . 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

I Utd"gsbesty,k"de 
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§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLFÖRVALTNINGEN 

Sammallträdesdatum 

2014-09-16 

Rapportering av internkontrollplan 

INLEDNING 

Dnr2014/ 150 

Rapport om internkontrollplanen vid delårsbokslut för skolfö,·valtningen. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/ 6/ 2, rapport. 

Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

iltt godkänna "apport om internkontrollplan, bilaga BLN 2014/6/2. 

BESLUT 

Bildnings- och lärandenämnden besluta r 

att godkänna rapport om internkontrollplan, bilaga BLN 2014/6/2 . 

Utdragsbestvrkand e 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/923 

VON § 104 Delårsrapport med helårsprognos 

Ju sterandes sign 

INLEDNING 
Föreligger vård- och omsorgsförvaltningens delårsrapport med helårsprognos. 

Beredning 
Sammanställning. Bilaga VON 2014/67/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna delårsrapporten med helårsprognos och 
att överlämna den till kommunstyrelsen med noteringen 
att nämnden bedömer att orsakerna till det prognostiserade underskottet för 
närvarande inte går att kompensera med andra kostnadsminskningar inom 
nämndens verksamhetsområden för att klara innevarande års budgetramar, samt 
Sill nämnden återkommer i oktober, i samband med behandling av 
verksamhetsplanen för 2015-2017 med bedömningar om vilka vägval nämnden 
måste aktualisera i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att fu llfölja de 
uppdrag som åligger nämnden. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

iill godkänna delårsrapporten med helårsprognos och 

att överlämna den till kommunstyrelsen med noteringen 

iill nämnden bedömer att orsakerna till det prognostiserade underskottet för 
närvarande inte går att kompensera med andra kostnadsminskningar inom 
nämndens verksamhetsområden för att klara innevarande års budgetramar, samt 

att nämnden återkommer i oktober, i samband med behandling av 
verksamhetsplanen för 2015-2017 med bedömningar om vilka vägva l nämnden 
måste aktualisera i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att fullfölja de 
uppdrag som åligger nämnden. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestvrkande 

5 (lS) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammaoträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/256 

VON § 105 Internkontrollplan, rapport 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Föreligger vård- och omsorgsförvaltningens rapport gällande internkontrollplan. 

Beredning 
Förvaltningens rapport Bilaga VON 2014/68/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (SJ yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera informationen och 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen och 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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JENNY NOLHAGE 
DIREKT: 0224-74 70 10 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Rapport till delårsbokslut - intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens förvaltning 2014 

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att 
styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det 
betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

Förvaltning har i samband med arbetet med delårsbokslutet sammanställt en 
rapport om arbetet med den interna kontrollen 2014 enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten om arbetet med 

intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med bilaga. 





Rapport till delårsbokslut, Intern kontrollplan - Kommunstyrelsens förvaltning 2014 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
l (rutin/system) till delårsbokslut 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 
Verkställighet av politiskt Att uppföljning sker att Kontorschef för Avstämning Löpande uppfölj- Kommunchef Möjlig/Kännbar Arbetet pågår 
fattade beslut politiskt fattade beslut Medborgarkontor en gång per ning under året 

verkställs år vid 
bokslut 

Inköp sker hos avtalade Kontroll av att Upphandlare En gång/å Stickprov Förvaltningschef Möjlig/Kännbar Inköpskontroll kommer 
leverantörer inköpsavtalen följ s att genomföras utifrån 

en s.k. spendanalys. En 
upphandlare och en 
ekonom har genomgått 
en spendanalyskurs. 
Ytterligare en 
upphandlare och en 
ekonom ska gå kursen 

Protokoll ska inlämnas Kontrollera att Regi strator 2 ggr/år Sökning i ärende- Förvaltningschef Minde Arbetet pågår 
från styrelsemöten i SHE, protokoll har inlämnats Vid delårs- hanteringssystemet sannolik/Kännbar 
Salabostäder, SIFAB samt från styrelsemöten i bokslut och 
Sala Silvergruva SHE, Salabostäder, årsbokslut 

SIF AB samt Sala 
Silvergruva 

Samhällsbyggnadskontor 
Kontrollera att beslut är Följa upp överklagade Berörd 2 ggr/år Analys av beslut Enhetschef Möjlig/Kännbar V id överprövning i 
rättssäkert behandlade beslut handläggare från överprövande samband med 

instans överklagade ärenden har 
det visat sig att 66 % av 
de överklagade besluten 
har varit riktiga, under 
det första halvåret. 





Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 
Kontrollera att kunder rar Livsmedelsinspektioner Berörd 2 ggr/år Antal faktiska Enhetschef Möjlig/Kännbar Livsmedelsinspektörerna 
den livsmedelstillsyn som motsvarar de timmar handläggare timmar motsvarar har planerat att hinna 
de har betalat för som faktureras kund beräknat antal med 210 tillsynsbesök 

fram till 31 augusti. Den 
31 juli hade man gjort 
175 tillsynsbesök. 

Kontrollera att beslut om Stickprov Berörd 2 ggr/år Stickprov samt där Förvaltningschef Möjlig/Kännbar Riktlinjerna följs. 
skolskjuts är taget i hand läggare politiken tagit 
enlighet med riktlinjer egna beslut 

Kontrollera att fördelning Stickprov Berörd 2 ggr/år Uppföljning av de Enhetschef Möjlig/Kännbar Tomtköreglema följs. 
av tomter i tomtkön sker i handläggare som fått tilldelning 
enlighet med tomtköregler. 
Tekniskt kontor 
A Att beslut expedieras V A-ingenjör 1 ggr/år Sammantaget för Förvaltningschef Möj I ig/försumbar Vid kompletta 
Handläggningstiden för inom fyra veckor. från och alla ärenden. och enhetschef ansökningshandlingar 
inkommen med januari har processen fungerat. 
ansökning/anmälan om 2014 . 
anslutning till kommunalt 
V A. (Från ansökan till 
lämnad arbetsorder ti II 
gata/park) 
Räddningstjänst 
Fakturahantering Samtliga inköp Beslutsattestant Löpande Granskning Räddn ingschef Mindre Beräknas bli uppfYllt. 

kontrolleras att de med sannolik/Lindrig Kontrollrapport lämnas 
pris och kvalitet vid årsbokslut. 
motsvarar 
bestälIn ingarna 

Betalkortsanvändning Samt I iga transaktioners Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Beräknas bli uppfYllt. 
kvitton sparas i akt till sannolik/Lindrig (kvitton sparas centralt). 
respektive kort och Kontrollrapport lämnas 
kontrolleras mot konto- vid årsbokslut. 
utdragen från 





Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
I (rutin/system) till delårsbokslut 

kortleverantören 
Automatlarmkontroll Genomförda kontroller Stf Kvartalsvis Uppföljning av Räddningschef Mindre Uppfyllt 

Räddningschef månads och sannolik/Lindrig 
kvartals prov 

Handbrandsläckarkontroll Genomförda kontroller Stf Q2&Q4 Uppföljning av Räddningschef Mindre Uppfyllt 
Räddningschef årskontroll sannolik/Lindrig 

Förebyggande - tillsyner Myndighetstill syn Stf Q3 Uppföljning av Räddn ingschef Minde Uppfyllt 
enligt Lag om skydd Räddningschef årstillsyner sannolik/Kännbar 
mot olyckor samt Lag 
om brandfarliga och 
explosiva varor 

- -- -
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Skolförvaltningen 
Daniel Ahlin 
Tfn . 0224-74 72 07 

2014-09-23 

Rapport om internkontrollplanen vid delårbokslut. 

Internkontrollplan 2014 for SkolfdrvaItningen 

ProcessIRutin Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens 

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

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att beslut Skoljuridisk Vid 
beslut fattas och behandlas ansvarig lämpligt 

formellt korrekt om handläggare tillfålle 
åtgärdsprogram eller inte 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att SkoUuridisk Stickprov 
innehåll åtgärdsprogram har korrekt ansvarIg 

innehåll handläggare 

Ärende 6 
Bilaga BLN 2014/6/2 
Dnr2014/ 150 

Metod Rapportering Till 

Sökning i Förvaltningschef 
Ftb:n alt samt till BLN i 
ekonomisyste samband med 
met bokslut 
Full revision Förvaltningschef 

som rapporterar till 
BLN i samband med 
bokslut 

Analys Förvaltningschef 
samt till BLN i 
samband med 
bokslut 

Riskbedömning 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

Möj lig/all varlig 

'------ - -

1. Inköpsrutiner görs stickprover på under året. Sammanställning av totalt inköp och hur stor del som köpts av avtalspartners görs till bokslutet. 
2. Åtgärdsprogram, beslut, kommer presenteras i bokslutet. 
3. Åtgärdsprogram, Innehåll, kommer presenteras i bokslutet 





Internkontrollplan 2014 
vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer/rutiner att kontrollera 

under året. 

1. Personalförsörjning genom personalomsättningssiffor ska kontrolleras 1 g/år. Ej gjort till 

delår. 

2. Medicinskt färdigbehandlade följs varje månad ack tom augusti ca 1,5 mkr 

3. Viten kontrolleras varje månad . Viten för 2 LSS korttids samt 1 LSS kontaktperson som gått 

till Förvaltningsrätten samt 3 st där IVO överväger vitesansökan på IFO . 

4. Placeringar kontrolleras varje månad. 

5. Återsökning från Migrationsverket kontrolleras 1 g/år. Ej gjort till delår 

6. EKO-frågor inköpskort kvittokontroll. Av 76 fakturor bedömdes ca 65% ha en ofullständig 

kvittoredovisning och rutinerna för hanteringen av kvitton ska därför omedelbart ses över. 

7. Inköpskort avtalstrohet. Ikea och Ica var de vanligaste inköpen utan avtal. 








