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LEDN l NGSUTSKOTTET 

Sam manträdesdatum 

2015-04-07 

Dnr 2015/293 

§ 88 Bokslut 2014 för Sala kommun 

Justerandes sign 

Beredning 
Bilaga KS 2015/80/1, årsredovisning 2014 
Bilaga KS 2015/80/2, indikatorredovisning 2014 
Bilaga KS 2015/80/3, begäran om tilläggsbudget 
Bilaga KS 2015/80/4, begäran om tilläggsanslag 
Bilaga KS 2015/80/5, nämndernas protokoll 
Bilaga KS 2015/80/6, internkontroll2014 
Bilaga KS 2015/80/7, bolagens årsredovisningar 2014 
Bilaga KS 2015/80/8, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Ekonomichef Mårten Dignell inleder föredragningen med en sammanfattning av 
Bokslut 2014. Controller Inger Lindström och redovisningsekonom Anna Cedervång 
deltar vid ärendets behandling. 
Kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (c) föredrar därefter ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (c) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 
att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 
fill fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2.195 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2015/80/8, 
att fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54.415 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 
att fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/tekniska kontoret 
2015 med 69.895 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2014. 

Protokollsanteckning 
Det antecknas i protokollet att Socialdemokraterna lägger sitt yrkande vid kommun
styrelsens sammanträde. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

fill godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 

att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2.195 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2015/80/8, 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54.415 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 

Utdragsbestyrkande 

d« 
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att fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/tekniska kontoret 
2015 med 69.895 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2014. 
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Bokslut 2014 
När vi ser tillbaka på 2014 är det för många av oss främst den stora skogsbranden 
som drabbade stora delar av kommunens västra område med stor kraft som vi för 
alltid kommer att minnas. skogsbranden var en katastrof som drabbade många 
kommuninvånare, företagare och medarbetare i den kommunala organisationen. 
Fortfarande påverkar branden inte enbart de direkt drabbade utan väldigt många är 
även detta år berörda av skogsbrandens efterdyningar. 

Årets resultat uppgår till1,1 mkr. Efter balanskravsutredningen är årets justerade 
resultat 25 7 tkr. Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna 
ska vara högre än kostnaderna. Årets resultat på 1,1 mkr är det sämsta resultat som 
uppvisats i Sala kommun sedan 2001 då resultatet var- 4 mkr. 

Förändringarna mellan åren har varit stor. Resultatet år 2012 var 39,3 mkr, år 2013 
65,1 mkr och 2014 var resultatet 1,1 mkr. 

Ett av de viktigaste finansiella mål som vi har i Sala kommun är att ökningen av 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen. 
Nettokostnadsökningen är 9,1 o/o och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och 
utjämning är 2,6%. Målet är därmed inte uppnått. 

Kommunfullmäktige beslöt i budgeten för 2014 att årets resultat ska uppgå till 
minst 2% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Detta mål är inte heller 
uppnått eftersom resultatet endast uppgår till 0,1 o/o. 

Det tredje finansiella målet är att nämnderna ska bedriva verksamheten inom 
beslutade anslag. Sammantaget har nämnderna bedrivit verksamheten inom de 
beslutade anslaget, däremot visar vissa enskilda nämnder underskott varför 
måluppfyllelsen är svag även om målet formellt är uppnått. 

Sammantaget har Sala kommun inte uppnått god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv. Speciellt oroande är den höga netto kostnadsökningen, 
eftersom den får effekter även för innevarande och kommande år, då det i hög grad 
handlar om åtaganden inför framt iden. 

Den enskilt största kostnaden i kommunens verksamhet är löner och sociala avgifter 
som utgör 62,8% av verksamhetens kostnader. Totalt har vi 1730 medarbetare i 
Sala kommun, varav en ökande andel visstidsanställda. Det är oroande att 
o hälsotalen för fjärde året i rad ökat. Målet är att sjukfrånvaron ska understiga fem 
procent. 2014 var sjukfrånvaron 5,3%. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0 224-74 70 00 
Fax: 0224·188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gunnarsso n@sala.se 
Direkt : 0224-747100 



Kommunstyrelsen 

Folkmängden fortsätter glädjande nog att öka i kommunen. Sala kommun har nu 
21 925 invånare vilket är en ökning med 156 personer sedan föregående år. 

2014 års bokslut innebär en stor utmaning för alla styrelser och nämnder i Sala 
kommun, eftersom de beslut som fattats och de åtgärder som vidtagits under 2014 
får återverkningar också på 2015 års och även kommande års verksamhet. Den höga 
nettokostnadsökningen pekar på en ambitionsökning som är svår att hantera inom 
gällande ram för 2015 - 2017. 

Under 2015 kommer vi därför att behöva göra kraftfulla prioriteringar inom såväl 
drift som investeringar. Mot denna bakgrund kan inte de önskemål som finns om 
tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag tillgodoses fullt ut. En genomgång har också 
gjorts av den begärda tilläggsbudgeten i investeringsbudgeten för 2015 och objekt 
som inte är pris- och tidssatta tagits bort. Likaså projekt som av andra anledningar 
inte anses möjliga att genomföra under 2015. Som en följd av den stora summa som, 
trots detta begärs som tillägg till investeringsbudgeten har även justeringar av 2015 
års investeringsbudget gjorts enligt samma princip. 

Tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag 

Kommunstyrelsen 

Medborgarkontor 

Del av medfinansiering cykelleder Södra kommundelen, 
avseende sträckan Grällsta- Sätrabrunn i enlighet med 
tidigare fattat beslut (2 110 tkr medges ej. Denna medfinansiering 
hanteras i samband med strategisk plan 2016-2018) 175 tkr 

Tekniskt kontor 

Renhållning 1 061 tkr medges ej 

Samhällsbyggnadskontor 

Sanering kvarteret Lodjuret 

Räddningstjänst 

Civilförsvar 

Summa tilläggsbudget 

Tilläggsanslag investeringar från 2014 till2015 

Kommunstyrelsen 

Medborgarkontor 

ePhorte 

Kultur och fritidskontor 

Informationsdisk 

Upprustning av badplatser 

Begärda medel 

548 tkr 

100 tkr 

200 tkr 

l 920 tkr 

100 tkr 

2 195 tkr 

Förslag 

548 tkr 

100 tkr 

200 tkr 
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Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontor 

Sanering Lodjuret l 920 tkr 
(Överförs till driftbudgeten i enlighet med gällande redovisningsregler) 

Bredbandsutbyggnad l 391 tkr l 391 tkr 
(tidigare medborgarkontoret) 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 

VA-program 

Parkprogram 

Tekniskt serviceprogram 

Gruvans vattensystem 

Lokalprogram 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 

Krisberedskap övergripande 

Krisberedskap ACC LEH 

S 889 tkr 

11868 tkr 

Sl4 tkr 

l 088 tkr 

3 S27 tkr 

41324 tkr 

280 tkr 

4S3 tkr 

478 tkr 

skolnämnden (Bildnings- och lärandenämnden) 

Inköp minibuss Ösby 300 tkr 

Överföring av investeringsanslag i bokslut 2014 till2015 

Begärt 69 880 tkr Förslag 

Revidering av Investeringsbudget 2015 

Kommunstyrelsen Beslut (2014-12-15) 

Tekniskt kontor 

Administration o 
Mät/Kart 47S tkr 

Tekniskt serviceprogram S 100 tkr 

Gator f vägar 11 300 tkr 

Parkprogram 7 100 tkr 

Gruvans vattensystem o 
VA-program 19 000 tkr 

Lokalprogram 31 370 tkr 

Summa investeringsbudget 2015 74 345 tkr 

4 939 tkr 

4 847 tkr 

Sl4 tkr 

l 088 tkr 

2 930 tkr 

36 347 tkr 

280 tkr 

4S3 tkr 

478 tkr 

300 tkr 

54415 tkr 

Förslag 

o 
47S tkr 

2 800 tkr 

11300 tkr 

4 7SO tkr 

o 
16 900 tkr 

29 370 tkr 

69 895 tkr 
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Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 

att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2 195 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2015/80/8 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54 415 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8 

att fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/tekniska kontoret 
2015 med 69 895 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8 

dels beslutar för egen del 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2014. 

Carola Gunnarsson 

Kommunstyrelsens or ·· 
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Snabbfakta, 4 år i sammandrag 

Nyckeltal/mått Bokslut 2011 Bokslut 2012 

Arets resultat, mkr 12,5 39,3 

Arets resultat som andel av skat- 1,2 3,7 

teintäkter, bidrag och utjämning, 
% 

Nettokostnader, mkr l 007,6 l 012,7 

-förändring från föregående år, % 3,2 0,5 

Jämförelsestörande intäkter, mkr 21,0 

-förändring fr föregående år 2,6 

justerat m jämförelsestörande, % 

skatteintäkter, bidrag, utjämning, l 028,0 l 057,7 

mkr 

- förändring från föregående år, % 3,2 2,8 

Nettokostnadsandel av skattein- 98 96 

täkter, bidrag och utjämning,% 

Finansnetto, mkr -7,8 -5,7 

Rörelsekapital, mkr -99,6 -94,5 

Balanslikviditet 0,6 0,6 

soliditet, % so so 

Nettoinvesteringar, mkr 76,3 121,4 

Långfristig skuld, mkr 245,0 282,9 

Tillgångar per invånare, kr 47 050 49 870 

Skulder per invånare, kr 22 337 23 311 

Utdebitering 22,19 22,31 

Folkmängd 21568 21596 

Löner och sociala avgifter, mkr 704,9 720,2 

-förändring från föregående år, % 2,9 2,2 

Känslighetsanalys 

10 öre i utdebitering ca 4 mkr 

1 % ränteförändring, låneskulden ca 3,1 mkr 

1 % medarbetarkostnad ca 7,7 mkr 

s (114) 
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Bokslut 2013 Bokslut 2014 

65,1 1,1 

6,0 0,1 

l 019,8 1113,1 

0,7 9,1 

29,9 

1,6 6,0 

l 091,5 1 119,6 

3,2 2, 6 

93 99 

-6,6 -5,3 

2,5 -31,4 

1,0 0,9 

so 49 

103,8 68,3 

359,7 347,0 

56 217 56 998 

26 558 27 430 

22,31 22,31 

21 769 21 925 

738,1 774,2 

2,5 4,9 
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KOMMUNFULLMÄKTIGEs VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunk
ten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en stra
tegisk plan för planperioden. 

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

Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. 

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

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

• 

• 

• 

• 

Hållbart samhälle 

Medborgare 

Medarbetare 

Ekonomi 

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

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

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

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

6(114) 
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• Den stora skogsbranden är en stor katastrof som drabbade många kom
muninvånare, företagare och medarbetare i den kommunala organisat
ionen. Hösten har präglats av fortsatt stöd till drabbade, planering för och 
deltagande i utvärderingar och utredningar med anledning av branden 
samt samordning och samverkan med andra myndigheter, organisationer 
och frivilliga. 

• Mångspråkscafe har arrangerats på biblioteket i Sala genom samverkan 
med Röda korset och integrationsenheten. 

• Ett samarbete med salabostäder inleddes med konstprojektet "Målningar 
i trapphus". 

• Under 2014 har ett flertal planärenden pågått för bland annat Evelund, 
östra kvarteren och Silvervallen, Fridhem, del av stadsparken och Lär
kans sportfält 

• Den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad antogs i maj och följs 
upp framöver med "handlingsplan". De två sista ortsanalyserna, Broddbo 
och Saladamm, har färdigställts. Tillsammans med övriga ortsanalyser 
blir de viktiga underlag i arbetet med ny översiktsplan som påbörjades 
2014. 

• Det nya vård- och omsorgsboendet Johannesbergsgatan 2 färdigställdes 
och invigdes under våren 2014. 

• Byggnationen av området runt resecentrum inleddes. 

• 31 förstelärartjänster har inrättats. 

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

• Kommunen har haft svårigheter under året att ordna plats för kommu
ninvånare som landstinget bedömt som utskrivningsklara. Det har lett till 
2 368 tkr i avgifter för kommunen tilllandstinget för utskrivningsklara 
som fått vänta på plats. 

• Två nya gruppbostäder på Karpgatan 2 i Sala har startats upp under året. 

• Under året har 204 personer hänvisats från försörjningsstöd till Jobbcen
ter, av dessa har 37 personer avslutats. Av dem har 34 personer gått till 
lönearbete. 

• Under året har ett nytt s.k. PUT boende (permanent uppehållstillstånd) 
öppnat i Gröna villan. 

7 (114) 
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Nedan SKL:s en sammanfattad bedömning av den ekonomiska utvecklingen en
ligt cirkulär 14:59 

Efter en stark avslutning på 2013 har svensk ekonomi under 2014 utvecklas för
hållandevis svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling 
samt en fortsatt svag svensk export. Svensk BNP beräknas att växa med 1,9 pro
cent 2014 men under 2015 år ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas 
då växa med 2,9 procent. 

Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att gene
rera ökad sysselsättning, men den kraftiga ökningen av personer i arbetsför ålder 
har inneburit att arbetslösheten trotts detta legat kvar kring 8 procent. Den be
räknas nu successivt minska ned till omkring 6,5 procent 2016. 

Trots den kraftiga dämpningen i tillväxt under 2014 fortsätter sysselsättning och 
arbetade timmar öka i god takt. Det betyder att produktiviteten utvecklas mycket 
svagt. Den svaga utvecklingen inleddes redan 2006, ett par år före finanskrisen. 
Efter återhämtningen 2010 har produktiviteten varit i stort sett oförändrad men 
förväntas återgå till att öka, men inte lika snabbt som tidigare. Det kommer att ha 
betydelse för såväl BNP-utvecklingen som löneökningarna på sikt. 

Oaktat detta beräknas skatteunderlaget klara sig förvånansvärt bra, med reala 
ökningar runt 2 procent i 2014 och 2015. Ökningstakten avtar dock efter 2015, 
främst till följd av att arbetade timmar inte längre ökar i samma utsträckning i 
och med att konjunkturuppgången beräknas övergå till en situation med en eko
nomi i balans 2016. 

Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan 
till O procent och det dröjer troligen till 2016 innan penningpoli tiken börjar 
stramas åt. 

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. 

Den privata konsumtionen utvecklades svagare än beräknat under det tredje 
kvartalet 2014 vilket innebär att skatteunderlaget utvecklas långsammare än 
beräknat. Hushållens inkomster har utvecklats mycket gynnsamt sedan mitten av 
2000-talet. Mellan 2005 och 2013 har hushållens reala disponibla inkomster 
vuxit med i genomsnitt 3,2 procent per år. Under samma period har hushållens 
konsumtionsutgifter ökat med endast 1,9 procent i genomsnitt per år. Hushållens 
sparande har därmed stigit mycket kraftigt. Åren 2012 och 2013 nådde hushål
lens nettosparkvot den högsta nivån i modern tid. 
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Årets resultat uppgår till l, l mkr. Resultatet är 5,5 mkr högre än budgeterat. l 
verksamhetens nettokostnader redovisas ett sammantaget överskott för nämn
derna på 3,6 mkr, reavinst 0,8 mkr samt avskrivningar och övriga kostnader och 
intäkter inom finansförvaltningen, -8,3 mkr. 

Ökade intäkter från skatteintäkter, bidrag och utjämning 4,7 mkr samt även fi
nansnetto 4, 7 mkr bättre än budget. 

De största avvikelserna inom nämnderna återfinns på kommunstyrelsen med ett 
överskott på 8,1 mkr medan Vård- och omsorg redovisar ett underskott på 6 mkr. 
Det är värt att notera att nämnderna har fått utökade anslag i tilläggsbudget med 
9,9 mkr. 
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BALANSKRAVET 

Resultatutveckling 2010-2014, mkr 

2011 2012 2013 2014 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre 
än kostnaderna. Vid bedömningen av om balanskravet uppfyllts har årets resultat 
1135 tkr justeras med realisationsvinsterna 878 tkr. Årets resultat enligt balans
kravet uppgår till 257 tkr vilket innebär att kommunen uppfyllt balanskravet 

Balanskravsutredning 

2014 

Årets resultat 1135 

Samtliga realisationsvinster -878 

Årets resultat efter balanskravsutredning 257 
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Arets balanskravsresultat 257 
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Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekono
misk hushållning. 

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

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

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2014 beslutat att årets resultat ska 
uppgå till minst 2 o/o av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Målet uppfylls 
inte 2014 då resultatet uppgår till 0,1 o/o. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter, statsbi
drag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen. Nettokostnadsök
ningen är 9,1 o/o och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är 
2,6 o/o. Målet är inte uppnått. 

Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska bedriva verksamheten 
inom beslutade anslag. Nämnderna har sammantaget bedrivit verksamheterna 
inom beslutade anslag enligt driftredovisningen. Överskottet blev 3,6 mkr och 
därmed målet är uppfyllt, Däremot redovisar vissa enskilda nämnder underskott 
varför måluppfyllelsen får anses som svag. 

Ett av de tre finansiella målen har uppnåtts. Kommunen har ur ett finansiellt per
spektiv inte uppnått god ekonomisk hushållning. 

VERKSAMHETENS KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet för den löpande verk
samheten. Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatter, bidrag och utjämning 
som används till att finansiera verksamheternas nettokostnader, hur stor del som 
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finns kvar till att betala finansnettot, få balans i resultaträkningen och eventuell 
konsolidering. Nettokostnadsandelen är 99,4%. 

Externa kostnader 2014 

C Löner och sociala avgifter 

• Pensionskostnader inkl särskild löneskatt 

c Inköp anläggningstilig o 
underhållsmaterial 

c Bränsle, energi och vatten 

• Köp av huvudverksamhet 

EIÖvriga tjänster 

c Lokal- och markhyror 

c Lämnade bidrag 

•övriga kostnader 

De externa bruttokostnaderna har mellan 2013 och 2014 ökat med 9,1 o/o. Löner 
och sociala avgifter uppgår till 774,2 mkr och är den största kostnaden i kommu
nens verksamhet och utgör 62,8 o/o av verksamheternas kostnader. Kostnaderna 
löner och sociala avgifter har ökat med 4,5 o/o mellan 2013 och 2014. 

Externa intäkter 2014 

27,6% 

AVSKRIVNINGAR 

c Försäljningsintäkter 

D Taxor,avgifter,ersättningar 

c Hyror och arrenden 

OBidrag 

c Försäljning verksamhet o entr. 

D Försäljning 
anläggningstillgångar 

• Försäljning 
exploateringsfastigheter 

Avskrivningarna är 5,4 mkr lägre än budgeterat. Detta beror bl a på att budgete
rade investeringar är högre än redovisade investeringar. Den del avskrivningarna 
som är beräknade på de budgeterade investeringarna ger därför ett överskott. En 
för hög investeringsvolym binder därför upp resurser som skulle kunna använ
das till annat. 
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Kostnaderna för pensioner följer budget och är i det närmaste oförändrad jäm
fört med föregående år. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr (inkllöneskatt) 

2011 2012 2013 2014 

Avsättning för pensioner 29,9 30,4 38,2 39,7 

Ansvarsförbindelser 574,5 573,8 611,7 578,5 

Finansiella placeringar 0,0 o o o 

Summa 604,4 604,2 649,9 618,2 

Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ett stort åta
gande för pensioner vilket redovisas som ansvarsförbindelse. De totala pensions
förpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2013 till 618,2 mkr. Under av
sättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstids
pensioner. Denna del som förvaltas av kommunen uppgår till 39,7 mkr. Avsätt
ningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräkning. 

Pensionskostnader, mkr (lnkllöneskatt) 

2011 2012 2013 2014 

Individuell del 30,3 31,2 31,1 33,1 

Förändring avsatt till pensioner -1,6 -0,7 7,0 1,5 

-varav RIPS-ränta 1,8 2,4 

Pensionsutbetal n i ng ar 27,5 28,0 28,3 29,3 

Summa 56,2 58,5 66,40 63,9 

Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att förvalta själv uppgår 
till 33,1 mkr. I pensionsutbetalningar ingår utbetalningar enligt ansvarsförbin
delsen och försäkringspremie avseende kompletterande ålderspension. Från och 
med 2006 försäkras den kompletterande ålderspensionen. Även den intjänade 
pensionen från och med 1998 försäkras. 

SKATTER, BIDRAG, UTJÄMNING 

skatteintäkter, bidrag och utjämning är den största inkomstkällan för kommunen 
och svarar för 76% av samtliga driftintäkter. Intäkterna har ökat mot budget 
med 4,7 mkr varav slutavräkningen stod för 2,2 mkr. 

Nettokostnadsökningen 2014 är 9,1 o/o och ökningen av skatteintäkter, statsbi
drag och utjämning är 2,6 o/o. 
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Skatter, bidrag och utjämning har från 2010 ökat med 3,5 o/o. Verksamhetens net
tokostnader har ökat med 3,9 o/o. Under 2013 och 2014 har nettokostnadsök
ningarna understigit l o/o samtidigt som skatter, bidrag och utjämning legat sta
digt runt 3 %, detta har varit en positiv utveckling som skapat att handlingsut
rymme. Utvecklingen under 2014 är därför mycket oroande. 
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Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag, utjämning, 
förändring i procent 

2010 2011 2012 2013 2014 

~Verksamhetens nettokostnader skatteintäkter, bidrag, utjämning 

PINANSNETT O 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är negativt 5,3 
mkr. l de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor, finansiell kostnad för 
pension, indexuppräkning för åtagandet att bidra till Citybanan. l de finansiella 
intäkterna ingår förutom bankränta och borgensavgifter, ränta från SHEAB och 
utdelning från SIFAB samt Salabostäder. Finansnettot har gentemot budget för
bättrats med 4,7 mkr beroende på att ingen nyupplåning har skett under året 
samt att de lån som satts om under året har fått en betydlig lägre ränta än budge
terat. 

TILLGÅNGAR, SKULDER 

Kommunens totala tillgångar är l 249,7 mkr varav l 026,6 mkr är anläggnings
tillgångar. Det egna kapitalet är 608,6 mkr. Kommunens skulder är 601,4 mkr 
varav 347,0 mkr är långfristiga skulder. l de långfristiga skulderna ingår kommu
nens engagemang i byggandet av Citybanan med 11,9 mkr och skuld för anslut
nings- anläggningsavgifter med 14,7 mkr samt investeringsbidrag på 10,0 mkr 
för byggnation av nytt äldreboen de. Kommunens totala låneskuld uppgår till 
328,9mkr, fördelat mellan kortfristig dell8,6 mkr och långfristig del 310,3 mkr. 
Långivare till samtliga kommunens lån är Kommuninvest. 
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Låneskuld 

Lån som förfaller 

- inom l år, mkr 

- inom 2-3 år, mkr 

-inom 4-5 år, mkr 

Genomsnittlig ränta 

Genomsnittlig räntebindningstid, år 

SOLIDITET 

2013 2014 

64 93 

173 176 

110 60 

2,74% 2,79% 

3,6 3,6 
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soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. soliditetsmåttet visar hur 
stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. soliditeten är 
50%. Kommunens ekonomiska styrka är i det närmaste oförändrad sedan 2011. 

soliditet, % 

2011 2012 2013 2014 

Exklusive pensionsförpliktelse so so so 49 

Inklusive pensionsförpliktelse -7 -3 o 2 

LIKVIDITET 

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är relationen omsätt
ningstillgångar och kortfristiga skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balans
likviditeten 2014 är 88 %vilket innebär att de kortfristiga skulderna är högre än 
omsättningstillgångarna. Detta är 13% lägre jämfört med föregående år, försäm
ringen beror huvudsakligen på att de kortfristiga skulderna har ökat. 

BORGENsÅTAGANDE 

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till621,6 mkr en ökning med 38,6 
mkr jämfört med 583,0 mkr föregående år. Ökningen beror på till största delen 
på ett borgensåtagande till salabostäder AB på 41,0 mkr. Det bör påpekas att 
kommunens borgensåtaganden nu överstiger det egna kapitalets storlek. Kom
munen inställning till borgensåtagande som tidigare har präglats av försiktighet 
har förändrats i och med kommunens medlemskap i Kommuninvest AB. 
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Kommunfullmäktige fonderade 15,1 mkr av 2013 års resultat till en resultatut
jämningsfond. Fonden är oförändrad under 2014. 

DRIFTREDOVISNING, NETTO 

Nämnder/styrelse, mkr Budget 2014 Bokslut 2014 Awikelse 2014 

Kommunstyrelsens förv. 219,7 211,6 8,1 

Revision 0,8 0,8 o 

Överförmyndare 3,2 2,8 0,4 

Bildnings- och lärandenämnd 463,1 461,9 1,2 

Vård- och omsorgsnämnd 424,0 430,0 -6,0 

Summa 1110,7 1107,1 3,6 

Nämnderna redovisar ett sammantaget budgetöverskott på 3,6 mkr. Nämnderna 
har fått utökade anslag under året med 9,9 mkr. 

Kommunstyrelsen redovisar överskott för alla verksamhetsområden utom kul
tur- och fritid. De största överskotten redovisas för medborgarkontor och tek
niskt kontor. 

Bildnings- och lärandenämnden redovisar överskott för verksamheterna grund
skola, gyronasiesärskola och vuxenutbildning medan underskott redovisas för 
verksamheterna förskola, gymnasieskola och central förvaltning. 

Vård- och omsorgsnämndens underskott är huvudsakligen hänförligt till verk
samhetsområdena omsorg om äldre, omsorg om funktionshindrade och IFA (in
divid, familj och arbete). Ett överskott redovisas för verksamhetsområdet för
valtningsövergripande verksamhet 

INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO 

Nämnder/styrelse, mkr Budget 2014 Bokslut 2014 Awikelse 2014 

Kommunstyrelsens förv. 158,0 61,5 96,4 

Bildnings- och lärandenämnd 4,6 3,5 1,1 

Vård- och omsorgsnämnd 6,4 3,3 3,2 

Summa 168,9 68,3 100,7 

Nettoinvesteringarna var budgeterade till111,7 mkr. Budgeten har komplette
rats med tilläggsanslag på 57,2 mkr. Av den totala budgeten 168,2 mkr lämnas ett 
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överskott med 100,7 mkr vilket motsvarar en budgetavvikelse med 60 o/o. 2013 
var budgetavvikelsen 37 o/o och 2012 32 o/o. 

De största avvikelserna, är hänförliga till tekniska kontorets lokalprogram +57,2 
mkr, va-kollektivet+ 18,4 mkr samt gatuprogrammet + 10,4 mkr. 

större investeringar, netto mkr 2014 2013 2012 Totalt 2012-2014 

!T-investeringar 2,1 0,7 2,8 

Brandbilar 4,7 4,7 

Fastighetsinköp 9,1 9,1 

skolgårdar 2,5 0,3 0,7 3,6 

Tillagnings-/mottagningskök 9,2 10,8 20,0 

Gärdesta förskola 8,4 8,4 

Äldreboende 3,6 72,7 66,6 142,9 

Inventarier nytt äldreboende 2,8 2,8 

Lärkans sportfält, etapp 2 3,8 3,8 

Målerilokal Ösby 3,6 3,6 

Ventilation Ösby 1,6 1,6 

Resecentrum 1,8 1,8 

Klimatanläggning Täljstenen 3,4 3,4 

Bokbuss 1,1 1,1 

Utbyte ispist ishallen 4,7 4,7 

Huvudledning, Knipkällan 5,9 5,9 

VA-sanering 4,2 2,9 7,1 

UPPFÖLJNINGAR UNDER ÅRET 

Driftsredovisningen 
Under året har åtta månadsuppföljningar och en delårsrapport tagits fram. De tre 
första månadsuppföljningarna har pekat på ett litet underskott för nämnderna. 
Frän och med månadsuppföljningen i april har ett överskott prognostiserats som 
stadigt har ökat under resten av året för att i november uppgå till14,6 mkr. Un
dantaget var prognosen i delårsrapporten som visade ett lägre överskott än både 
månaden före och efter, 0,3 mkr. l bokslutet redovisade nämnderna sammantaget 
ett positivt resultat på 3,6 mkr. 
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Investeringarna har följts upp vid samma tillfällen som driftsredovisningen och 
har under hela året pekat på ett stadigt växande överskott, i novemberuppfölj
ningen uppgick överskottet till 85 mkr. I bokslutet redovisades överskottet totalt 
till100,7 mkr. 

10,4 mkr har erhållits i investeringsbidrag för nybyggnationen av vård- och Offi

sorgsboendet på Johannesbergsgatan. 
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Den statistik som här presenteras kommer från vårt personal- och lönesystem. 
statistiken presenteras totalt och förvaltningsvis. De tre förvaltningarna är 
Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), skolförvaltningen (SKF) och Vård- och 
omsorgsförvaltningen (VOF). 

Fr o m 2015-01-01 minskas antalet förvaltningar till en, Kommunstyrelsens för
valtning. Det innebär att även verksamheterna för skola och vård och omsorg 
organisatoriskt kommer tillhöra Kommunstyrelsens förvaltning, liksom kontoren 
för samhällsbyggnad, tekniska, medborgarkontor, kultur och fritid, räddnings
tjänst samt personal och ekonomi gör. 

Antal medarbetare 

Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tillsvidare 2009 1855 1872 1871 1772 1651 1623 1629 1627 1605 

Visstidsanställda 324 397 188 143 115 120 134 104 110 125 

Totalt 2333 2252 2060 2014 1887 1771 1757 1733 1737 1730 

Våra största förvaltningar är skolförvaltningen och Vård- och omsorgs förvalt
ningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala kommun 
utgör inget undantag med 79% kvinnor och 21% män. 

Fördelning av män/kvinnor per förvaltning, totalt antal medarbetare 

KSF SKF VOF TOTALT % 

Kvinnor 172 545 643 1360 79 

Män 156 147 67 370 21 

Summa 328 692 710 l 730 100 

Varav deltidsanställda 

KSF SKF VOF TOTALT % 

Kvinnor 39 79 282 400 91 

Män 8 15 15 38 9 

Summa 47 94 297 438 100 
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Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Sala 
kommun strävar efter att erbjuda heltidstjänst till medarbetare som så önskar. 
Målet är att tillvarata medborgarnas behov av service och omvårdnad och att 
samordna det med kontinuitet, ekonomi och önskad sysselsättningsgrad. Ett till
vägagångsätt som tillämpas är årsarbetstid. Det skapar flexibilitet och ger möjlig
heter att styra resurser till behoven och samtidigt tillgodose enskilda medarbeta
res önskemål. 

Ålder 
Av statistikuppgifter framgår hur många och när befintliga medarbetare uppnår 
en ålder av 65 år. Siffrorna anger totalt antal per år. 

2015 2016 2017 2018 

Antal 46 68 44 58 

I samband med organisationsförändring har Sala kommun erbjudit pensionsför
stärkning vid förtida uttag av ålderspension, till tre medarbetare inom Måltids
enheten. Fem medarbetare har, under 2014, fått dispens förtimanställning efter 
fyllda 67 år. 

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda medarbetare är 45 år. 
Motsvarande siffra för visstidsanställda är 44 år. 

A vs/ut från arbetsgivarens sida 
Under 2014 har fem medarbetares anställning avslutats på grund av personliga 
skäl då utredning visat att omplaceringsmöjlighet saknats. Orsaker har varit kva
litetsbrister eller ohälsa. Åtgärder vid kvalitetsbrister eller ohälsa syftar till att 
leda till återgång, i första hand till ursprunglig tjänst. Om det inte är möjligt görs 
en omplaceringsutredning för att undersöka om lämplig vakans finns. I sista 
hand avslutas anställningen. 

Rekrytering 
Sett på flera års sikt har kommunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid 
rekrytering till några befattningar (t ex personalansvariga chefer /skolledare, 
förskollärare, lärare med lärar legitimation, specialister och ingenjörer /tekniker). 
Insatser för framtida kompetensförsörjning pågår (se avsnitt "Kompetensut
veckling"). 

ARBETSMILJÖ; HÄLSA OCH SJUKFRÅNVARO 

Hälsa 
En översyn av regler för subventionerad friskvård har gjorts för att få en enhetlig 
tillämpning i kommunen. Under 2013 minskade antalet regelverk om friskvård 
till tre från tidigare åtta olika. Fortsatt arbete har resulterat i att vi 2014 nått må
let med ett gemensamt regelverk för subventionerad friskvård. Sala kommun 
uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter för personal genom att erbjuda alla an-
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ställda medarbetare som har månadslön friskvårdskuponger till ett värde av ett
tusen kronor per år. Kupongerna kan användas som betalning för friskvård som, 
enligt skatteverkets regler, är fria från förmåns beskattning. Antal medarbetare 
som använt sig av den subventionerade friskvården har ökat från ca 30 o/o till 
70,2 o/o sedan friskvårdskuponger infördes i januari 2014. 

Forskning visar att ledarskap har stor betydelse för medarbetares hälsa. Inom 
Sala kommun erbjuds ledarutveckling för chefer på distans genom föreläsningar 
via web samt via VKLs nybildade Ledarakademi. Vid sex tillfällen under 2014 har 
interna arbetsmiljöutbildningar med målgrupp chefer och skyddsombud genom
förts. Se vidare information under rubriken "Kompetensutveckling". 

Förebyggande hälsoarbete, där risker uppdagats, samt rehabiliteringsinsatser 
hanteras behovsanpassat inom aktuell verksamhet. 

Previa är leverantör av företagshälsovård och system för sjuk-/friskanmälan till 
Sala kommun. Genom systemet får medarbetare som är frånvarande från arbetet 
på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn stöd och råd för tillfrisknande på ett 
tidigt stadium. Systemet ger även chefer påminnelser om rehabiliteringsarbete. 
Varje personalansvarig chef har tillgång till frånvarostatistik för uppföljnings
och beslutsunderlag. Samarbetet med Previa utvecklas genom dialogmöten. 

Sala kommun har även samverkan med Försäkringskassan gällande rehabilite
ringsarbete 

sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron 2014 visar totalt 5,3 o/o. Det är en ökning med 0,4 procentenheter 
jämfört med helåret 2013. Det är oroande att ohälsatalen ökar trots hälsofräm
jande insatser. Vårt mål är att sjukfrånvaro ska understiga fem procent. År 2004 
var den totala sjukfrånvaron 12,3%. 

Av Försäkringskassans socialförsäkringsrapport 2014 framgår att antalet sjuk
skrivna ökar i hela riket. Ökningen av psykiska diagnoser har en allt ökande del i 
inflödet. Dessa sjukdomar orsakar generellt längre frånvarotider. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

sjukfrånvaro, totalt i % 6,3 5,5 4,6 4,1 4,3 4,7 4,9 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

sjukfrånvaro, > 60 dgr 

i % av totalt antal sjukskrivna 
68,6 61,4 52,6 44,3 42,5 41,7 42,3 

sjukfrånvaro, kön 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

sjukfrånvaro, kvinnor 7,9 6,6 5,3 4,5 4,7 5,0 4,7 
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2014 

5,3 

2014 

43,3 

2014 

5,7 



sjukfrånvaro, kön 

sjukfrånvaro, män 

sjukfrånvaro, åldersgrupper 

29 år eller yngre 

30-49 år 

50 år eller äldre 

2007 

4,7 

2007 

3,1 

7,3 

7,6 

2008 2009 

4,3 3,7 

2008 2009 

2,8 2,5 

6,4 5,0 

6,3 5,1 

2010 

2,7 

2010 

2,0 

3,7 

4,6 

2011 

3,2 

2011 

2,7 

4,2 

4,7 
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2012 

3,7 

2012 

3,4 

4,4 

5,2 

2013 

4,3 

2013 

3,4 

4,4 

4,9 

statistik för Sala kommun visar att den största angivna sjukfrånvaroorsaken (83 
%) är medicinska besvär (förkylning, magsjuka, huvudvärk/ yrsel, influensa, gra
viditetsrelaterade besvär, hjärt-/ kärl, operation, ögon, hörsel, allergi, hud) . Däre f
ter kommer besvär i rörelseapparaten (rygg, ben, fot, nacke, axlar, arm). 3.8 % 
har uppgivit psykosociala besvär och av dem har 48 % uppgivit stress som sjuk
domsorsak. Det är en ökning med 15 procentenheter jämfört med föregående å r. 

TILLBUDSRAPPORTERING 

• Medicinska besvär, 82,81 % 

Besvär i rörelseapparaten, 
11,34 % 

Psykosociala besvär, 3, 78% 

• sekretess, l ,42% 

• Orsak ej förmed lad, 0,66% 

Sala kommun har använt systemet Flexite för rapportering av olycksfall och till
bud. För att uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmi l
jön innan det leder till olycksfall är det viktigt att risker och tillbud registreras 
och följ s upp. Datasystemet ä r ett hjälpmedel a tt hantera och följa upp registre
rade händelser. 

För 2014 finns 463 registreringa r i rapporteringssystemet Händelser inom 
skola/förskola utgör den största andelen ( 4 7 %). Aggression, otur, felaktigt bete
ende har uppgivits som orsak till44,8 %av totalt antal registreringar. Halka, 
snedtramp, fall utgör 18,6% och skär-/klämskada 2,9 %. 
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Ett nytt system för tillbudsrapportering har köpts in. Det heter LISA och tas i drift 
2015-01-01. Anpassning av det nya systemet liksom utbildningar har genomförts 
under 2014. 

LÖNER 2014 

Årets löneöversyn genomfördes i tid för utbetalning av nya löner 2014-04-01. 
Totallönekostnadsökning blev 2,7 %. Partsgemensam avstämning av hur proces
sen förlöpt och hur den kan förbättras har skett. Arbetet med planering och prio
riteringar inför 2015-års löneöversyn pågår. 

JÄMSTÄLLDHET 

Sala kommun värnar om jämställdhet och har undertecknat EUs CEMR
deklaration. CEMR står för "Council of European Municipalities and Regions" och 
är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda 
sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och 
män bland sina invånare. Det finns många områden där det är möjligt att agera, 
anta nya förhållningssätt och genomföra förbättringar. 

Sala kommun har, under 2014, beaktat jämställdhetsperspektivet utifrån arbets
givarrollen genom uppdaterade rutiner och processer för översyn av löner, löne
system och pensioner. Partsgemensamt arbete med lönekartläggning pågår och 
beräknas vara klart i början av 2015. För att kvalitetssäkra rekryteringsrutiner, 
bl a ur diskriminerings och jämställdhets perspektiv, har vägledning för kompe
tensbaserad rekrytering tagits fram och ett modernt datastöd har införskaffats. 
Policy och riktlinjer för att motverka sexuella och andra trakasserier finns. 

KOMPETENSUTVECKLING 

Ett omfattande arbete i samband med implementering av upphandlat lönesystem 
och vidhängande optioner (system för rekrytering, rehabilitering, risk och till
budsrapportering samt statistik) pågår och engagerar medarbetare från olika 
delar av Sala kommun och från Heby kommun. Vidare har ett nytt system för 
ärendehantering införts. Nya och uppdaterade datasystem medför behov av ge
nomgripande översyn av styrdokument, rutiner och arbetssätt. Medarbetares 
delaktighet leder till kompetenshöjning, effektivisering och kommunövergri
pande samordning. 

Interna utbildningar har genomförts för berörda gällande självrapportering i 
lönesystemet, löneöversyn, förhandlingsmodulen (används av chefer vid löneö
versyn) och registrering av facklig tid i lönesystemet. Interna arbetsmiljöutbild
ningar för chefer och skyddsombud har arrangerats vid sex tillfällen. 

Sala kommun har haft fyra deltagare i Aspirantprogrammet 2014. Målgrupp är 
medarbetare som är intresserade av att lära mer om ledarskap i kommunal verk
samhet. Två lokala utbildningsdagar har arrangerats inom Sala kommun. 
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För att stärka ledarskapet i kommunen har alla chefer, från maj månad 2014, 
tillgång till distansutbildningar via web. Även de kommunala bolagens VD:ar och 
sex st fackliga ledare ur kommunens Centrala samverkansgrupp har t illgång till 
utbildningarna. Utbildningarna handlar om de områden som varje chef/ledare 
måste ha grundläggande kunskap i, t ex arbetsrätt, individuell lönesättning, dis
krimineringslagen, arbetsmiljöarbete. Kampanjer kring speciella utbildningar 
som är extra viktiga har genomförts under året. Dessa har handlat om Systema
tiskt arbetsmiljöarbete, Hållbart ledarskap, Stress och hälsa samt Lönesättande 
samtal och Medarbetarsamtal. 

Sala kommun ingår i Västmanlands kommuner och landstings (VKLs) länsöver
gripande projekt "Lyskraft" för kompetensförsörjning. Projektet ä r en satsning på 
kompetensförsörj ni ng, ledarutveckling och marknadsföring av länets kommuner 
som attraktiva arbetsgivare. En workshop om systematisk kompetensförsörjning 
har genomförts i Sala kommun den 5 juni 2014 under ledning av projektledare 
och strateg från Västerås. Deltagare var Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, 
kommunchef, förvaltningschefer, personal- och ekonomichef samt HR-konsult. 
En Ledarakademi har bildats där kurser och mentorprogram för chefer erbjuds. 
Sala kommun har haft deltagare i kurserna "Praktiskt Ledarskap", "Att vara men
tor" och "Innovation". Vidare har sju chefer var sin mentor från annan kommun. 
Sju chefer inom Sala kommun har erbjudit sig att vara mentor till adept från an
nan kommun. 

Sala kommun har antagit en lokal innovationsstrategi baserad på EU 2020 Till
växt och sysselsättningsstrategi och Nationell innovationsstrategi. Sveriges kom
muner och landsting (SKL) erbjuder stöd att främja innovation i linje med detta. 
Sala kommun kommer att delta i SKLs projekt Innovationsstafetten under 2015. 

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

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare 
inom kommunen (enligt FAS dialogmodell) . Som stöd finns föreläsning via web 
för chefer samt en partsgemensamt framtagen mall, inklusive utvecklingsplan, 
tillgänglig på kommunens intranät. Avstämning görs, med arbetstagarrepresen
tanter, efter löneöversynsprocessen för att fånga upp förbättrings förslag. 

SAMVERKAN 

Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetsklimat, inte minst med de 
medarbetare som åtagit sig fackliga uppdrag. Samverkansgrupper ska knytas till 
beslutsnivåerna i verksamheterna och ansluta tilllinjeorganisationen. Genom
förda och kommande ändringar i organisationen innebär behov av att se över 
struktur och arbetsätt för samverkansgrupper. Partsgemensamt utvecklingsar-
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bete via dialog och workshops i Centrala samverkansgruppen har genomförts och 
fortsätter. 

SALA KOMMUN SOM ARBETSGIV ARE 

Sala kommun arbetar ständigt med förbättringar för att uppfattas som en attrak
tiv arbetsgivare och samarbetspartner. Alla medarbetares motivation, kompetens 
och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkur
rensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. Ar
betsgivar- och arbetstagarrepresentanter arbetar gemensamt mot detta mål. 

Förutom kompetensförsörjning och ledarutveckling innehåller VKLs projekt Lys
kraft ett delprojekt som behandlar arbetsgivarvarumärket Syftet är att stärka 
länets kommuners attraktionskraft som arbetsgivare. Arbetet som startade under 
2014 och fortfarande pågår innebär att formulera en budskapsplattform för 
marknadsföring, ta fram lokalt informationsmaterial samt identifiera arenor för 
marknadsföring. 
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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-Heby Energi 
AB 87,5% 

Sala kommun 

Salaboståder AB 
100% 

Sala Silvergruva AB 
81% 

Sala kommun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. 

sala 
l n dustrifastigheter 

AB 100% 

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

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

SALA HEBY ENERGI AB 

Ekonomi 
2014 är det varmaste året sedan 1880, d.v.s. då officiella mätningar startade. Vi
dare var elpriserna rekordlåga och landets elförbrukning har inte varit så låg 
sedan 1986. 
Mot denna bakgrund är det mycket tillfredsställande att resultatet före boksluts
disposition och skatt är något av ett rekord, nämligen 12 867 KSEK på koncern
nivå, och då har avskrivningstakten ändå ökat motsvarande 3 100 KSEK. Resulta-
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tet som är bättre än budget har bidragit till en bättre likviditet, något som är och 
har varit väldigt prioriterat. 
Resultatet har dessutom skapats med en omsättning på ca 279 000 KSEK, vilket 
är ca 30 000 KSEK lägre än året innan. Den varma väderleken och de låga elpr i
serna har alltså inneburit att våra kunder kunnat förvärva den erforderliga ener
gin ca 10% billigare än 2013. 

Investeringarna har uppgått till ca 6 700 KSEK jämfört med 2013 då de uppgick 
till 8 650 KSEK. En stor del av investeringarna har använts till att vädersäkra el
ledningsnätet, men även nyanslutningar på både elnät och fjärrvärme har före
kommit. 

Verksamhet 
Verksamheten har varit inriktad på både konsolidering och därmed kostnads
minskningar, som är orsaken till det goda resultatet, men också verksamhetsut
veckling. Inom detta område är det främst kopplat till energieffektivisering och 
det mest tydliga exempel är beslutet att övergå till LED-teknik inom gatubelys
ningsanläggningen i Sala. När detta är genomfört är bedömningen att vi har en 
energibesparing på ca 80 %, vilket gör denna investering ytterst lönsam både 
gällande ekonomi och övriga resurser, då livslängden på dessa ljuskällor är 4-5 
gånger längre är traditionella armaturer. 
Vidare har satsningar gjort inom solområdet och då främst kopplat till försäljning 
av solelsystem. Dessutom har det investerats i tre elbilar och detta tillsammans 
med övriga fordon med förnybara bränslen, så är SHE:s fordonsflotta förnybar till 
ca 80%. 
I övrigt har mycket verksamhet bedrivits inom ramen för ständiga förbättringar, 
som är drivkraften i de certifierade system vi är innehavande av. 

Framtiden 
Framtiden är väldigt inriktad på en lokal, förnybar, effektiv energiproduktion och 
därmed energianvändning. 
SHE menar att klimatanpassning och klimatsäkring är ledord för framtiden och 
det är fokus när framtiden skapas. 
En utmaning som skall hanteras ärattelcertifikaten inte längre erhålls fö r Kraft
värmeverkets energiproduktion. Detta av skälet att tiden löpt ut, inte beroende 
på att inte produktionen lever upp till nödvändiga krav. 

SALABOSTÄDERAB 

Ekonomi 
Bolagets resultat före skatt är plus 9 491 tkr vilket är 8 045 tkr lägre än fö regå
ende är och 6 034 tkr högre än budgeterat. 
Driftkostnaderna har för 2014 givit ett överskott mot budget på 3 796 tkr vilket 
till stor del beror på minskade entreprenadkostnader för fastighetsskötsel, lägre 
uppvärmningskostnader och personalkostnader samt minskade kostnader för 
maskiner. 
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Underhållkostnaderna har för 2014 givit ett överskott mot budget på 4 058 tkr 
och avskrivningarna ett underskott på 5 626 tkr. Detta är en effekt av det nya K3-
regelverket där visst underhåll klassas som komponentbyte vilket inte är justerat 
i budgeten för 2014. Dessa komponenter redovisas istället under posten Byggna
der och mark på balansräkningen och genererar kostnader i form av avskriv
ningar. 
Räntekostnaderna för 2014 har givit ett överskott mot budget på 692 tkr, vilket 
beror på att ränteutvecklingen fortsatt vara lägre än vad som förutspåddes vid 
budgeteringen. 
Efter återföring av uppskjuten skatt på l 354 tkr är resultatet för 2014 10 845 
tkr. 

Verksamhet 
Under året har bolaget fortsatt det stamrenoveringsprojekt som startades upp 
under 2013. Årets etapp omfattade 80 lägenheter. Projektet är nu under utvärde
ring för kunskapsåterföring inför planering av nästa etapp. 
Kaplanen öppnades som trygghetsboende ( +65) efter att från byggnadsåret varit 
servicehus och LSS-boende. Inför öppnandet som trygghetsboende gjordes reno
vering av tappvattensystemet och badrum. Öppningen innebar att 52 "nya" lä
genheter tillfördes bostadsmarknaden i Sala. 
På Karpgatan 2 lämnade kommunen 6 lägenheter som varit LSS-boende som bo
laget nu hyr ut som ett mindre trygghetsboende ( +65) med 6 små lägenheter 

Framtid 
Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller att med god ekonomi 
fortsätta renovera i vårt fastighetsbestånd och samtidigt försöka bidra till kom
munens utveckling genom att bygga nya bostäder. Delar av vårt fastighetsbe
stånd är i stort behov av renovering och dessa är kostsamma. En hållbar nivå är 
mellan 25-50 lägenheter som renoveras per år. Att bygga nya bostäder i Sala krä
ver på grund av byggkostnaderna en hög hyresnivå för att bygget skall kunna 
räknas ihop ekonomiskt. Bolagets erfarenhet visar att dessa lägenheter har en 
begränsad kundkrets med så pass höga hyror som det blir fråga om. Ytterligare 
en utmaning är att skapa vinster i bolaget för att öka soliditeten och därmed 
minska bolagets och ägarens risk. Att skapa vinster samtidigt som underhållet 
släpar efter är inte bara svårt, det skapar ett pedagogiskt problem i relationen 
med hyresgäster samtidigt men det är nödvändigt för långsiktigheten. 

SALA SILVERGRUVA AB 

Ekonomi 
Silvergruvan redovisar ett positivt resultat beroende på tillskott till verksamhet
en, i december för underhåll av gruvhiss. Turismintäkterna ökar från 2013 till 
lO 962 tkr (9 671 tkr 2013). Antalet nedstigningar i gruvan ligger som 2013, 
dock bör tilläggas att gruvan under augusti tappade försiktigt räknat runt 1700 
besökare i gruvan, beroende på den stora branden. Hade de kommit hade en ök
ning med 1000 personer setts 2014. Under 2014 har det året innan inledda arbe-

27 (114) 



28 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

tet med genomlysning av verksamheten, budget- och uppföljningsarbete i de en
skilda verksamheterna, analyser av utpriskalkyler, samarbeten, paket m m fort
satt och pågår löpande. 

Verksamhet 
Analys pågår av vilken statistik och siffror respektive avdelning behöver för att 
kunna få ut relevant information för planering av respektive verksamhet. Restau
rantchef har bytts ut, ny visningschef har tillsatts, ny marknadsförings- och sälj
ansvarig (samt konferenser) och ny butiksansvarig har tillsatts. 
Närmare studier av siffrorna för resten av året visar att våren var något bättre än 
föregående år, sommaren visade siffror åt rätt håll fram till avslutningen då 
branden bröt ut. Hösten var lik 2013, fram till december då Värdshuset såg en 
minskning i antalet bokade julbord mot 2013. 
Logidelen visar en liten ökning, vilket ger goda signaler framöver. Värdshuset 
visar ökade intäkter, har dock för höga kostnader vilket kommer att vara i fokus 
under 2015. 
Barnturerna ökade och bekräftar att familjer är vår viktigaste målgrupp under 
högsäsong. Visningsintäkterna totalt ökade med ca 3 % och är den enhet som 
uppvisar bäst resultat. Bearbetning av bussrese företag, samt arbete att locka 
andra besökare under resten av året börjar visa utdelning och ska fortsätta. 
Snittnotan per besökare gått upp med 60 kr jpp, en ökning med 20 % sedan året 
innan. 

Silvergruvans dagar genomfördes med nygammalt upplägg som återskapades 
och entreavgiften togs bort. Besöksantalet blev av den anledningen lite mer kom
plicerat att få exakt, men beräkningar visar att med största sannolikhet ökade 
antalet besökare, antalet knallar ökade. Detta första återstartsår medförde dock 
evenemanget ett negativt resultat, men 2015 ligger fokus på att rätta till detta. 
På Värdshuset genomfördes sommarpubar, som kommer att omformas till 2015. 
I december genomfördes en nygammal Luciamarknad som blev lyckad, samtidigt 
som Luciakonserter i gruvan var fullbokade, nästa år kan de utökas till fler till
fällen . 
satsningar har gjorts på marknadsföring, driften på området, fastigheterna, 
boulebana har byggts, plats för husbilar har iordningställts, Kaffestuga har öpp
nats på området. 

Framtid 
Silvergruvan har genomfört ett grundläggande arbete samt förändringsarbete i 
organisationen under 2014, för att lägga en stabil grund för arbetet framåt under 
2015. De trender vi ser samt responsen på genomförda åtgärder under 2014 ger 
vid handen att åtgärder varit åt rätt håll samt att våra gäster uppskattar besöken 
på gruvan och rekommenderar besök till vänner och bekanta. Under 2015 kom
mer fortsatt fokus ligga på utveckling av ovanjordsverksamheten, men även på 
att hålla visningsverksamheten uppdaterad och förnyad genom att arbeta för 
nyskapande och ett levande museum. Med insatsen under första kvartalet 2015 
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med underhåll av gruvhissen ser vi att arbetet med hissen för fastighetssidan ska 
minska och frigöra tid för andra områden 

SALA INDUSTRIFASTIGHETER AB 

Ekonomi 
Årets resultat visar en vinst på 24 tkr, att jämföra med föregående år då en vinst 
på 19 tkr redovisades. 

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

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

Korta fakta om kommunens bolag 

Belopp i tkr 
Sala Heby salabostäder Sala Silver- Sala Industri-
Energi AB AB gruva AB fastigheter AB 

Resultat 2014-12-31 9737 10846 2 037 24 

Rörelseintäkter 233 644 178142 17 OS3 871 

Kassa och bank 16 8S1 23 708 -493 s 304 

Kommunens aktieinnehav 88 10247 sooo S07S 

Kommunalt borgensåtagande 28743 S68 689 s 736 o 

Antal anställda 46 37 21 o 
-varav män 3S 2S 8 

-varav kvinnor 11 12 13 

Totallönesumma 2089S 14 S69 6830 o 
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Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur så
väl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. 

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

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

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

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

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

SAMMANFATTNING 

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

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

Sala kommun deltar i nätverket 'Kommunens Kvalitet i Korthet' (KKiK) och arbe
tar utifrån det med utveckling av målarbetet 

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

Avseende verksamheterna har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hus
hållning. Ur ett finansiellt perspektiv har det inte uppnåtts. 

Sammantaget har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning. 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

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

Mål Måluppfyllelse 

-Kommunen är växande Målet är delvis uppfyllt 

-Kommunen har en långsiktigt social hållbar ut- Målet är delvis uppfyllt 
veckling 

-Kommunen har en långsiktig miljömässigt hållbar Målet är uppfyllt 
utveckling 

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

Beträffande målsättningen "Ett växande Sala" som täcker in tillväxt och sam
hällsplanering kan konstateras att målsättningarna till övervägande del inte har 
uppfyllts. Befolkningen ökade med 156 personer jämfört med förra året. Utveckl
ingen har varit positiv sedan 2009. Sala har som mål att förbättra sin placering på 
Svenskt näringslivs ranking med 20 %. Mätningen visar dock på en försämring på 
-14%. 

Den socialt hållbara utvecklingen följs upp genom medborgarundersökning ge
nomförd av SCB samt Salas placering på "Fokus" rankning. SCB:s mätning är ett 
sammanvägt betyg för hur salaborna upplever Sala som en bra kommun a tt leva 
och bo på. Mätningarna görs vartannat år och 2014 visar resultatet på en förbätt
ring, dock har inte målet nåtts. Rankningen på "Fokus" har förbättrats med 143 
placeringar. Resultatet är dock inte fullt jämförbart med tidigare års resultat då 
kommunerna nu delats upp i fyra grupper. De ses inte längre som isolerade "öar" 
och resultatet påverkas bl a av infrastruktur som finns i närområdet, t ex avstånd 
till flygplats och högskola. 

Miljömålet bedöms utifrån ett flertal indikatorer varvid ett par är oförändrade, 
återvinningen av hushållsavfall samt kommunorganisationens andel miljö bilar. 
Andelen ekologiskt producerade produkter ökar något. Antalet resor med kollek
tivtrafik ökar med hela 20 %. Helhetsbedömningen är att målsättningarna till 
övervägande del har uppnåtts. 

31 (114) 



32 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningarna har delvis 
uppnåtts. 

Nämndernas bidrag till må/uppfyllelsen: 
Sala är en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen: 

Målsättningar: 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärande
nämnden 

Ett växande Sa la 

Delvis uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt 

Vård och omsorgsnämn- Inget mål 
den 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

Delvis uppfyllt 

Ingen indikator 

Ingen indikator 

En långsiktig miljömäss
ig utveckling 

Delvis uppfyllt 

Inget mål 

Ingen indikator 

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

Mål 

-Kommunen har nöjda medborgare och brukare 

-Kommunen har en god service av hög kvalitet 

-Kommunens medborgare kan påverka och har 
inflytande 

Måluppfyllelse 

Målet är inte uppfyllt 

Målet är delvis uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt 

Kommentar till måluppfyllelsen för perspektivet medborgare 
Målsättningarna för perspektivet fångas genom tre olika mål. Två av dessa, 
"Nöjda medborgare och brukare", samt "Påverkan och inflytande för kommunens 
medborgare" är attitydundersökningar som mäts genom SCB:s medborgarunde r
sökningar. Resultatet av 2014 års mätning visar att vi ännu inte nått de uppsatta 
målen. Förändringen jämfört med föregående mätning är liten. 

Målet "God service av hög kvalitet" mäts genom två olika områden Vård och om
sorg samt grundskolan. 
För grundskolans del mäts andelen elever som lämnar grundskolan med behö
righet att söka gymnasieskola. Målsättningen här är att andelen skall öka, vilket 
också har skett. 
Inom vård och omsorg följs målsättningen upp genom målen "Brukarna får rätt 
serviceinsatser vid rätt tidpunkt av rätt personal" samt "Barn, ungdomar och 
vuxna får sina individuella behov tillgodosedda i sin hemmiljö". Helhetsbedöm
ningen här är att båda målen är delvis uppfyllda. Målen bedöms genom flera un
derindikatorer som redovisas i indikatorbilagan. 
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Då två av tre mål inom perspektivet inte är uppfyllda samt ett enbart delvis, 
är helhetsbedömningen att kommunen inte nådde upp till målen för per
spektivet medborgare. 

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

Målsättningar: 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och läran
denämnden 

Vård och omsorgs
nämnd 

Kommunen har nöjda 
medborgare och bru-
k are 

Delvis uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

Kommunen har en god 
service av god kvalitet 

Delvis uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Sala kommun är en attraktiv arbetsgivare när: 

Mål 

-Kommunen har en trygg, säker och utvecklande 
arbetsmiljö. 

-Medarbetarna har delaktighet och inflytande 

-Kommunen har ett tydligt och bra ledarskap 

Måluppfyllelse 

Målet är inte uppfyllt 

Ingen mätning 

Ingen mätning 

Kommunens medbor-
gare kan påverka och 
ha r inflyta n de 

Delvis uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt 

Ingen indikator 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet medarbetare 
Målet "trygg säker och utvecklande arbetsmiljö" följs upp genom sjukfrånvaro 
samt rapportering av skador, olycksfall och brott. sjukfrånvaron har ökat något 
jämfört med föregående år och vi klarar därmed inte målsättningen, 5 o/o. 

Tillbudsrapporteringen visar att andelen skador, olycksfall och brott har ökat 
något och är nu 67,4 o/o 2014. Ambitionen är att uppmärksamma tillbud tidigt och 
därigenom arbeta förebyggande så att andelen skador, olycksfall och brott mins
kar. 

Till målen kring "Delaktighet och inflytande och "Tydligt och bra ledarskap" häm
tas indikatorerna från medarbetarundersökning. Ingen undersökning har gjorts 
under året. 

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningen inte uppnåtts. 

33 (114) 



Nämndernas bidrag till må/uppfyllelsen: 
Sala är en attraktiv arbetsgivare när: 

Målsättningar: 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och läran
denämnden 

Vård och omsorgs
nämnd 

Sala har en trygg säker 
och utvecklande ar-
betsmiljö 

Delvis uppfyllt 

Inget mål 

Delvis uppfyllt 

PERSPEKTIVET EKONOMI 

Medarbetarna har 
delaktighet och infly-
tande 

Ingen mätning 

Inget mål 

Målet är uppfyllt 

Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: 

Mål -indikatorer Måluppfyllelse 

Årets resultat uppgår till minst 2% av skatteintäk- Målet är inte uppfyllt 
ter, generella statsbidrag och utjämning 

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

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslu- Målet är uppfyllt 
tade anslag 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet ekonomi 
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Ha r ett tyd ligt och bra 
ledarskap 

Ingen mätning 

Inget mål 

Målet är uppfyllt 

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

De finansiella målen rörande årets resultat och relationen nettokostnadsökning 
jämfört skatteintäkter, statsbidrag och utjämning har inte uppfyllts. Målet att 
nämnderna bedriver sin verksamhet inom beslutade anslag har uppfyllts och de 
lämnar ett överskott motsvarande 0,3 o/o. 

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

Kom m unstyreisens verksamhets berättelse 

VERKSAMHETSANSV AR 

Utdrag ur Reglementeför Kommunstyrelsen antagen 2012-12-17. 

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

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

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

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

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den an
svarar för, samordnar, planerar och följer upp samttig kommunal verksamhet och 
har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala 
ekonomin. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom
munens ekonomi och verksamheter. 
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MÅLAVST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETTVÄXANDE SALA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv 
befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bo
stadsbyggande och näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på 
fastigheter, öka antalet lägenheter, arbeta för att Sala förbättrar sin 
placering på svenskt Närings livs ranking med 20 %, att projektet ska 
tidsplaneras och datum för byggstart skall fastställas två veckor från 
färdigställda arbetshandlingar (Tk), att arbetshandlingar ska vara 
klara inom 6 månader från antagen detaljplan (i den må n de krävs, 
Tk), att minst hälften av nästkommande års projekteringar ska vara 
färdigställda vid årsskifte, resterande ska vara påbörjade (Tk) samt 
att minst 1 gång per år bedriva riktad information kring vatten och 
avlopp till företag och entreprenörer (Tk). 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medbor
garna upplever Salasomen bra plats att leva och bo på. Sala ska för
bättra s in placering på "Fokus", rankingav kommunerna som en bra 
plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner). 
Tekniskt kontor: Att medborgarna upplever trygghets- och säker
hetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och tillgäng
lighet samt a tt 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 från år till år, 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- t 
ni ng av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bräns-
len 2011 (Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs 
med olja), att antal resor med kollektivtrafik ökar, att den andel av 
kommunens hushållsavfall som återvinns ökar, att kommunorganisat
ionens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar, att andelen inköpta 
ekologiska livsmedel ökar, att andelen lokalt producerad energi ökar 
av den totala energianvändningen, att andelen inköpta ekologiskt pro
ducerade livsmedel till kostverksamheten 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 53 (skala 0-
100) avseende gång- och cykelvägar, att all berörd personal inom Tek-
niska 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 (tillskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år, att 
alla kommunala vattentäkter ska ha ett beslutat vattenskyddsområde 
senast 2015, att källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i 
ledningsnätet eller recipient, ska inte ske, att Tekniska kontoret ska 
medverka till att de föroreningsskadade områden som finns 
i kommunen undersöks och vid behov åtgärdas samt att utsläpp från 
Räddningstjänsten fordon minskar. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle: 

ftfedborgarkontor 
Arbetet med att bygga upp ett kommunalt stamnät för bredband har intensifie
rats under 2014. Arbetet sker i samarbete med andra kommuner, leverantörer 
och Länsstyrelsen. 

Näringslivsfrågor /F öretagarcentrum 
Löpande verksamhet i att stötta nyföretagande och nyetableringar, företags be
sök, förmedla kontakter mellan näringsliv och kommunala verksamheter, kompe
tensutveckling för befintliga företagare i kommunen. 

Företagarcentrum har engagerat sig och stöttat UF-verksamheten regionalt och 
lokalt. 

Deltagit aktivt i förberedelsearbete och genomförande av Mellanskogs skogs
mässa på Ösby. 

Kultur· och fritidskontor 
Ny verksamhet, fritid för äldre på Kaplanen, har planerats och förberetts. 
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Påbörjad om byggnation av KV Täljstenen avseende värme, ventilation och kli
matanläggning möjliggör verksamhet året runt. 
På Lärkans område har byggnation av omklädningsrum startats och upphandling 
av läktare och förråd till friidrottsarenan påbörjats. 

UV-ljus installerades till ett av vattenreningssystemen i undervisningsbassängen. 
Ett värde för miljön då vi inte har behövt använda oss av det aktiva kolet i re
ningsverket utan det görs genom UV-ljuset. 

Samhällsbyggnadskontor 
Arbete med kommuntäckande översiktsplan inleddes under hösten genom två 
workshops med politiker och tjänstemän. En del av arbetet är att klargöra möj
ligheterna till strandnära exploatering. 

Åtgärdsvalsstudie för stationsområdet och järnvägen genom tätorten pågår. Pla
nering för förbättrad trafikmiljö för busshållplatser, gång- och cykelangöring 
samt avlämningszon för bilar har genomförts och överlämnats till tekniska kon
toret för projektering och byggande. 

För att skapa en god planberedskap för bostäder och verksamheter har två plan
programarbeten prioriterats. Planprogram för Evelund ( vägservice och verksam
heter) har varit på programsamråd under juni och planprogram för Östra kvarte
ren och Silvervallen (bostäder och centrumändamål) har förarbetats och går ut 
på programsamråd under våren 2015. Planprogram är första planeringssteget för 
att översiktligt utreda förutsättningar, lämplighet och visioner. Programmet följs 
sedan av plansamråd där även plankarta ingår. 

Utöver ovanstående planerings- och utvecklingsprojekt pågår också arbete med 
flera detaljplaner (Dp) som ändring av Dp Lodjuret och Dp Kaplanen som har 
vunnit laga kraft. Dp för del av stadsparken har arbetats fram under året och an
tagits i december. Dp Fridhem har inkluderat korsningen med riksväg 56, vilket 
krävt en förenklad åtgärdsvalsstudie i ett samarbete med Trafikverket under 
hösten. Det pågår också detaljplanearbeten för Disponenten l, Stampers, Råd
mannen 6, Måns Ols, Kvarteret Silver m.fl. och Lärkans Sportfält 
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Utbyggnad av omstarterna för förbättrade sorteringsmöjligheter har påbörjats 
under året. 

Säkerhet vid lekplatser har varit ett prioriterat arbete under 2014 och extra till
satta investeringsmedel under året har medfört en ännu högre satsning än plane
rat. Besiktningar är utförda och besiktningsanmärkningar är åtgärdade. 

Säkerhets- och trygghetshöjande åtgärder vid tunnlar har prioriterats extra. 
En riktad insats för att förbättra tillgängligheten vid stråk och passager har ge
nomförts under året. Samtliga inventerade korsningar och passager inom cen
trala Sala är åtgärdade. Övriga orter i kommunen kvarstår. 

Under 2014 har matsvinnet i samtliga kommunala kök mätts två gånger. Målet 
att minska svinnet till 9% uppnåddes. Första mätningen visade att svinnet var 
7,5% i förhållande tilllivsmedelsbudgeten. Vid andra mätningstillfället var svin
net 5,4 %. 

Ekologiskt producerade livsmedel har under 2014 uppgått till 28,4% av det to
tala värdet för inköpta livsmedel inom kommunens mål tidsenhet. Det överträffar 
målet om 25% inköpta ekologiska livsmedel 2014. 

Räddningstjänst 
Vid utbyte av ett bensindrivet besiktningsfordon valdes ett mindre fordon med 
lägre bränsleförbrukning. 

Bränslekostnaden för fordonsdrift är 20% lägre än budgeterat för årets första sju 
månader, men den stora skogsbranden som startade den sista juli gjorde att 
bränslekostnaden på årsbasis blev 70% över budget. 

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 sophante
ringen. Målet är att kostenheten får 90 % nöjda kunder och gäster, att 
tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstill
stånd 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 schemalagd tid för parkeringsö
vervakningen J, att antalet bibliotekslån per invånare överstiger riks
snittet, att antalet besökande i simhallen överstiger 115 000, att an
delen 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 KVALITE 
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Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medbor
garna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet och service i verksam
heten ex. vis när 85 % av eleverna i åk 2 har lärt sig simma, när livs
medelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kon
troller/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 överpröv
ning i samband med överklaganden, när Tekniska kontoret handläg
ger samtliga felanmälningar som inkommer via mail, hemsidan eller 
Sala kommuns applikation för smartphones inom 1 arbetsdag från 
det att ärendena skickats från registrator, när de planerade tillsyner
na enligt LSO och LBE är utförda, när minst 10 o/o (3500 personer) av 
kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap 
eller sjukvård, när den enskilde har agerat innan räddningstjänstens 
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 mö j- t 
lighet till inflytande och påverkan, ex. vis när antalet inköpsförslag via 
webben utgör 10 o/o av alla medieinköp, när antalet genomförda för-
slag från ungdomarna är minst 90 %, när alla Salas S:e klassare er-
bjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk samt när det arrange-
ras minst 10 studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på Sala av
loppsreningsverk. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 

ftfedborgarkontor 
Fortsatt utveckling under 2014 av medborgarkontorets utbud av service och 
tjänster. 

Det offentliga medborgarkontoret och Salas turistbyrå har byggts om för att få 
öppnare och rymligare besöksmottagningsytor och bättre möjligheter ti ll inform
ation och service. 

Sala kommun har under 2014 ökat antalet självservicetjänster på hemsidan till 
drygt 170. 

Konsumentrådgivningen har utökat servicen genom längre öppettider. 

Flera aktiviteter som uppmuntrar bredband på landsbygden har genomförts un
der det gångna året. I samarbete med H e by har vi inrättat en halvtidstjänst som 
bred bandsstrateg. 

En tillgänglighetsinventering i offentliga lokaler och butiker har genomförts. 

Grannsamverkan har startats upp för ytterligare ett antal bostadsområden. 
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Simundervisning för alla elever i årskurs 2 sker i samarbete med skolan. 77 o/o 
har lärt sig simma i årskurs 2. 

Biblioteket har genomfört 25 utbildningsinsatser för att öka den digitala delak
tigheten och minska den digitala klyftan i Sala kommun. 

Samhällsbyggnadskontor 
För att öka möjligheterna för invånare att komma i kontakt med tjänstemän del
tog handläggare inom plan, mark och bygglov på ByggaBo-mässan i Västerås i 
september och bygglovinformationskvällar har genomförts i både Sala och Heby. 
På infartstavlorna i Sala har allmänheten inför våren informerats om att söka 
bygglov i god tid. 

Detaljplan för Evelund och detaljplan för Östra kvarteren och Silvervallen är två 
planuppdrag som inletts med plan program. Planprogrammet för Evelund har 
varit ute på samråd i juni och arbetet med Östra kvarteren och Silvervallen har 
förberetts för medborgardialog våren 2015. I arbetet med planprogram för Östra 
kvarteren har även dialog förts med en särskild fokusgrupp med verksamhetsut
övare längs Norrbygatan. 

Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort har under 2014 genomförts 
bland annat genom workshops med möjlighet till inflytande och påverkan. Åt
gärdsvalsstudien bygger på en bred dialog för att kartlägga problemen och att 
hitta och förankra framtida lösningar. 

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

Tekniskt kontor 
Andelen parkeringstillstånd för rörelsehindrade som fått avslag har under första 
delen av året uppgått till endast fyra stycken, trots bibehållen lagstiftning och 
praxis. Tydlig och konsultativ information vid personliga samtal ses som en av 
anledningarna till detta. Totalt har 62 ansökningar inkommit. Antal p-böter som 
utfårdats var 972 st vilket är en minskning. 

Inför stora röjningar och avverkningar i skogen har samråd hållits med närbo
ende och andra berörda i enlighet med satta rutiner. 

Alla gäster i Sala kommuns skolrestauranger kan välja mellan minst två lunchrät
ter per dag. Majoriteten av skolrestaurangerna serverar tre lunchrätter varje dag, 
varav minst en av dem är vegetarisk. Alla gäster som bor i Sala kommuns sär
skilda boenden har möjlighet att välja mellan två lunchrätter per dag. 

I samband med Vafab Miljö AB har kvalitetskontroller av sophanteringen vid 
abonnenterna och vid behov har information om hur sortering skall ske genom
förts. 

Gullvalla har efter ett medborgarförslag fått en omstart uppförd, dessutom har en 
omstart påbörjats i Åkers bo och väntas bli klar under vintern. 

Efterfrågan på studiebesök på avloppsreningsverket har minskat under året. Ing
en aktiv marknadsföring har gjorts. Dock har alla S:e klassare och övriga som 
efterfrågat studiebesök, fått det. 
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Räddningstjänst 
Tillsynsverksamheten har utförts tilllOO o/o. 
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Krishanteringsrådet förblev i ett planeringsskede även efter delårsrapporten och 
detta beroende på det arbete som den stora skogsbranden genererat. Dock kom
mer de kunskaper och insikter som framkommit under hösten att vara till stor 
hjälp i det fortsatta arbetet med inrättande av ett krishanteringsråd . 
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PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att andelen skador j olycksfall/brott mins
kar till 50% av totalt antal registreringar samt att sjukfrånvaron un
derstiger S %, att korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per per
son och år på kultur- och fritidskontoret, att totala sjukfrånvaron i 
procent av tillgänglig ordinarie arbetstid inte är högre än S % på tek
niska kontoret, att kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas 
tillgängliga ordinarie arbetstid inte är högre än S % på tekniska kon
toret, att männens sjukfrånvaro i procent av männens tillgängliga 
ordinarie arbetstid inte är högre än S % på tekniska kontoret, att an
delen rapporterade tillbud ökar i förhållande till skador på tekniska 
kontoret, att räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas 
samt att sjukfrånvaron understiger 4 % på räddningstjänsten 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 

Förvaltningsövergripande kommentar 

• 
Förvaltningens chefer driver med stöd av personalkontoret ett ständigt pågående 
förbättringsarbete för att nå målen om trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö, 
delaktighet och inflytande samt tydligt och bra ledarskap. Alla chefer med ar
betsmiljöansvar har tillgång till regelbunden statistik över sjukfrånvaro, registre
rade tillbud, skador, olycksfall och brott som stöd för hantering och planering av 
förebyggande åtgärder. Registrering av tillbud (som inte lett till skada eller 
olycksfall) har inte skett i önskvärd omfattning under 2014. 

En medarbetarundersökning för upplevd fysisk och psykosocial arbetsmiljö ge
nomfördes 2013. Beslut är fattat att undersökningen ska genomföras vart tredje 
år. Handlingsplaner utifrån respektive verksamhets resultat ingår i verksamhet
ernas arbetsmiljöarbete och pågår löpande. 

Partsgemensamt arbete gällande utveckling av samverkan med fackliga organi
sationer enligt kollektivavtal har skett via dialog och workshops i centrala sam
verkansgru ppen. 

ÅRET SOM GÅTT 

Kommunchef 
• Under 2014 har arbetet för en enkel, effektiv och medborgarvänlig kom

munal organisation fortsatt. Genom att regelbundet samla samtliga högre 
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chefer i den kommunala organisationen tillsammans med bolagens vd-ar 
och företagarcentrums chef har kunskapen om de olika verksamheterna, 
deras specifika uppdrag och resurser tydliggjorts och möjligheterna till 
samarbete ökat. 

• Den stora skogsbranden är en stor katastrof som drabbade många kom
muninvånare, företagare och medarbetare i den kommunala organisat
ionen. Under det akuta skeendet fick många medarbetare helt nya ar
betsuppgifter för att kommunen skulle kunna lösa sin uppgift och möta 
medborgarnas behov. Det har påverkat kommunens ordinarie arbete un
der en stor del av hösten då ordinarie arbetsuppgifter har släpat efter. 
Hösten har även präglats av fortsatt stöd till drabbade, planering för och 
deltagande i utvärderingar och utredningar med anledning av branden 
samt samordning och samverkan med andra myndigheter, organisationer 
och frivilliga 

Näringslivsfrågor jFöretagarcentrum 
• Företagarcentrums medarbetare har varit delaktiga i framtagandet av de 

regionala handlingsplanerna för Västmanland för EU:s nya program pe
riod. Verksamheten har ett uppdrag att både för näringslivet och kom
munens verksamheter ha kunskap om EV-programmen och de fi nansie
ringsmöjligheter de ger. 

• Genomfört kompetensutvecklingsinsatser bland annat för besöksnäring 
och handel samt seminarier om att köpa och sälja företag. 

• Genomfört rundabordssamtal tillsammans med Business Sweden för att 
diskutera affärsmöjligheter för export inom gruvnäringen. Genom Stock
holm Business Alliance marknadsfört Sala på mässan Minesand Money i 
London. 

ftfedborgarkontor 
• Fortsatt utveckling av service och tjänster samt fortsatt utveckling av 

självservice och 
e-tjänster på hemsidan. 

Kultur-och fritidskontor 
• Bokbussen stod still sedan våren i avvaktan på nytt chassi. Nytt chassi 

blev klart i september då turerna startade igen. 
• Extra öppethållande för högstadieungdomar under sommarlägerperi

oden. 
• Erhållit 90 tkr av Salasparbank för inköp av tio datorer till projektet Digi

tal delaktighet för alla i Sala kommun. 
• Mångspråkscafe har arrangerats genom samverkan med Röda korset och 

integrationsenheten. 
• Sala Ekodagar genomfördes under våren. 
• Ett samarbete med salabostäder inleddes med konstprojektet "Målningar 

i trapphus". 
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• Ändringar av detaljplanerna för kvarteret Lodjuret, kvarteret Kaplanen 
samt del av detaljplanen för stadsparken. 

• Under 2014 har ett flertal planärenden pågått för bland annat Evelund, 
östra kvarteren och Silvervallen, Fridhem, del av stadsparken och Lär
kans sportfält. 

• Nya detaljplaneuppdrag har tillkommit under året till exempel för stam
pers, Prosthagsskolan, Måns Ols badområde och kv. Waskplatsen, Silver 
och Kalken samt fastigheterna Hyttorna 3 och 4. Prosthagsskolan ska av
skrivas och behovet av ny plan för MånsOls badområde utreds. 

• Den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad antogs i maj och följs 
upp framöver med "handlingsplan". De två sista ortsanalyserna, Brodd bo 
och Saladamm, har färdigställts, och tillsammans med övriga ortsanalyser 
blir de viktiga underlag i arbetet med ny översiktsplan. 

• Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har påbörjats under 
2014. 

• Exploateringsverksamheten har lagt ned stora resurser vad gäller tid och 
budget för sanering av kv. Lodjuret på Ängshage n. Positivt är att de kom
munala tomterna sålts i området och även övriga tomter i tätorten har 
avyttrats. 

• Avyttringen av Kappalba Gård, f.d. Linneas trädgård har genomförts un
der året. En bra fastighet har bildats som möjliggör djurhållning samt att 
en ny väg har byggts förbi gården som förhindrar framtida problem med 
genomfart från Ösby Lantbruksskola. 

• Undersökning av metaller i smycken har genomförts av miljöenheten. 

Tekniskt kontor 
• Det nya vård- och omsorgsboendet Johannesbergsgatan 2 färdigställdes 

och invigdes under våren 2014. 
• Byggstart för omklädningsrum och läktare på Lärkans sportcenter. 
• Nybyggnation av målerilokal på Ösby Naturbruksgymnasium. 
• Byggnationen av området runt resecentrum inleddes. 
• Aktiv satsning på ökad tillgänglighet på passager i staden. 
• Inventering av fastigheter vars häckar orsakar trafik- och tillgänglighets

problem har prioriterats. Fastighetsägare har fått information om gäl
lande regler samt påstötning vid ej vidtagna åtgärder. 

• Blomsterprogrammet har omarbetats för att få mer, för allmänheten, syn
lig blomning i centrum, som i övrigt saknar grönska. Fler urnor har place
rats runt torget, Norrbygatan och Rådhusgatan. Urnornas blomstersäsong 
har förlängts genom att kompletteras av vår- och höstprogram. 

• Parkdriften har effektiviserats genom att områdesindelningarna har ar
betats om och samarbetet har förbättrats mellan personalen på de olika 
områdena. 

• Soprundorna har strukturerats om för att kunna skötas effektivare. 
• Måltidsenheten har flyttat ur köket på Kaplanen. Därefter har nytt kök 

med restaurangdel startats upp på det nybyggda äldreboendet på Johan
nesbergsgatan 2. Även köket på Ösby naturbruksgymnasium har renove
rats. 
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• Årets utryckningsstatistik är helt jämförbar med föregående år, dock med 
en minskning av antalet larm till bostäder. 

• Nya klippverktyg för trafikolyckor har införskaffat till samtliga deltids
stationer. 

• Den stora skogsbranden kom att påverka såväl den löpande verksamhet
en som räddningstjänstens kostnader, dock gjorde det s tatliga s tödet att 
budgeten kunde hållas. 

Personalkontor 
• Enhetlig hantering av subventionerad friskvård har införts via frisk

vårdskuponger. 
• En länsgemensam Ledarakademi har bildats och såväl medarbetare som 

chefer har deltagit i olika kompetensutvecklande aktiviteter. 
• Arbete med lönekartläggning i samverkan har påbörjats under 2014 och 

beräknas vara klart i början av 2015. 
• Distansutbildning via web med chefer/ledare som målgrupp har införts. 

Distansutbildningarna håller hög kvalitet, är lättillgängliga och kostnads
effektiva. 

46 (114) 



EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter, tkr 

Driftbudget Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 

Kostnader 609 217 595 856 639 594 

Intäkter 406 715 404 918 427 980 

Nettokostnad 202 502 190 938 211614 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 10164 9 961 s 763 

Medborgarkontor 28002 32 235 39 821 

Kultur- och fritidskontor 36 761 35069 38 969 

Samhällsbyggnadskontor 50549 50371 52 549 

Tekniskt kontor 43 775 26950 34 531 

Räddningstjänst 20057 20 487 21346 

Civilförsvar -182 -117 -100 

Ekonomikontor 5898 7151 8439 

Personalkontor 7 478 8831 10 296 

Summa 202 502 190 938 211614 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar, tkr 

l nvesteringar Bokslut -12 Bokslut-13 Bokslut-14 

Medborgarkontor 3 526 

!T-investeringar 745 709 818 

Hemsidan 475 426 

Bredband 529 2 080 

Ärendehanteringssystem 475 202 

Samhällsbyggnadskontor -404 

Kv Lodjuret, sanering 01 

Inköp av mark o 9129 338 

Fsg övrig mark -3 000 -6 063 -742 

Kultur- och fritidskontor o 
Informationsdisk o 
Upprustning Hällsjöbadet o 
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Budget Awikelse 

631609 -7 985 

411917 16063 

219 692 8078 

6 357 594 

43 687 3 866 

38 370 -599 

53 070 521 

36 600 2 069 

21628 282 

492 592 

8 757 318 

10731 435 

219 692 8078 

Budget Awikelse 

5446 1920 

775 -43 

450 24 

3 471 1391 

750 548 

-47S -71 

6 000 6 000 

725 387 

-7 200 -6 458 

300 300 

100 100 

200 200 



l nvesteringar Bokslut -12 Bokslut-13 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 4 740 2 003 

VA-program s 399 7 832 

Parkprogram 2862 1673 

Kontorsledning program 187 187 

Teknisk service program 4 031 l 763 

Kart/mät program 97 137 

Gruvans vattensystem 42 120 

Lokalprogram 96213 76139 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 3313 5194 

Totalförsvar 56 94 

Nettoutgifter 

'1 Saneringskostnad, 4 080 t kr, har direktavskrivits i bokslutet. 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bokslut-14 

57670 

3109 

12 908 

3 886 

252 

3 730 

64 

89 

33 632 

732 

713 

19 

61524 
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Budget Awikelse 

150 737 93067 

13 522 10413 

31267 18 359 

4 400 514 

280 28 

s 852 2 122 

200 136 

4416 4 327 

90 800 57168 

1943 1211 

993 280 

950 931 

157 951 96427 

Förvaltningen redovisar överskott, 8 078 tkr. Intäktssidan redovisar överskott 16 
063tkr jämfört med budget medan kostnadssidan redovisar underskott, -7 985 
tkr. Budgetavvikelsen överensstämmer väl mot den prognosavvikelse, 7 738 tkr, 
som lades i novemberuppföljningen medan den i delårsrapporten beräknades till 
800 tkr. Större faktorer som påverkat utfallet under hösten är bland annat att 
kommunens kostnader för den stora skogsbranden väl täcktes av s tatsbidrag, att 
ny redovisningsprincip på grund av övergång till exploateringsredovisning inför
des, att kostnaderna för samhällsfinansierade transporter samt för allmänna val 
blev lägre än beräknat, lägre personalkostnader bland annat på grund av sjuk
skrivningar, avvaktan i arbetet med vattenskyddsområden, gynnsam väderlek för 
värmeförsörjning och snöröjning samt lägre kapitalkostnader på grund av ej ut
förda investeringar. 

Den stora avvikelsen för intäktssidan beror bland annat på det statsbidrag kom
munen erhöll för brandkostnaderna, varav 6 106 tkr återredovisats till Kommun
styrelsens förvaltning. 
Ny redovisningsprincip på grund av övergång till exploateringsredovisning in
fördes under 2014 vilket betyder att intäkterna vid försäljning av tomter på kv 
Lodjuret redovisas inom driftbudget vilket ger en avvikelse med l 060 tkr mot 
budget. Lokalförvaltarna redovisar också stor avvikelse för hyresintäkter, 
6 438 tkr, beroende på att inflyttningsdatum för det nya äldreboendet ännu inte 
var bestämt och hyressättning för Portvaktsgatan l inte var gjord när sifferbud
get lades samt att vissa hyreshöjningar blev klara efter budgeteringen. 
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Den stora skogsbranden har naturligtvis genererat stora kostnader men även 
saneringskostnaden för kv. Lodjuret 4 080 tkr, som har direktavskrivits i bokslu
tet, bidrar till underskottet på kostnadssidan. Personalbudget redovisar över
skott 1 737 tkr vilket orsakas av vakanser. Kapitalkostnadsbudgeten redovisar 
överskott 5 894 tkr varav 89 %återfinns inom Tekniska kontoret. Den ökade 
hyresintäkten för lokal förvaltarna, som nämns ovan, har använts till drift och 
underhåll på fastigheterna. 

Avvikelserna analyseras nedan under respektive kontor. 

Kommunchef 
Kommunchefredovisar överskott 594 tkr. Orsakerna är ersättningar i samband 
med den stora skogsbranden samt lägre kostnader för utredningar och eko
kommun än beräknat. 

ftfedborgarkontor 
Avvikelsen 3 866 tkr fördelar sig med 355 tkr på personal och 3 511 tkr på övriga 
kostnader. Avvikelsen för personal orsakas av vakanser inom administrativ enhet 
och informationsenhet De medel som var avsatta för utveckling av cykelleder, 
2 285 tkr, är helt oförbrukade. Kostnaden för allmänna val blev 600 tkr lägre ef
tersom statsbidraget för de två valen var högre än beräknat. Den politiska verk
samhetens budget lämnar ett överskott på 265 tkr. Kontorets gemensamma 
kostnader blev 11 O tkr lägre än budget. IT -enheten redovisar ett överskott, 140 
tkr, främst p.g.a. lägre kapitalkostnader 

Kultur-och fritidskontor 
Kontoret redovisar underskott, -599 tkr, varav -432 tkr avser personal, dels be
roende på avslutsberäkning av slutlön för anställning som upphör -200 tkr samt 
att kulturresurs anställdes fr.o.m. 2014-06-11 
-232 tkr. Överskott för hyra eftersom Kaplanens hyra inte har debiterats då loka
lerna ännu inte är ombyggda, 248 tkr. Avvikelse för övriga kostnader orsakas av 
ombyggnadskostnader för kontor på biblioteket, -109 tkr, att samlingslokalernas 
investeringsbidrag överskreds enligt beslut i KS,- 500 tkr samt att evenemangs
stödet inte har utnyttjats i samma omfattning som tidigare år, 47 tkr. 
Överskott för personalintäkter för arbetsmarknadsåtgärder, 147 tkr. 

Samhällsbyggnadskontor 
Utfallet för kontorets totala driftbudget är ett överskott på 521 tkr. Den största 
förändringen från tidigare prognoser är att ekonomikontorets översyn av inve
steringsredovisning innebär att markdriften fått ökade kostnader från exploate
ringsverksamheten. De stora kostnaderna för marksanering i kv. Lodjuret har 
omförts från investering till markdrift 

På kontorsövergripande nivå redovisas ett underskott på ca 600 tkr som bland 
annat består av omfattande rekryteringsarbete och återbetalning till Heby kom
mun då den gemensamma bygg- och miljöförvaltningen haft lägre kostnader. 

Planerings- och utvecklingsenheten redovisar ett överskott på totalt 1 560 tkr. 
Kostnaden för samhällsfinansierade transporter innebär ett överskott på 4 446 
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tkr. 2015 är första året med helårseffekt med det nya skolskjutsupplägget Många 
elever åker VL linjebuss samt att kommunen gör skolskjuts-planeringen för ent
reprenörsbuss. Samtrafik har utfört all taxitransport skolskjuts grundskola, 
särskola, gyronasiesärskola samt daglig verksamhet. De positiva ekonomiska ef
fekterna är tydliga, vilket har möjliggjort en satsning på ökad kollektivtrafik. 
Lägre kostnader än budgeterat för elever som av särskilda skäl går i skola i annan 
kommun. Indexuppräkningen för entreprenörsbuss är lägre än budgeterat. Tidi
gare prognostiserade extrakostnader för skolskjuts p.g.a. avstängd väg vid brore
paration är framskjuten till år 2015. slutregleringen från VL för busskortskost
nader till gymnasieelever är lägre än budgeterat. Senarelagd uppstart av ersätt
ningsprogram för Pro Capita till 2015 (VOF har sagt upp avtal för Pro Capita, som 
vi samutnyttjat med VOF för dokumentation). Utebliven kostnad för konsult för 
utredning av Samtrafiks övergång till RKTM. Framskjutet beslut i KS om revide
ring av riktlinjer för färdtjänst, specialfordon och arbetsresor. Sammantaget har 
det gett lägre kostnader för samhällsfinansierade transporter. 
Planverksamheten redovisar ett överskott på 426 tkr framförallt p.g.a.lägre 
kostnader för personal- och karttjänster samt högre planintäkter. Markförvalt
ningen visar ett underskott på 3 312 tkr främst för marksanering i kv. Lodjuret. 
Saneringen samt övriga kostnader på kv. Lodjuret ingår i exploaterings
verksamhet och omfattas av andra redovisningsregler och kostnadsförs i driften 
istället för som en investering som var fallet då budgeten fastställdes. l övrigt 
finns intäkter från dels tomtförsäljning ( 4 st) i kv. Lodjuret och dels brytningen 
av Dolomit i Tistbrottet som på djupet nått den kommunala fastigheten och däri
genom gett en intäkt. 

Miljöenheten redovisar ett underskott på totalt 234 tkr. Prognosen har varit ett 
mindre överskott och det nu uppkomna underskottet är orsakat av oförutsedda 
licenskostnader för kontorets ärendesystem på ca 230 tkr samt att naturvården 
redovisar ett underskott på 132 tkr för utbetalning av statliga bidrag. l övrigt 
ligger resultatet i linje med prognosen för helåret. Alkoholtillsynen gör ett över
skott på ca 130 tkr. 

Byggenheten redovisar ett underskott på totalt 201 tkr. För bygglovsverksa m
heten finns ett överskott på 322 tkr vilket beror på lägre personalkostnader 
främst vakanser men även föräldraledighet och i någon mån sj ukskrivningar. 
Överskottet täcker oförutsedda datalicenskostnader på enheten. På bostads
anpassningen finns ett underskott på 523 tkr, ett underskott som inte går att på
verka då bidragen för bostadsanpassningen utgår enligt lagreglerade rättigheter 

Tekniskt kontor 
Det totala resultatet för tekniska kontoret är ett överskott på 2 069 tkr vilket 
ligger i linje med de senaste lämnade prognoserna. 
Resultatet för tekniska kontorets skattefinansierade verksamheter visar ett ge
mensamt överskott på 2 060 tkr. För de nollbudgeterade verksamheterna mål
tidsenheten och teknisk service är resultatet ett underskott på 1 248 tkr respek
tive 2 260 tkr medan lokalförvaltarna redovisar ett överskott på 462 tkr. Upp
dragsverksamheten ger ett underskott på 89 tkr medan personal ger ett över-
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De två taxefinansierade verksamheterna VA och renhållning ger överskott på 
l 936 tkr respektive l 061 tkr. För VA-verksamheten ska överskottet läggas till 
VA-kollektivets "eget kapital" och återföras till abonnenterna inom en treårspe
riod. 

Kontorsledning 

Resultatet för verksamheten är ett överskott på 79 tkr. Övriga kostnader kan 
konstateras ha minskat i förhållande till budget. Till största delen avser överskot
tet kapitaltjänstkostnader till följd av ej i anspråkstagna investeringsmedeL Även 
minskade telefonikostnader kan konstateras för kontoret. 

Miljö- och naturvård 

Resultatet är ett överskott på 306 tkr som härrör från tidigare års konsultkost
nader som verksamheten fått kompensation för under 2014. Nya rutiner hos 
Länsstyrelsen ska göra att situationen inte uppstår igen. 

Allmän- och publik mark 

För allmän- och publikmark har intäktssidan minskat till följd av att långtidsupp
låtelser till knallar med stora torgplatser har upphört. Personalkostnaderna har 
minskat då färre timmar har kunnat disponeras till verksamheten. Då intäktssi
dan minskade under året togs beslut att upphöra med inköpta bevakningstjäns
ter samt att minskade elkostnader till största delen beror på att arrangemanget 
för sommarens festival stått för elförbrukningen. Resultatet för verksamheten är 
ett mindre överskott. 

Personal 

Verksamheten för personal visar ett överskott. Detta beror till största delen på 
att planerade utbildningsinsatser (övriga kostnader) för användande av person
lig skyddsutrustning uteblivit. 

Gator och vägar 

Överskottet beror till stor del på lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat samt 
lägre personalkostnader än beräknat på grund av sjukskrivningar och föräldrale
dighet. Totala överskottet för verksamheten är 878 tkr. 

Parker och lekplatser 

Fordons- och maskinkostnaderna har ökat väsentligt sedan budgeteringen vilket 
har lett till ökade driftskostnader för parkverksamheten. En medarbetare har 
även arbetat 50 % på kommunals expedition under större delen av året och extra 
personal har tagits in för att klara arbetsbelastningen. Resultatet för året är ett 
underskott på 76 tkr. 

Skogverksamhe: 

Ingen avvikelse i resultatet för verksamheten. 

Kartmät 

Vakant tjänst under del av året samt personal utlånad tilllokalförvaltarna under 
en tidsperiod har lett tilllägre personalkostnader än budgeterat. Lägre intäkter 
än budgeterat kan konstateras men återhållsamhet gällande kostnader ger ett 
totalt överskott för verksamheten på 345 tkr. 

Lokalförvaltarna 

Verksamheten har förutom sparkravet på 1140 tkr gjort ett överskott på 462 tkr. 
Detta beroende på en gynnsam väderlek både när det gäller värmeförsörjning 
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och snöröjning. Avvikelsen gentemot budget för hyresintäkterna beror på att 
inflyttningsdatum för det nya äldreboendet ännu inte var bestämt och hyressätt
ning för Portvaktsgatan l inte var gjord när sifferbudget lades samt att vissa hy
reshöjningar blev klara efter budgeteringen. Den ökade intäkten har använts till 
drift och underhåll på fastigheterna. 

Teknisk Service 

Lägre intäkter än budgeterat samt att licenskostnad för nytt datasystem inte 
budgeterats för året resulterade i ett underskott för förrådsverksamheten på 
l 033 tkr. 

Kostnaden för reparationer och reservdelar för fordon och maskiner blev högre 
än budgeterat. Fler fordon i verksamheten, många småreparationer, höjda re
servsdelspriser, storservice samt stora reparationer på tre av verksamhetens 
maskiner under året är orsaken till de ökade kostnaderna. Underskottet för verk
samheterna fordon och maskiner är 929 tkr respektive 78 tkr. Resultatet för 
centralförråd fastighet är ett mindre överskott på 22 tkr. 

Högre personalkostnader än budgeterat för att täcka semesterledighet kan kon
stateras på verkstadsverksamheten. Resultatet för verksamheten är ett under
skott med 242 tkr. 

Teknisk planering 

Resultatet för verksamheten är ett överskott på 557 tkr. Lägre personalkostnader 
orsakat av vakant tjänst samt att enhetchef inte arbetat med teknisk planering 
under året är anledningen till överskottet. 

Gruvans vattensystem: 

Resultatet är ett underskott, 103 tkr, på grund av att bidrag fö r verksamheten för 
året inkommer under 2015. 

Trafik 

Resultatet är ett mindre överskott. Målsättningen för verksamheten är att antalet 
p-böter ska minska, som följd av informationsinsatser, vilket ger resultat. Perso
nalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av att enhetschef inte har arbetat 
med trafik under del av året. Under 2015 kommer enhetschef återgå att arbeta på 
trafik. 

Måltidsenheten 

Resultatet för året är ett underskott, 1248 tkr, på grund av ökade kostnader i 
samband med den omorganisation som genomförts under året. satsningar på 
ökad kompetens inom enheten har även medfört dubbel personalkostnad under 
de månader som utbildning pågått eftersom alla medarbetare har ersatts av vika
rie. Enheten har även haft en högre personalkostnad under en överlappningspe
riod då nya chefer börjat samtidigt som avslutande chef funnits kvar i organisat
ionen. 

Budget på antal beställda portioner till skolor och förskolor bedöms något optim
istiskt, vilket kan förklara att intäkterna inte motsvarar budgeterade intäkter. 

VA 

Resultatet är ett överskott på l 936 tkr beroende på ej utnyttjade kapitalkostna
der, lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar, mindre oförutsedda 
driftsåtgärder än budgeterat samt att arbetet med vattenskyddsområden har 
stannat av vilket det var budgeterat ca l 000 tkr för. Lägre intäkter än budgete-
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rat på grund av mindre förbrukat vatten samt färre anslutningar till det kommu
nala ledningsnätet kan konstateras. Överskottet ska läggas till VA-kollektivets 
eget kapital och utjämnas på tre år. 

Renhållning 

Resultatet för året är ett överskott, l 061 tkr, orsakat av att nya taxan fallit fullt ut 
under 2014 samt lägre personalkostnad på grund av personalneddragning av en 
årsarbetare 

Räddningstjänst 
Beaktande att den stora skogsbranden genererade stora personal- och driftkost
nader som inte varit budgeterade, och att ersättningar från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen i alla stycken inte över
ensstämt med dessa kostnader (såväl positivt som negativt), är det mycket svårt 
att göra en ekonomisk analys av den uppkomna skillnaden mellan budget och 
utfall. 
Det som kan konstateras är att det, efter justeringar för H e by kommuns del av 
driftkostnaden, blev ett överskott på 282 tkr. 

Civilförsvar 

Avvikelsen beror i allt väsentligt på att den planerade risk & sårbarhetsanalys 
inte genomfördes som planerat. 

Ekonomikontor 
Kontorets överskott, 318 tkr, kan i huvudsak hänföras tilllägre personalkostna
der och nytt avtal avseende kommunens ekonomisystem. På grund av personal
omsättning, förändringar i ekonomisystemet och behov av externa insatser avse
ende upphandlingsfunktionen, har extrapersonal anställts och konsultinsatser 
varit nödvändiga. 

Personalkontor 
Kontorets överskott 435 tkr orsakas främst av lägre personalkostnader än bud
get huvudsakligen beroende på vakanthållen tjänst. Kostnaderna för lönesystem 
är högre än beräknat. Även kostnaderna för minnesgåva till personal som, år 
2014, varit anställda i 25 år är något högre än budget. 

Investeringar 

ftfedborgarkontor 
Investeringen av ärendehanteringssystemet ePhorte har inte kunnat slutföras 
och har därmed inte övertagits och slutbetalats. Resterande investerings budget, 
548 tkr, behöver överföras till 2015. 

Bredbandsutbyggnaden av stamnätet tar lång tid att projektera och verkställa, 
varför de medel som finns kvar, 1 391 tkr, behöver överföras till 2015 och då till 
Samhällsbyggnadskontoret som har övertagit verksamheten. 
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lnformationsdisk, arbetet är påbörjat men inga kostnader har uppstått. 
Upprustning av Hällsjöbad med flera. Arbetet är påbörjat men inga kostnader har 
uppstått. 

Samhällsbyggnadskontor 
Förändringar har skett i redovisning mellan investering och drift, vilket gjort att 
saneringskostnaderna och tomtförsäljningsintäkter i kv. Lodjuret överförts till 
driftsidan. Resultaten för markinvesteringarna blev 404 tkr jämfört med budge
ten 4 75 tkr. Under året har 10 tomter för småhusbebyggelse sålts samt en fastig
het med permanentbostad, en kvarn, ett arrende för fritidshus, en industrifastig
het, samt två avyttringar av mark via fastighetsregleringar. 

Tekniskt kontor 
Gatuprogram 

Under året har arbetet med resecentrum/bussterminalen påbörjats samt ett in
tensivt arbete för att öka tillgängligheten vid passager i staden. Arbete med bygg
nation av gång- och cykelbanor har försenats då Trafikverket aviserat att medfi
nansiering inte är aktuellt förrän 2019. Inga detaljplaner har antagits som krävt 
byggnation av gator, vägar eller gång- och cykelbanor varför detta konto visar ett 
stort överskott. 

VA-program 

Inga detaljplaner har antagits som krävt byggnation av vatten, avlopp ell er dag
vatten varför detta konto visar ett stort överskott. Efter flera överklaganden har 
äntligen projektet med utbyte av övervakningssystem för va-verksamheten 
kommit igång. 

Parkprogram 

Inga större avvikelser. 

Kontorsledning program 

Årets projekt avseende datorer och kontorsutrustning har avslutats med en 
mindre avvikelse. Överskottet inom programmet återlämnas i bokslutet. Från och 
med 2015 finansieras dessa projekt inom ramen för kontorsledningsens drift. 

Teknisk service program 

Projektenförrådsinventarier, verkstadsinventarier och Bokbuss är avslutade un
der året. 
För projektenfordon och maskiner kommer tilläggsanslag begäras på grund av 
uppstartade och pågående inköp. 

Kart/mät 

Projektet Digitalt artafoto ingår i Geerlatasamverkan som har ingåtts gentemot 
lantmäteriet från och med 1 mars 2014 därför återlämnas budgeterade medel. 
Projekt G!S programvara, är avslutat med ett överskott som återlämnas. 

Gruvans vattensystem 

Flera investeringar har skjutits på framtiden då handlingar inte har tagits fram 
och vi avvaktar en stor åtgärd, trumbyte mellan Olov Jons och Silvköparen. 
Trumbytet är planerat till 2015 i samarbete med Trafikverket, då det är deras 
väg. 
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Servicebyggnad i Stadsparken: Budget S 07S tkr. Projektering pågår och bygg
start förväntas ske_under sensommaren 201S. Återstående medel, S 047 tkr, be
gärs som tilläggsanslag till201S. 

Medborgarkonton Budget 182 tkr. Arbetet slutfört. Överskott, 81 tkr, återlämnas 
i bokslut. 

Gårdar: Budget 3 680 tkr. Åkraskolan har tre gårdar varav två nu är ombyggda, 
återstår en gård som inte gjordes under året på grund av tidsbrist, och kommer 
att byggas om under sommaren 201S. Björkgårdens innergård har åtgärdats med 
nytt ytskikt, växter och en pergola. Återstående medel, 1 139 tkr, begärs som 
tilläggsanslag till 201S. 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde: Budget 800 tkr. Målning av Bergslagsgår
den är utförd. Överskott, 386 tkr, återlämnas i bokslut. 

Storköksutrustning: Budget SOO tkr. storköksutrustning till Äldreboendet på Jo
hannesbergsgatan 2. Överskott, 287 tkr, återlämnas i bokslut. 

Tillagningskök VarmsätrajÄnghagenskolan: Budget 3 000 tkr. Avvaktar politika 
beslut. Budgeterade medel återlämnas. 

Ombyggnad Västerjärneho skola: Budget 1 000 tkr. Arbetet är avslutat Underskott, 
177 tkr. 

Byte ventilation Ösby: Budget 4 000 tkr. En översyn av ventilation och värme på
går. Under året har kök/matsal, bygg och elevhem fått ny ventilation. Arbetet 
med att byta styr- och reglersystem på elevhemmen. Systemet reglerar värmen i 
förhållande till utetemperaturen. Systemet är datorstyrt vilket gör att det kan 
fjärrstyras. Även installation av varmvattenväxlare pågår. Resultat ett överskott 
på 2 414 tkr, vilket äskas som tilläggsanslag till 201S. 

Klimatanläggning Täljstenen. Budget 8 000 tkr. Arbetet pågår och beräknas stå 
klart under våren 2015. Återstående medel, 4 562 tkr, begärs som tilläggsanslag 
till 2015. 

Projektering Ranstaskola och förskola: Budget 472 tkr. Projektering pågår. Åter
stående medel, 443 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015. 

Salberga utanför mur VA-ledning: Budget 316 tkr. Arbetet slutfört. Underskott, 44 
tkr. 

Mindrejustering av lokaler: Budget 1500 tkr. Ombyggnationer på Kungsängs
gymnasiet, Centralförrådet och Jakobsbergsgården. Överskott, 605 tkr, återläm
nas i bokslut 

säkerhetsåtgärder: Budget 1 499 tkr. Larm till Portvaktsgatan och centralförrå
det Överskott, 4 78 tkr, återlämnas i bokslut. 

Om-och tillbyggnad Sätrabrunns förskola: Budget 6 000 tkr. I avvaktan på poli
tiska beslut begärs återstående medel, S 977 tkr, begärs som tilläggsanslag till 
201S. 

Tillagningskök Ösby: Budget 9 804 tkr. Arbetet klart men alla fakturor har ännu 
inte kommit. Återstående medel, 623 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015. 
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Handikappanpassningar: Budget 1 500 tkr. Anpassningar på bland annat Träng
gatan 12 (Bara Vara och Viljan) Centralförrådet och Möklinta skola. Överskott, 
1 013 tkr, återlämnas i bokslut. 

Äldreboende: Budget 21 315 tkr. Arbetet är slutfört. Investeringsbidrag 10 400 
tkr utbetalats från Länsstyrelsen/Boverket I upphandlingsförutsättningarna 
ingår att delar av kontraktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesikt
ningen, därför måste 7 356 tkr reserveras till 2016. 

Målerilokaler Ösby: Budget 3 757 tkr. Arbetet är slutfört men slutbesiktning kvar
står. Återstående medel, 149 tkr begärs som tilläggsanslag till 2015. 

Tillbyggnad Salbo förskola: Budget 1 000 tkr. Arbetet slutfört. Underskott, 187 
tkr. 

Lärkans sportfält Etapp 2: Budget 17 400 tkr. Arbetet pågår. Återstående medel, 
13 614 tkr, begärs som tilläggsanslag till 2015. 

Räddningstjänst 
Den övervägande delen av avvikelsen på 280 tkr är relaterad till att vissa av de 
planerade investeringarna inte uppfyllde kriterierna för investering, utan har i 
stället hanterats i driftbudgeten. 

Civilförsvar 

Den stora skogsbrandens direkta effekt på kommunen blev sådana att det inte 
lämnades något utrymme att genomföra den planerade verksamheten. 

FRAMTIDEN 

Kommunchef 

• Övergripande fokus för arbetet kommande år att föra kommunen när
mare visionen för Sala 2024: "År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 
invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god 
livskvalitet i hela kommunen". 

• Arbetet för att utveckla de kommunala verksamheterna utifrån ledorden 
"enkelt, effektivt och medborgarvänligt" fortsätter och samarbetet internt 
och med kommunens bolag och Företagarcentrum stärks och intensifie
ras. 

• Former och metoder för medborgardialog behöver utvecklas och imple
menteras i kommunen för att visionen ska kunna bli verklighet och för att 
de kommunala verksamheterna ska bedrivas med effektivitet nu och i 
framtiden. 

• Stärka och utveckla kommunens omvärldskunskap och omvärldsbevak
ning. 

Näringslivsfrågor jFöretagarcentrum 
• Arbetet för att tillsammans med näringslivets företrädare, kommunens 

förtroendevalda och medarbetare förbättra företagsklimatet och kom-
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munens placering på Svenskt näringslivs ranking är ett pågående arbete 
och kommer fortsätta vara det de närmaste åren. 

• Övriga fokusområden för Företagarcentrums verksamhet är etableringar, 
besöksnäring och handel, företagande i Sala (såväl stötta befintliga som 
nya företag) samt stärka varumärket och attraktionskraften för Sala. 

ftfedborgarkontor 
• Fortsatt utveckling av information, service och tjänster till invånare. 
• E-Insyn kommer att införas för att medborgarna lättare ska få insyn i 

kommunala dokument. Syftet är att skapa öppenhet och tillgänglighet till 
kommunens diarium. 

• Fortsatt utveckling av Centrumbiografen för att kunna erbjuda den som 
en bra mötesplats för olika typer av verksamhet. 

• Säkerställa en säkrare miljö för vår !T-utrustning för att yttre omständig
heter inte ska medföra risker. 

• Sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska (PoLätt) för 
publicering på Sala kommuns hemsida 

Kultur-och fritidskontor 
• Kultur- och fritidskontorets verksamhet är att ge invånarna, i synnerhet 

barn och ungdom, möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, av
koppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur- och 
fritidssektorn. 

• Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrotts-
hall. 

• Utveckla kvarteret Täljstenen som kulturcenter. 
• Påbörja arbetet med en ny eller renoverad simhall. 
• Arbeta fram en kommunal folkhälsoplan för att påbörja ett strategiskt 

hälsoarbete. Syftet med en folkhälsoplan är att styra det arbete som bed
rivs för att främja folkhälsan och minska ohälsan. 

Samhällsbyggnadskontor 
• Arbetet med en kommuntäckande översiktsplan har startats och kommer 

att fortsätta under 2015 och 2016. 
• Nya småhusområden i Sala behöver planeras. 
• Planprogrammen för Evelund och Östra kvarteren fortsätter med detalj

planering och strategier för exploatering. 
• Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort ska slutföras första 

halvåret 2015 och resultera i åtgärdspaket på både lång och kort sikt. 
• Fortsatt arbete för att förverkliga bredbandstrategin och kommunfull

mäktiges mål om 100% anslutning till bredband år 2020 i Sala kommun. 
• Arbete med tillsyn omfattar till exempel enkelt avhjälpta hinder, säkerhet 

på lekplatser, olovligt byggande, siktskymmande vegetation mm. 

Tekniskt kontor 
• Inom parkdriften kommer arbetsmiljöarbetet avseende arbete i gatu

miljö, att vara fortsatt prioriterat under 2015. 
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• Matsvinnmätning och arbetet med att minska matsvinnet i verksamhet
erna kommer att få större utrymme än tidigare, vilket förhoppningsvis 
kan generera i en större medvetenhet kring miljöproblemen samt en 
bättre ekonomi. 

• Påbörja arbetet med ny servicebyggnad i stadsparken samt förändring av 
delar av stadsparken. 

• Energieffektiviseringsarbetet för fastigheterna fortsätter i samarbete med 
Hesa b. 

• Köket på Salbo förskola kommer att, från och med mars 2015, nyttjas som 
tillagningskök och en kock har anställts för att laga mat på plats. 

• Fortsatt utbyggnad av omstartstationer. 

• slutföra byggnationen på området vid resecentrum. 

Räddningstjänst 
• Hantera de identifierade förbättringsområden som är relaterade till 

skogsbranden 2014. 

• Finna en lösning för övergripande ledning av större händelser, regionalt i 
Västmanland alternativt via en lösning enbart för räddningstjänsten Sala

Heby. 

• Slutföra arbetet med att förändra förutsättningarna för deltidsorganisat
ionen. 

• Rekrytera en ny Stf Räddningschef efter pensionsavgång. 

• Delta i arbetet med ett nytt Handlingsprogram för räddningstjänst för 
mandatperioden 2014-2018. 

Civilförsvar 

• Genomföra en ny risk- och sårbarhetsanalys för Sala kommun. 

• Slutföra arbetet med upprättandet av ett lokalt krishanteringsråd. 

• Undersöka möjligheten att upprätta en ny och bättre anpassad krisled
ningscentraL 

Ekonomikontor 
• Som en del i ett långsiktigt arbete för att effektivisera och kvalitetssäkra 

kommunens upphandlingsarbete tillförs extra resurser under 2015. 

Personalkontor 
• Arbetet med att förverkliga intentionerna i den antagna Innovationsstra

tegin dras igång under 2015 och kommunen kommer bland annat att delta 
i Innovationsstafetten som arrangeras av Sveriges kommuner och lands
ting (SKL). 

• Uppföljning och utvärdering av företagshälsovård. Beslut om förlängning 
av avtal eller ny upphandling. 

• Samordna kommunens arbete med kompetensförsörjning 
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VERKSAMHETSF AKT A 

Verksamhetsmått 2012 

Antal årsarbetare Ksf 

Antal anställda tsv 313 

Antal anställda visstid 18 

sjukfrånvaro,% 3,2 

Tekniskt kontor 2012 

Vinterväghållning 

Kostnader totalt, tkr 3 712 

Kostnad/invånare, kr 171,73 

Lokalförvaltning 

Kostnader skadegörelse, tkr 163 

Kostnader städ, tkr 9838 

Varav extra städ, tkr 295 

Måltidsenhet 

Kostnader tota l t, t kr 52 922 

Portion/årsarbetare, styck 80 

Kostnader hyra, tkr 10472 

VA-verksamhet 

Kostnader totalt, tkr 28035 

Varav kapitalkostnad, tkr 7 938 

Intäkter från taxa, tkr 27768 

Renhållning 

Kostnader tota l t, t kr 23 235 

Kostnad/invånare, kr l 075 

Intäkter från taxa, tkr 20903 

Personal 

Kostnader löner, tkr 70950 

Kultur- och fritidskontor 2012 

Antal besökare Täljstenen 8 200 

Antal besökare på biblioteket 139 242 
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297,4 

327 

13 

3,4 

2013 

4404 

202,52 

320 

10 542 

307 

52 214 

67 

11258 

24463 

6 984 

28 660 

22 664 

l 042 

22152 

69 360 

2013 

8500 

2014 

294,5 

307 

11 

3,2 

2014 

2 736 

125,6 

321 

11125 

264 

54 930 

71 

11596 

26 454 

7 077 

28 390 

23 156 

l 059 

24 217 

69 209 

2014 

4 000 

139 586 134 091 



Kultur- och fritidskontor 2012 

Kommunal subvention per besök i Simhal- 38,00 
len 

Antal i %av de bidragsberättigade före- 11 
ningarna som har antagit en trygghetspo-
licy 

Andelen barnböcker av den tota la utlå- 40,5 
ningen i% 
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2013 

52,6 

11 

42,8 

2014 

37,2 

11 

42,2 



Revisionens verksamhetsberättelse 

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

ÅRET SOM GÅ TT 

Revisorerna har haft 8 möten under året och har vid dessa möten träffat kom
munstyrelsens och nämnderas presidier och förvaltningsled ningar. Varje revisor 
har ett särskilt uppdrag att bevaka antingen kommunstyrelse, nämnd eller ut
skott och vid sammanträdena har en rapport lämnats kring dessa. Likaså har 
varje lekmannarevisor rapporterat kring det bolag man är vald för. 

Revisorerna har även återkommande träffar med kommunfullmäktiges presi
dium gällande revisoreras uppdrag och budget. 

Följande granskningar har genomförts under 2014: 

• Gymnasieskolans anpassning efter minskat elevunderlag 
• Intern kontroll av debitering och redovisning av intäkter 
• EU -projekt- styrning och kontroll 
• Följsamhet mot fullmäktiges beslut 2010-2013 
• Intern kontroll inventarier vid skogs- och lantbruksprogrammet 
• Verksamhetsberättelse för mandatperiod 2011-2014 
• Granskning av delårsrapport 2014 
• Granskning av årsredovisningen 2014 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 Budget Awikelse 

Kostnader 758 750 787 790 3 

Intäkter 

Nettokostnad 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

758 750 787 790 

Revisorerna redovisar ett överskott mot budget på 3 tkr och uppvisar därmed en 
hög följsamhet gentemot budget. 

FRAMTIDEN 

• Utifrån lagkrav kommer liksom tidigare år granskning av delårsrapport 
och årsredovisning att genomföras. 

• Förutom dessa kommer ett antal verksamhetsrevisioner att genomföras 
baserat på revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

• Den nya revisionsgruppen påbörjade sitt arbete i januari 2015 och ska 
arbeta fram revisionsplan för 2015 under februari och mars. 
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Överförmyndarens verksamhetsberättelse 

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

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

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

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

MÅLA VST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån e 
hos ställföreträdarna både vad det gäller redovisning och i deras öv-
riga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen 
av årsräkningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarena utför de 
uppdrag de är ålagda till enligt lag. För att uppnå detta ska överför
myndar-verksamheten årligen inbjuda till informationsträffar med 
gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen. 
Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på ett 
enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och baskunskaper om vad 
överförmyndarens och ställföreträdarnas uppdrag är. Genom utveckl-
ing av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina 
uppdrag och även löpande, ska ställföre-trädarnas kompetens höjas. 
Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med 
gällande lagstiftning 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet medborgare: 

Uppskattade utbildningar har genomförts med stor uppslutning från 
ställföreträdarna. En utbildning hölls i oktober av personaladminist
rativa skäl. 

Överförmyndarhandläggarna kontaktar nya gode män, förvaltare och 
förmyndare och informerar dem om vad som ingår i uppdraget. s täll
företrädare som bor långt bort informeras via telefon. 

Informationen på hemsidan kontrolleras regelbundet och uppdateras 
vid behov, t. ex. när prisbasbeloppet ändras eller en lagändring sker. 

ÅRET SOM GÅTT 

• En ny överförmyndarhandläggare anställdes i november. Ytterligare en 
jurist på enheten innebär att överförmyndaren kommer att bibehålla en 
rättsäker handläggning av aktuella ärenden. 

• Ändringar i föräldrabalken har medfört att överförmyndaren fått ytterli
gare ansvar och befogenheter. 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 

2953 3163 3100 

160 197 301 

2 793 2 933 2 799 
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Budget Awikelse 

3 323 223 

150 151 

3173 374 

Överförmyndaren redovisar överskott, 374 tkr. Detta beror på att bidraget för 
ensamkommande barn blev dubbelt så stort som budgeterat samt att kostnader
na för personal och gode män blev lägre än budgeterat 

FRAMTIDEN 

Migrationsverket har aviserat att antalet ärenden gällande ensamkommande 
barn kommer att öka. Detta beror på de ökade flyktingströmmarna från olika 
konfliktområden i världen. Det ställer krav på att överförmyndarhandläggarna 
kontinuerligt nyrekryterar ställföreträdare och utbildar dessa för sitt uppdrag. 
Denna ärendehantering är mycket tidskrävande. 

Verksamheten planerar för en rad utbildningsinsatser för både tjänstemän och 
nytiiiträdande förtroendevalda. Detta för att säkerställa att alla myndighets- utö
vare är väl insatta i gällande rätt samt praxis. 

Antalet ärenden där hjälpbehovet för huvudmannen grundar sig på psykisk 
ohälsa i kombination med missbruk ökar. Dessa ärenden ställer höga krav på 
ställföreträdarnas kompetens och förmåga att företräda huvudmännen. Arbets
belastningen på handläggarna, i form av stöd och kompetensutbildning, ökar. 

VERKSAMHETSFAKT A 

2012 2013 2014 

Antal årsarbetare 1,65 1,90 

Antal aktiva ärenden 358 359 342 

Antal redovisningsskyldiga 294 239 233 
ärenden 
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Bildnings- och lärandenämndens verksamhetsberättelse 

VERKSAM HETSANSVAR 

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

Till verksamheten hör 

• Förskola och pedagogisk omsorg, samt fritidshem 

• förskaleklass 
grundskola 
gymnasieskola 
grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stödfunktionerna, 
exempelvis fritidsklubb (denna regleras av LSS) 

• kommunal vuxenutbildning 
svenska för invandrare (SFI) 
samhällsinformation 

• Särskild utbildning för vuxna 

• Kulturskola (ej reglerat i skollagstiftningen) 

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

• skolmåltider (Kostenheten, KS) 

• skolskjuts respektive elevresor (Enheten för samhälls resor, KS) 

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

Nämnden planerar årligen för 10 sammanträden. 
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MÅLAVST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

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

- Tillsynsbehov under kvällar, helger och nätter skall tillgodoses. 

- Skolan i Salaskall vara av god kvalitet och ha ett gott anseende. 

o 
t 

• 
® 

- 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 efterfrågade 
programmen. 

- Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckling i förskola och 
skola, samt ge barn och ungdomar god livskvalitet. 

-Vuxenutbildningen fungerar som ett komplement till övrig utbild
ning 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 arbetsro och lägga grunden till att Salas barn och ung
domar intresserar sig för aktiviteter som i gott samspel med andra 
medborgare ger ett rikt och stimulerande liv i såväl utbildning, a r
betsliv och på fritiden. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle: 
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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 i förskoleåldern har 
överträffat prognoserna. 

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

Betygsresultaten i grundskolan förbättras enligt trenden. Ännu har dock Sala 
inte nått den övre kvartilen bland landets kommuner. 

Sala har 13 grundskolenheter spridda runt hela kommunen. 

De mest efterfrågade gymnasieprogrammen är samhällsvetenskapliga- och 
naturvetenskapliga. Båda finns i Sala. 

Kulturskolan har breddat sin verksamhet och administrerar kulturgaranti i 
förskola och grundskola och ansvarar för musikprofilen på högstadiet. Drama 
finns inom ramen för kulturgarantin och som riktade elevhälsoinsatser. Dans 
finns inom kulturgarantin och från och med våren 2015 som valbar kurs. 

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 möjlighet till inflytande. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET. 

- Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att 
kvaliteten i Sala i snitt ligger i den övre kvartilen i landet. Med andra 
ord skall Sala vara en av landets bästa skolkommuner. 

- !T skall förstärka Salas konkurrenskraft som skolkommun. Eleverna 
ska bli bättre rustade för fortsatta studier och utveckla de pedago
giska metoderna. !T i skolan skall också ses som ett stöd att ge de 
elever som behöver starkare individualisering av undervisningen, 
större möjligheter att finna skolan tillräckligt stimulerande. 

-Särskilt fokus ska sättas på elever i behov av särskilt stöd, ochfeller 
elever som är mindre mottagliga för traditionella inlärningsmetoder. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE. 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare: 

Brukarundersökningen bland vårdnadshavare är inte genomförd. Däremot 
visar enkät bland eleverna i årskurs 2, 5 och 8 att skolan i de allra flesta fall 
upplevs som trygg och att det finns höga förväntningar på goda resultat. 

Trådlöst datanätverk finns i alla undervisningslokaler, alla högstadieelever har 
lärplatta, gymnasieeleverna datorer och en elektronisk lärplattform ä r etable
rad. Stora fortbildningsinsatser görs för närvarande för att bättre nytt ja IT i 
lära nd et. 

Starkt fokus har under året lagts på att utveckla elevhälsovå rden, för att fö r
stärka lärandet bland elever i behov av särskilt stöd. 

PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 

skolförvaltningen gör inga egna enkätundersökningar, utan avvaktar 
den kommungemensamma enkäten som skall göras vart tredje år. 
Senaste mätningen gjordes 2013. 
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ÅRET SOM GÅ TT 

• 31 förstelärartjänster inrättades. 
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• Beslut fattades om att bygga en ny förskola och skola i Ransta och ut
byggd förskola i Sätrabrunn. Förskolan i Salbohed byggdes ut. 

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

• Kulturgarantin återupprättades, vilket gör att förskolan och grundskolans 
alla årskurser systematiskt arbetar med att involvera olika kulturformer 
som lärstilar och öka elevernas kulturintresse. 

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

• Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark. Mellan februari 2012 och au
gusti 2014 är nettoinflyttningen i berörda årskullar över 70 barn, varav 
20 bara i år. 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 

Kostnader S34 970 S37 7S9 SS3 82S 

Intäkter 83 678 88 23S 91901 

Nettokostnad 451292 449 524 461924 

Verksamheternas nettokostnader 

Nämnd- och styrelseverk-
94S 716 7SS 

samhet 

Kulturskola s 214 S472 6 291 

Central förvaltning 19207 14 22S 16 S61 

Förskola 99 238 109 619 114 S2S 

Gymnasiesärskolan 7 763 7 917 91S2 

Grundsärskolan 11111 8 74S 9 966 

Grundskola 206 031 20S 367 214 284 

Gymnasieskola 9S 688 93 934 8S 968 

Vuxenutbildning 4 999 2 668 3 367 

SFI l 087 861 l oss 
Summa 451292 449 524 461924 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar Bokslut -12 Bokslut-13 Bokslut-14 

Nettoutgifter 3 664 3 085 3 514 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

Budget Awikelse 

S48 678 -S147 

8S601 6 300 

463 077 1153 

84S 90 

6 262 -29 

13S97 -2 964 

112 864 -1660 

11 oss 1906 

9 760 -206 

216 S44 2 260 

8S448 -S20 

s 893 2 S26 

806 -248 

463 077 1153 

Budget Avvikelse 

4590 l 076 

Bruttokostnaden blev högre än budget på grund av ökade matkostnader med 1,2 
miljoner, förstelärare implementerades för 1,8 miljoner, tt-förvaltnings inköp 1,7 
miljoner samt högre personalkostnader för rehab och utbildning med 0,8 miljo
ner kronor. 

Även bruttointäkterna blev högre än budgeterat; förstelärarbidraget på 1,8 mil
joner, arbetsmarknadsstöd 0,7 miljoner, fakturerade elevassistenter 1,5 miljoner 
samt en del o budgeterade bidrag/stöd såsom Sparbanksmil jonen, skapande 
skola och bidrag från Skolverket har bidragit med 1,2 miljoner. 

Nämnd- och styrelseverksamhet 

Nämnden lämnar ett överskott på 90 tkr på grund av mindre kostnader än bud
geterat. 
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Kulturskolan 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

Verksamheten lämnar ett underskott på 29 tkr då musikrådets bidrag på 200 tkr 
för kör- och orkesterverksamhet för vuxna aldrig utbetalades. 

Central Förvaltning 

Kansliet har haft högre lönekostnader än budgeterat på ca 1mkr, i huvudsak be
roende på att lönekostnader inom elevhälsoområdet som egentligen skulle ha 
belastat grundskolans budget. Semesterlöneskulden för hela grund- och försko
lan redovisas dessutom i central förvaltning vilket belastat verksamheten nega
tivt med 1,9 mkr. 

Förskolan 

Effekten av skärpta rutiner kring förskaleavgifterna dröjer av redovisningsskäl, 
vilket gav 700 tkr mindre än budgeterat. Minskade kommunala intäkter från 
andra huvudmän (500 tkr) samt en o budgeterad verksamhet under en tid för att 
möta behovet av förskaleplatser bidrog ytterligare med 400 tkr i underskott. 

Grundsärskolan 

Verksamheten lämnar ett underskott på 206 tkr då lönekostnader varit något 
högre än budgeterat. 

Grundskolan 

Verksamheten lämnar ett överskott på 2 200 tkr som i huvudsak består av ett 
överskott på lönesidan. Under våren har många tjänster varit vakanta. Under 
hösten har dessa tillsatts. 

Gymnasiesärskolan 

Lämnar ett överskott på l 900 tkr och det är beroende på att Sala kommun har 
haft färre barn placerade i andra kommuner. 

Gymnasieskolan 

Central förvaltning- 700 tkr som är avskrivningskostnader, Kungsängsgymnasiet 
lämnar ett överskott på 775 tkr och Ösby lämnar ett underskott på 600 tkr på 
grund av att semesterlöneskulden var mycket högre än väntat. 

Vuxenutbildningen 

Verksamheten lämnar ett överskott på 2 526 tkr för kostnader för beviljade ut
bildningar. Komvux är inte i fas med beviljade utbildningar och budget ännu då 
kostnaden inte faktureras innan utbildningen är avslutad. 

Investeringar 
På investeringssidan så kommer 300 tkr att begäras överfört till 2015 års budget, 
då en upphandling inte vart slutförd i tid . 700 tkr har inte använts. 
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FRAMTIDEN 

Politiska frågor 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

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

• I Sala tätort finns behov av nya och förnyade skollokaler. 

• Utbyggnaden av förskolor behöver ta fart, för att klara den ökade efter
frågan och samtidigt förbättra kvaliteten. 

• Gymnasieskolans programutbud, organisation och lokalisering ses över 
för att anpassas till efterfrågan och elevunderlag. Attraktionskraften för 
att studera i Sala behöver förstärkas. Det är bra för elever, Sala kommun 
och skolnämndens ekonomi. 

Verksamhetsledningens frågor 

• Sala kommun kommer att delta i Svenska kommunförbundets utveckl
ingsarbete PRIO för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i sko
lorna. Det är nödvändigt för att befästa en positiv utveckling av elevernas 
skolresultat. 

• Lärarnas uppdrag ska starkare inriktas mot elevernas mål uppfYllelse. 
Synsättet är att vi har höga förväntningar och att vi vet att vi kan få alla 
barn och elever att lyckas. En förutsättning för detta är en god psykisk 
och fYsisk arbetsmilj ö. 

• Det administrativa stödet till skolenheterna ska formas så att rektorerna 
ges utrymme att fokusera starkare på den pedagogiska ledningen av 
verksamheten. 

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

• skolväsendet måste anpassa sin organisation för att stå beredd att ta 
emot ökade flyktingströmmar från en orolig värld. 

• Olika kulturyttringar implementeras starkare i undervisningen genom 
kulturgarantin. 
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VERKSAMHETSFAKT A 

2012 

Antal årsarbetare 639,32 

Förskolan 

Antal barn i förskoleverksamhet 

- kommunal förskola 844 

-familjedaghem 68 

- kooperativ 131 

Grundskolan 

- grundskola och förskaleklass 2 123 

skolbarnomsorg 798 

Särskolan 

Grundsär/träningsskola 31 

Fritidsklubb/fritids 22 

Kulturskolan 

Antal elever i Kulturskolan 450 

Gymnasium 

Elever i Sala kommuns gymnasie- 668 
skolor 

- varav elever från annan kom- 205 
mun 

salaelever hos annan skolhu- 392 
vu dm an 

GY-sär 

Elever i gymnasiesärskolorna 44 

varav elever från annan kommun 24 

salaelever i annan kommun 17 

Enheten för vuxnas lärande 2011 

Helårsplatser gymnasial vuxen- 142 
utbildning 

Helårsplatser grundläggande 23 
vuxenutbildning. 

Antal elever Svenska för invand- 69 
rare (snitt) 
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2013 
616,5 

890 

71 

138 

2176 

769 

25 

21 

350 

607 

181 

375 

35 

16 

15 

2012 

157 

39 

112 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

2014 

641 

873 

70 

143 

2 226 

840 

24 

15 

290 

553 

157 

389 

31 

13 

16 

2013 

145 

52 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 

VERKSAMHETSANSV AR 

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

Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin samt ledningen av den kom
munala hälso- och sjukvården ink! hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). 

Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora 
olyckor, bränder och katastrofer (POSOM). 

Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad å t personer i 
kommunen som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation med målet 
att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. För att 
fullgöra uppdraget har vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) organiserat s ig i 
olika verksamhetsområden; individ, familj, arbete (IF A) inklusive flyktingmotta
gande samt funktionsnedsättning (FO) och omsorg om äldre (ÄO). 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

MÅLA VST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

o 
t 

• 
@ 

Vård- och omsorgsnämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för e 
att människor med behov av stöd i olika former får adekvata insatser 
vid rätt tidpunkt. Tillgängliga ekonomiska resurser ska användas 
effektivt och bästa möjliga lösning ska prövas och väljas. 

Nämnden ska också inom sitt verksamhetsområde bidra till att män
niskor kan leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och med bibe
hållen självständighet uppleva trygghet i sin hemmiljö. 

AKTIVITETER 

• Resultat, produktions- och effektivitetsmått ska utvecklas och 
följas upp för att kunna bedöma kvalitet och kostnadseffekti
vitet så att rätt insatser sätts in. 

• Nämnden ska verka för att trygghetsboenden tillskapas i bo
endekedjan 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 miljöbe
lastningen. 

AKTIVITETER 

• Alla verksamheter inom förvaltningen ska källsortera. 
• Effektivare tjänsteresor genom nyttjande av bil pool. 
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PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle: 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

En genomlysning för att få fram adekvata styrmått från verksamheten pågår. 

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

Bilpoolen används av alla verksamheter. 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa kvalitetsnivå och omfatt
ning 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 bemötande och insatserna ska utföras av personal med 
utbildning och kompetens för uppdraget. 

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en god vård och omsorg. 

AKTIVITETER 

• Kontaktmannaskap och genomförandeplaner genomgående 
för alla. 

• I ökad utsträckning analysera och publicera resultat av kvali
tetsundersökningar som genomförs på nationell och lokal nivå 
samt utforma handlingsplaner för kvalitetsförbättring utifrån 
resultaten. 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

78 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

Målet är nöjda kunder /brukare med framgängsfaktorerna rätt bemö
tande, kompetens, tillräcklig bemanning, leverera med kvalitet, av
lastning för anhöriga, planering tid/resurs samt tillgänglighet. 

Arbetet ska utgå frän värdeskapande processer enligt evidensbaserad 
praktik och kvalitetssäkrade insatser. En av grunderna för kvalitets
arbetet är hantering av synpunkter /klagomål. Brukarnas synpunkter 
och klagomål redovisas kontinuerligt till nämnden samt större avvi
kelser. Kvalitetsarbetet ska äterkopplas till verksamhet. 

Indikatorer från KF: Sala har en god service av hög kvalitet när 

• Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent per
sonal. 

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

AKTIVITETER 

• Kvalitetsutveckling i syfte att skapa mer sammanhållna värd
kedjor ska ske inom ramen för arbetet med hemsjukvård i 
kommunens regi. 

• Både på förvaltningsövergripande nivå och arbetsplatsnivå 
systematiskt kartlägga synpunkter /klagomål som inkommer i 
syfte att på ett effektivt sätt hantera brister i verksamheten. 
Arbetet ska ske så att ett lärande skapas i hela organisationen. 

• Implementering av värdighetsgarantierna. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNEN$ MEDBORGARE 

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att öka informationen om 
nämndens ansvarsområde genom att regelbundet ha öppna samman
träden samt utveckla kontaktpolitikeruppdraget ur ett brukarper
spektiv. 

AKTIVITETER 

• Utveckling av förvaltningens information på www.sala.se 
• Utveckla formerna för medborgardialog och brukarinflytande. 
• Anhörigträffar 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare: 

Kvalitet 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

I samband med arbetet Leda för Resultat har ett arbetssätt utformats som doku
menteras i kvalitetsledningssystemet Kvaliteten på verksamheten och på vilket 
sätt arbetet ska utföras samt hur brukarinflytande kan säkerställas kommer föl
jas upp. Arbetet med att bygga upp ledningssystemet har pågått under hela året 
med nya riktlinjer och dokument. Cheferna har börjat mäta och beskriva viktiga 
processer i valda delar av sina verksamheter i utbildningssyfte för att sedan för
ankra detta arbetsätt hos övrig personal. Utveckling av hemsidan samt E-tjänster 
pågår. Kvar att göra är att anpassa sidan för målgruppen FO, funktionsnedsatta 
med t.ex tal och bilder. Byte av dokumentationssystem för ÄO och FO har pågått 
under hela året, det arbetet leds av en projektledare. 

Äldreomsorg ÄO: För att bättre kunna analysera och arbeta med kvalitetsin
derindikatorer för god service har ett nytt avvikelsesystem Lisa introducerats. En 
metod för systematiskt arbete med kvalitetsregistren för de mest sjuka äldre i 
teamen har också påbörjats. Andelen äldre i ordinärt boende med hemtjänstin
satser har fortsatt att ökat. 

Individ familj arbete IF A: Institutionsplaceringarna inom område IFA har ökat, 
beror dels på ny lagstiftning samt ett antal kostsamma utredningsplaceringar av 
familjer med barn. Samtidigt har enheten arbetat med att öka insatserna på 
hemmaplan. Ett utökat uppdrag vad gäller flyktingmottagande samt mottagande 
av ensamkommande barn och ungdomar, har påverkat 2014 års bokslut. 

Funktionsnedsättningsområdet FO: All personal inom verksamhetsområdet 
FO har haft en halvdags föreläsning om att skapa "effektiva team". Verksamhet
erna kommer att fortsätta jobba med det temat som underlag under 2015. För att 
förstärka bemanningen och därmed möjligheter till mer aktiviteter på kortidsbo
endet skräddargränd har personalgruppen slagits samman med personalgrup
pen på den nystartade gruppboendet Karpgatan 2, vån l. 

Biståndsenheten: En brukarenkät med frågor om upplevt bemötande, tillgäng
lighet samt informationen från biståndshandläggare har genomförts under två 
mätperioder. Mars- maj och september- november. Svarsalternativen graderas 
från 1- 10 där 10 står för" i högsta grad" nöjd, tillräcklig information osv. 50% av 
alla svar har legat på 10, någon enstaka har svarat 1. Det är 112 personer som 
svarat på enkäten. Enkäten har deltas ut vid hembesök alternativt besök på för
valtningen. Förbättringsåtgärder som skall provas under 2015 är att skapa större 
tillgänglighet med hjälp av en telefonlinje/jourtelefon som är öppen hela dagen. 
Ett informationsmaterial som kan lämnas vid första kontakt med information och 
kontakuppgifter till biståndhand läggare. Samma enkät kommer att genomföras 
under 2015 med samma mätmånader som under 2014. 
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Kontaktmannaskap. eenomförandeplan. värdiehetsearanti och brukarstöd 

Äldreomsorg ÄO: Arbetet med att utveckla kontaktmannaskap och genomföran
deplaner som arbetsmetod för äldreomsorgen fortgår. l genomförandeplanen ska 
den enskilde kunna påverka i så stor utsträckning som möjligt hur, när och på 
vilket sätt insatser ges. Försök med att strukturera insatserna och målsättningar
na enligt äldres behov i centrum pågår i ett hemtjänstteam. En vidareutveckling 
av arbetet med genomförandeplaner och vårdplaner till gemensamma, verksam
hetsövergripande planer, så kallade samordnade individuella planer, pågår och 
kommer att utvecklas under 2015. Inom Vård och omsorgsboende, VåBo har 
brukar- och anhörigträffar genomförts i de flesta verksamheter. Genomgång och 
analys av resultaten i brukarundersökningar har genomförts inom alla enheter. 
Handlingsplaner utifrån uppföljningen på dem är påbörjad. Arbetet med att 
skapa sammanhållna vårdkedjor inom hemsjukvården pågår i teamarbetet och 
tillsammans med landstingsvården i Sala. Efterlevnaden av Värdighetsgarantier
na för äldreomsorgen har mätts i samtliga enheter under en månad. Mätningen 
visade ett gott resultat på många enheter medan några enheter behöver jobba 
vidare med metoden. Mätningen visade också på behovet att tydligare defi niera 
vad som garanteras. 

Funktionsnedsättningsområdet FO: I boendeformerna inom FO används en 
systematisk metod (Hur-pärmar) för att ta reda på hur de olika insatserna ska 
utföras utifrån brukarens behov /önskemål. Verksamheterna har under året ut
vecklat en organisation med kommunikationsombud för at t strukturerat arbeta 
med AKK utvecklingen (alternativ kompletterande kommunikation) i syfte att 
underlätta kommunikation för brukare med behov av stöd vid kommunicering. I 
syfte att skapa brukarinflytande sker det regelbundna boenderåd på alla grupp
bostäderna. Daglig verksamhet har regelbundna träffar med en referensgrupp av 
brukare från dagligverksamhet Alla verksamheter som deltog i Öppna jämförel
ser kommer under 2015 att jobba vidare med att utveckla hur resultat och ana
lyser ska kunna bli ett bra arbetsunderlag för förbättringar. 
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PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

81 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

Inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har kvali
tetsfrågorna 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 
utveckling. 
Fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling har mycket stor 
betydelse för alla medarbetares välmående på arbetsplatsen. Kvalitet, 
utveckling och kostnadseffektivitet är ledorden för detta arbete. 

Vård- och omsorgsnämnden ska ge förutsättningar för att medarbe
tarna i förvaltningens verksamheter trivs och känner sig trygga i ar
betet. 

AKTIVITETER 

• Fördjupat arbete kring arbetsmiljöfrågor i enskilda hem. 
• Utvecklingsaktivitet för arbetsplatsombud och chefer i syfte 

att förbättra samverkansarbetet 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Medarbetarna ska arbeta utifrån angivna mål i verksamhetsplanen 
och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Medarbetarna ska till
sammans 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 ett sätt för kva
litetsutveckling. 

• Inom ramen för FÖRSAM (förvaltningssamråd) och ENSAM 
(enhetssamråd) utveckla formerna i arbetet där medarbetar
na tillsammans med chefer utvecklar verksamheten i syfte att 
skapa bästa möjliga nytta för den enskilde brukaren. 
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PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål i verksamhets
planen 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 en
skilde, samt skapa förutsättningar för delaktighet och en god arbets
miljö. 

AKTIVITETER 

• Översyn av ledningsstrukturen inom förvaltningen i syfte att 
skapa goda förutsättningar för ledning av verksamheten. 

• Skapa och utveckla yrkesstolthet hos medarbetare genom 
värdegrund, kundperspektiv och arbete med ständiga förbätt
rin ar. 
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PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

Samtliga chefer inom förvaltningen har deltagit i föreläsningar som syftar till att 
fä kunskap om hur man kan mäta, skapa nyckeltal och se över sina processer för 
att få ett jämnare flöde och säkerställa leveransen. Alla verksamheter har medar
betarsam tal, regelbundna APT träffar, planeringsdagar och ensam träffar. Nya 
lönekriterier har arbetats fram. Inom samverkansarbetet provas att arbeta i 
"verksammöten". Verksam för ordinärt boende har bl.a arbetat med arbetsmil
jöfrågor i enskilda hem samt med ergonomi. Mätningar av arbetsmiljörisker i 
ordinärt boende har inletts. Målet för en sjukfrånvaro understigande 5% nås inte, 
den blev 7,3 %. Här följs den nationella utvecklingen med stigande sjukskriv
ningstaL Samarbetsformerna med Previa har inte gett de resultat ledningen hade 
hoppats på. En utvärdering av Previa som leverantör av företagshälsovård pågår 
inför nya avtal. Teamutveckling för individcentrerad vård och omvårdnad pågår 
kontinuerligt. Här implementeras arbetssättet med riskbedömningar och planer. 

Utifrån de statliga medel som länet fått att kompetensutveckla personal inom FO 
2013-2014, har baspersona och chefer på område Fortbildats på Mälardalens 
högskola i Evidensbaserad praktik och samverkan inom LSS motsvarande 7,5 
högskolepoäng. Det har även varit flera medarbetare på inspirationsföreläsning
en, där brukarfokus var huvudtemat. Tre chefer inom område FO har vidareut
vecklat sig i" Lösningsfokuserat team och ledarskap". 

Den stora skogsbranden som härjade i Västmanland under augusti månad när 
halva ordinarie personalstyrkan var på semester påverkade hela förvaltningen. 
POSOM gruppen jobbade under de två första veckorna dygnet runt med att bl.a. 
hålla ställningarna och informera organisationen, genomföra POSOM möten och 
logga all information, planera för evakueringar med personal, platser, sängar, 
transporter och kontakter med anhöriga och sen genomföra evakuering av Vård 
och omsorgsboendet Björkgården samt tre hemtjänsttagare från Västerfärnebo, 
samordna insatser av kyrkan och röda korset, svara på frågor i telefonen samt 
ringa till alla i det branddrabbade och avspärrade området ca 140 stycken, öppna 
och bemanna kriscenter i Västerfärnebo samt följa med och stötta dem som fått 
sitt hus förstört i branden vid första besöket till huset. Många medarbetare gjorde 
under den här tiden ett fantastiskt jobb under hög press 
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Cirka 100 brukare har under våren flyttat inom verksamhetsområdet ÄO. Anled
ningen till det är öppnandet av det nya boendet Johannesbergsgatan 2, samt för
ändring av verksamheten på Kaplanen till tryggt boende för äldre. Detta har kun
nat ske på ett tryggt och patientsäkert sätt tack vare att alla personalgrupper har 
arbetat intensivt med de omställningar som behövts. Under året har efterfrågan 
på Vård- och omsorgsboendeplatser VåBo ökat. Detta har inneburit svårigheter 
att verkställa boendebeslut i rimlig tid. Det första icke verkställda beslutet inom 
tre månader rapporterades i december. Korttidsplatser behöver användas till 
personer som väntar på boendeplats. Det leder till att utskrivningsklara från la
sarettet inte kan beredas korttidsplats. Under året har 2 368 t kr betalats till 
Landstinget för utskrivningsklara. Under året har verksamheten haft hög sjuk
frånvaro under olika perioder på grund av influensa och vinterkräksjuka. Dessu
tom har extraresurser behövts för att klara snabb omställning till flera brukare i 
hemtjänsten samt för att säkerställa omvårdnaden runt brukare med stora behov 
på V åBo samt på grund av omflyttningarna som gjordes vid evakueringen vid 
skogsbranden. 

Anhörig och brukarträffar genomförs regelbundet inom VåBo. Förbättringsarbete 
gällande hygien vid tvätt av brukares kläder har genomförts. På Jakobsberg 
stängdes stora tvättstugan i huset när samtliga våningar fick egna tvätt- och 
torkmaskiner. All personal på V åBo har under hösten deltagit i en utbildningsdag 
runt bemötande. Sommarbemanningen i sjuksköterskegruppen var svårlöst. En 
stor arbetsinsats utfördes av de sjuksköterskor som tjänstgjorde med mycket 
extratimmar och flera förkortade semestrar till följd. Detta har behövt kompen
seras under hösten vilket medfört ökade kostnader. Under perioden har många 
nya medarbetare rekryterats till område ÄO i samband med öppnandet av det 
nya boendet, pensionsavgångar samt för att ersätta personal som slutat av andra 
anledningar. Många erfarna vikarier har kunnat erbjudas tillsvidareanställning. 
Det har inneburit att tillgången till erfarna vikarier inför sommarsemestrarna var 
mindre än tidigare år. I januari 2014 hade 369 brukare beslut om insatsen hem
tjänst. I juli 2014 hade 406 brukare insatsen hemtjänst, dvs en ökning med 37 
personer. 391 av dessa verkställdes av egen regi. Under hösten har ökningen 
fortsatt och antalet uppgår nu till423 som verkställs av den egna regin. 33 per
soner har valt privat utförare av serviceinsatser. Ersättning till privata utförare 
har under år 2014 uppgått till 323 tkr. Intraphone, systemet för verksamhetsupp
följning, har införts inom hemtjänsten. Webbaserad kontaktmannaskapsutbild
ning för all ordinarie personal inom hemtjänsten startad under hösten 2014. 
Dagverksamhet som vänder sig till personer med demenssjukdom flyttade till 
Johannesbergsgatan 2 i slutet av maj. Dagverksamhet som vänder sig tillpersoner 
med önskemål om rehabinsatser ochfeller social samvaro flyttade från Ekeby
gården till Jakobsbergsgården i början av juni. Anhörigstödjarna som arbetar 
med avlösning i hemmet har under året utfört 561 timmar hemma hos brukare. 
Samtliga personalgrupper har medverkat i arbetet med Äldreplan. 
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I slutet av maj avslutades Gröna Villan som gruppbostad och brukarna erbjöds 
nytt boende på de två nystartade gruppbostäderna Karpgatan 2 vån l och vån 3. I 
och med de två nystartade gruppbostäderna och verksamheten har ökat med fem 
fullvärdiga lägenheter. Inga extra resurser i form av personal har tillkommit om
rådet utan det har omfördelats och flyttats personal mellan verksamheterna. Vid 
flytten uppkom flytt och städkostnader som inte var tillräckligt budgeterat. Den 
icke fullvärdiga gruppbostadslägenheten på Johannesberg har varit kvar i områ
det under året och brukare har bott i den t.o.m nya gruppbostäderna startades på 
Karpgatan 2. Efter det har den stått tom. Under året har det rapporterats in ett 
icke verkställt beslut om gruppbostad till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
då tidsramen för gynnande beslut har överskridits och VOF därmed riskerar vite. 
Planeringen med att bygga ny gruppbostad har under året handlat om att hitta 
tomt samt att beställa ritning på ny gruppbostad efter underlag som togs fram i 
slutet av förra året. Beräknas inflyttningsklar april2016. I december fanns det 
tre icke verkställda servicebostadsbeslut Dessa förväntas verkställas under 2015 
då VOF fått resurser till att starta en ny servicebostadsbas med personal. Flera av 
de brukare som i dag bor i servicebostäder har behov av gruppbostad p.g.a av 
ålderssjukdomar som t.e.x demens och kräver därmed mer omvårdnad. Utökad 
bemanning p.g.a av vård i livets slut. Daglig verksamhet har regelbundna etikträf
far för personalen för att bättre kunna fördjupa sig i olika svåra etiska problem 
och situationer på arbetet. Höstens etikträffar har tagit underlag till frågor från 
funktionshinderforskaren Karin Barron som författat en hel ordlista med ord 
som ibland används i omsorgsverksamheter och som är exempel på maktspråk 
och ska användas. De har sedan diskuterats om hur personalen själva i verksam
heten använder det maktspråket. Inspektionen för vård och omsorg, IVO har gått 
vidare till förvaltningsrätten med två icke verkställda stödfamiljsbeslut och för
valtningen riskerar därmed vite. Under hösten påbörjades en omorganisation av 
verkställighet för insatserna familjehem, stöd familj, kontaktperson, avlösarser
vice samt ledsagare. Den 1/1-15 flyttades verkställigheten för familjehem och 
stödfamilj över till område IFA och flyttas för kontaktperson under första kvarta
let -15. En tjänst har överförts från område FO till IFA för att möjliggöra verkstäl
lighet av beslut. Poolen har i slutet av året omorganiserats och enhetschefen för 
dagligverksamhet har utökat sitt chefsuppdrag med 6 poolpersonaL Verksamhet
en personlig assistans har ökat i omfattning med två nya ärenden där FO betalar 
de 20 första timmarna. sjuklönekostnaderna för personlig assistans externa utfö
rare har ökat. Alla verksamheter inom FO har implementerat schemamodellen 
årsarbetstid. Den schemamodellen ger personal möjlighet till att själv styra sin 
arbetstid utifrån verksamhetens behov. Det underlättar även samverkan beman
ningsmässigt mellan verksamheter. Det blir en större kontinuitet för brukarna då 
ordinarie personal kan ta extraturer vi kortfrånvaro. Beslut om boende med sär
skild service för barn och unga ( skolboende i annan kommun) var vid årets bör
jan sex stycken, det var budgeterat för fem. Under året har även två nya skolbo
endebeslut tillkommit vilket har bidragit till underskottet. De övriga kostnaderna 
för externt boende har inte räknats upp utifrån vad de kostade 2013 och bidrar 
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därmed också till underskottet. Kortidsboendet har under året utökats med flera 
beslut, verksamheten klarar inte att verkställa fler beslut med nuvarande be
manning och befintlig budget. Verksamheten har finansierat kultur och fritidkon
torets sommarläger i form av matkostnader utifrån ett nämndsbeslut taget 2006, 
den kostnaden fanns inte i budgeterat. 

Biståndsenheten 

Den första mars gjordes det chefsbyte på biståndsenheten och verksamhetschef 
för område FOblev biståndsenhetens närmaste chef, rekrytering av enhetschef 
för biståndsenheten är klar. Under hela året har ett omfattande utvecklingsar
betet pågått som syftar till att förbättra och förstärka kompetens, rutiner samt 
metoder för utredning. Detta har bl.a resulterat i en handlingsplan med åtgärder 
för förbättringar. En konsulent rekryterades till verksamheten som ett led i ut
vecklingsarbetet. En av handläggarna har utbildats till processledare i ÄBIC, äl
dres behov i centrum som är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med 
gemensamt språk och strukturerad dokumentation. Processledaren har under 
året utbildat övriga soL-handläggare i ÄBIC. I slutet på året påbörjades byte av 
utrednings- och dokumentationssystem. Verksamheten har haft en tillsyn från 
IVO på myndighetsutövningen gällande hemtjänst. Tillsynen inriktade sig på hela 
processen från ansökan till verkställighet 

Individ familj och arbete IFA 

Under 2014 har IFA organiserats om för att ytterligare effektivisera verksamhet
en och göra densamma mer tydlig. Verksamheten har organiserats så att alla in
satser både vad det gäller myndighetsutövning och öppenvård ligger inom 
samma område och under samma enhetschef. Till sitt stöd och i en mer direkt 
arbetsledningsroll har enhetscheferna rekryterat konsulente r. Omorganisationen 
genomfördes 1/3 2014. Under året har IFA rekryterat nya enhetschefer inom alla 
enheter totalt fyra stycken. Arbetet har under året intensifierats med att minska 
kostnaderna för försörjningsstöd och erbjuda personer som av olika anledningar 
står långt från arbetsmarknaden möjligheter att hitta alternativa vägar till egen 
försörjning. Olika alternativ och möjligheter till att komma vidare har tagi ts fram 
och erbjudits. jobbcenter startade i mars och innebär att personer som söker 
försörjningsstöd hänvisas till jobbcenter för att där utredas vad gäller behov av 
insats för att korta tiden i försörjningsstöd. Under året har 204 personer hänvi
sats från försörjningsstöd till Jobbcenter av dessa har 37 personer avslutats. Av 
dem har 34 personer gått tilllönearbete. Erfarenheterna så långt visar att de per
soner som hänvisats till Jobbcenter står betydligt längre ifrån arbetsmarknaden 
än väntat. Detta gör att jobbcenterverksamheten måste arbeta mer med indivi
duell planering, friskvård, samtal, enskilt och i grupp samt lägga tid på omfat
tande individuell kartläggning än vad som förväntades . Inskrivningstiden kan 
därför bli något längre för vissa deltagare. Personer som tidigare ingick i Navi
gatorcentrum ingår idag i jobbcenterverksamheten. N avigatorcentrum har en 
personal anställd som sköter KIA, (kommunala informationsansvaret J och KAA 
(kommunala aktivitetsansvaret J d.v.s uppföljning och sysselsättning av ungdo-
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mar som inte väljer att gå gymnasiet. Antalet personer i olika arbetsmarknadsin
satser under året har varit totalt 336 personer. 184 personer har avslutats. Av 
dem har 58 personer gått till lönearbete och nio personer gått till studier med 
CSN-stöd. Ett socialt företag har startats. Ett samverkansprojekt med arbetsför
medlingen "Matcha Mångfald" har startats. Projektet syftar till att underlätta för 
nyanlända att komma in på den lokala arbetsmarknaden i Sala-Heby. Samtliga 
elever inom gymnasieskolans åk l i Sala, har erbjudits möjlighet till feriearbete 
på alla skollov. Totalt har 253 ungdomar sökt feriearbete under året, av dessa har 
140 erbjudits platser och 129 stycken av dessa har tackat ja till feriearbete. An
ledningen till att alla som sökt inte kunnat få feriearbete har varit en viss svårig
het att rekrytera feriearbetsplatser samt att en del ungdomar tackat nej när de 
väl erbjudits plats. Under 2014 har ett nytt avtal gällande mottagandet av ensam
kommande asylsökande barn och ungdomar skrivits, avtalet innehöll i ett första 
skede en utökning från tre till sju mottagna ungdomar, avtalet utökades under 
hösten till att gälla totalt 14 stycken barn och ungdomar med start 1/1 2015. För 
att möta detta utökade behov har i avvaktan på om och nybyggnad av lokaler, 
Fyrklövern flyttat till tillfälliga lokaler på Lindgården. Under året har ett nytt s.k. 
PUT boende (permanent uppehålls tillstånd) öppnat i Gröna villan. Integrations
enheten har erhållit ett bidrag på 75 000 kronor från Salasparbank ur den s.k. 
miljonen för att arbeta och stötta föreningslivet att inkludera flyktingar i sina 
respektive verksamheter. Föräldrautbildningar för nyanlända har genomförts i 
samarbete med skolförvaltningen. Fadderverksamhet samt flyktingguide för ny
anlända har införts. Ett nytt avtal gällande flyktingmottagande har skrivits med 
migrationsverket där kommunen förbinder sig att ta emot upp till60stycken 
vuxna flyktingar, mot tidigare 40. 

Komplicerade familje- och barn/ungdomsplaceringar har ökat. Av 11 placeringar 
har sex stycken personer varit placerade på Hem för vård och boende, (HVB
hem) för utredning. På dessa utredningshem debiteras dygnskostnaden inte en
bart på det placerade barnet utan även för föräldrar som deltar i utredning 
och/eller behandling. Av de sex barn som placerats med den ena eller båda sina 
föräldrar har ett barn bott kvar efter utredningstid på en behandlingsavdelning 
övriga har kommit hem och erbjudits öppenvårdsinsatser. 

Antalet inledda utredningar har ökat på grund av nya föreskrifter från Socialsty
relsen(SOSFS 2014:4) som gäller from oktober 2014. Dessa riktlinjer innebär att 
kommunernas ansvar skärps vad gäller att ingripa när ett barn misstänks ha bli
vit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Socialnämnden skall utan 
dröjsmål starta en utredning. Föreskrifterna är rättsligt bindande och innebär en 
detaljreglering av socialtjänstlagens stadgar. De omfattar även vuxna som utsätts 
för våld. Från lagändringens start har antalet inledda utredningar på barn- och 
ungdomsgruppen ökat, under 2013 inleddes 30 utredningar på inkomna anmäl
ningar under 2014 inleddes 47 utredningar på samma ärenden. Under sista kvar
talet 2014 har en ökning noterats av konsulterande telefonsamtal med främst 
kommunens olika skolor gällande oro för våld. skyddsplaceringar av hela familjer 
har gjorts p.g.a. hedersrelaterat våld. Även hos vuxengruppen har antalet place-
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ringar enligt LVM/skyddsplaceringar samt långvariga placeringar ökat. En över
syn och förändring av familjehems/familjerättsgruppens arbete har pågått under 
året. Under 2014 har behovet av insatser inom kommunpsykiatrin ökat samt 
behovet av bistånd för målgruppen i form av boende eller boendestöd. 

EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 Budget Awikelse 

Kostnader 504 744 535 878 565 226 554 464 -10 762 

Intäkter 122 660 143 156 135 265 130 500 4 765 

Nettokostnad 382 084 392 722 429 961 423 964 -s 997 

Förvaltningsövergripande vht 2140 -1 000 11926 14 585 2 659 

Individ, familj och arbete 74079 82 717 78479 75 096 -3 383 

Omsorg om funktionshind-
84 501 77180 82 873 

rad e 
79 326 -3 547 

Omsorg om äldre 221 364 233 824 256 684 254 957 -1 727 

Summa 382 084 392 722 429 961 423 946 -5 997 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar Bokslut-12 Bokslut-13 Bokslut-14 Budget Awikelse 

Arbetstekniska hjälpmedel 

Nettoutgifter 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

517 306 3 255 6 406 3 152 

517 306 3 255 6 406 3152 

Under perioden har förvaltningens ram minskats med - 581 tkr p.g.a centrali
se ring av löneadministrationen. Tillkommande omfördelning mellan förvaltning
arna har varit +644 tkr för företagshälsovård. 

Nettoresultatet avviker från periodbudgeten med - 6 mkr. Av detta är 0,6 mkr 
semesterlöneskuld vid årsskiftet och 2,4 mkr är medicinskt färdiga kostnader. 
Förvaltningsövergripande har gjort ett överskott på 2,6 mkr p.g.a. intäkter från 
poolen, ÄBIC, skogsbranden och företagshälsovård. 

Intäkterna på +4J mkr består bl.a. av högre intäkter från Försäkringskassan för 
personlig assistans på +2,5 mkr då det kommit fler beslut än budgeterat samt 
interna intäkter för poolpersonal från Resursenheten. 

Kostnaderna överskrider resultatet med 10,7 mkr, varav hemtjänst, externt skol
boende, ökade kostnader för vikarier samt de tjugo första timmarna för personlig 
assistans är den övervägande delen. 
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Inom hemtjänstområdet har personal den största underskotten på 2,2 mkr och 
övriga verksamhetskostnader på 1,8 mkr. 

Omsorgen om äldre har lägre hyror än budgeterat med 3,2 mkr samt perso
nalomkostnaderna 0,3 mkr lägre mot budget. 

Området FO uppvisar ett underskott på 3,5 mkr där personalkostnaderna har 
ökat med 1,6 mkr på grund av ökad behov av bemanning bl.a. i vård vid livets 
slut. 

Inom området IFA har största underskottet varit för placeringskostnader på både 
barn och vuxna med 5,5 mkr. 
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Investeringar 
Under perioden har investeringar gjorts för 3,2 mkr av totalt budgeten på 6,4 
mkr. Den största delen utgör inventarier till Johannesbergsgatan. 
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Nio platser för vård- och omsorgsboende kommer under våren att öppnas på 
Parklängan 3. Anhörigcenter kommer att startas i Kaplanens bottenvåning under 
våren 2015. Verksamheten kommer att vända sig till samtliga anhöriga inom för
valtningens alla verksamhetsområden med t ex samtalsstöd, råd, kurser och cirk
lar. Behovet av hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser har under de tre sista åren 
ökat och ökningen väntas fortsätta även under år 2015. Hemtjänstbeslut för per
soner som bor på V åBo kommer att införas under året om/när de nya beman
ningsriktlinjerna träder i kraft. Under 2015 behöver nya digitala trygghetslarm 
för ordinärt boende avropas från det upphandlade ramavtalet. När de finns på 
plats kan arbetet med nya tekniska lösningar t. ex kameratillsyn nattetid påbör
jas. Fortsatt arbete med ständiga förbättringar som arbetssätt. Utvecklingsar
betet med Previa fortsätter. Arbetet med att utveckla dokumentation via mobila 
system fortsätter inom hela området äldreomsorg. Ny teamarbetsstruktur och 
gemensam metod för teamträffar kommer att implementeras under våren. Fort
satt arbete med att utveckla ledningssystemet genom att beskriva verksamhetens 
processer och rutiner. 

Funktionsnedsättningsområdet FO 

Efterfrågan på insatser inom alla verksamheter fortsätter öka inom området. I 
januari 2015 fanns det två gynnande servicebostadsbeslut som inte kunnat verk
ställa p.g.a. av bostadsbrist. Under året ska en ny servicebostads bas med tillhö
rande personalgrupp startas. Arbete med att bygga ny gruppbostad kommer att 
påbörjas under andra halvan av 2015. Den planeras stå inflyttningsklar våren 
2016. Arbetsbelastningen har ökat och kommer att öka för chefer då området 
utökas med både en ny servicebostadsgrupp och gruppbostad. Det finns ett be
hov av ytterligare en enhetschef på området för att klara av att utveckla och följa 
upp verksamheterna utifrån brukarsäkerhet, ekonomi samt personalens arbets
miljö. Nämnden rapporterar in tre icke verkställda stödfamiljsbeslut under 
första kvartalet 2015 till IVO. Omorganiseringen av verkställighet för insatserna 
familjehem, stödfamilj, kontaktperson, avlösarservice samt ledsagare förväntas 
vara helt klar under första kvartalet 2015. Det är ett ökat behov av insatser p.g.a. 
att målgruppen åldras vilket inte ser ut att avta 2015. Ökat behov av nya och lo
kaler inom dagligverksamhet då de befintliga grupperna har för många deltagare 
inom Kortidsboendet skräddargränd klarar inte att verkställa fler beslut med 
befintlig budget. Fortsatt arbete med ständiga förbättringar samt beskriva verk
samhetens processer. Verksamheterna fortsätter med att utveckla arbete med att 
öka brukarmed verkan. Arbetet med att skapa en modell för arbetsrotation som 
verksamhetsförbättring kommer att fortsätta under året. 

Biståndsenheten 

Det påbörjade utvecklingsarbetet fortsätter under det kommande året och i april 
börjar en ny enhetschef som fortsätter driva denna utveckling vidare. Fortsatt 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

arbete med att arbete utifrån ÄBIC, äldres behov i centrum. Under året kommer 
verksamheten även se över möjligheten att införa motsvarande system för LSS 
handläggning, BIC (behoven i centrum). Beroende av beslut från socialstyrelsen 
gällande specificerade insatsbeslut kring individ anpassad vård på V åBo kommer 
biståndshandläggarna börja med sådan handläggning. 

Individ familj arbete IFA 

Översyn av bemanning och arbetsbelastning gällande myndighetsutövningen 
främst vad gäller barn och ungdom kommer att göras. Behov av en klar och tydlig 
personalstrategi för att rekrytera, behålla och utveckla kompetensnivån vad gäl
ler socialsekreterare inom IFA hela verksamheten kommer påbörjas. Fortsätta 
utvärdera hemmaplanslösningar för barn/ungdomar och vuxna för att möta upp 
behov och minska placeringar. Ett eller flera kvalificerade famil jehem behövs 
snarast som ett alternativ till barn och ungdomsplaceringarna. Ny organisation 
kring familjerätts/familjehemsgruppen genomförs. Samarbetet med arbetsför
medlingen behöver utvecklas så att ungdomar snabbare kan komma in i aktivi
tetsstöd och sysselsättning. Översyn och utveckling av flyktingmottagandet ska 
göras. Samarbetet med psykiatrisk öppenvård för barn/ungdomar och vuxna 
behöver utvecklas för att kunna möta upp ett bredare fält av problemområden 
tillsammans med landstinget. Start av cafeverksamhet på Kaplanen, eventuellt i 
form av socialt företag. Start av Familjecentral1/4 2015. Nytt boende för ensam
kommande barn och ungdomar kommer att öppnas på Tränggatan 10-12 samt 
om byggnation av nuvarande lokaler på Fyrklövern ska ske under första halvåret 
2015. 
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VERKSAMHETSFAKTA 

Text 2012 

Antal årsarbetare 636 

Antal särskilda boendeplat- 272 
ser Sol 

-varav anpassade för per- 7 
so ner med psykiska f u nk t-
ionshinder 

-varav antal korttidsplatser 36/19 
Sol 

Antal korttidsboendedygn 9175 
Sol 

Antal personer med hem- 327 
tjänstinsatser 1/10 

Antal beslut bostad vuxna 66 
LSS 

Antal personer med insat- 6/35 
sen personlig assistans 
LSS/LASS 

Antal personer med insat- 75 
sen daglig verksamhet LSS 

Antal beslut boendestöd 51 
kommunpsykiatri 

Antal beslut elevhemsbo- 14 
ende i annan kommun LSS 

Antal hushåll med försörj- 733 
ningsstöd 

Antal personer placerade 29 
på institution 

Antal deltagare i arbets- 384 
marknadsinsatser 

Navigatorcentrum 63 

Antal ungdomar i feriear- 128 
bete 

Antal mottagna flyktingar 79 

92 (114) 

2013 

633 

269 

7 

19 

7 487 

374 

78 

3/32 

86 

40 

8 

720 

34 

308 

25 

126 

131 
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2014 

694 

256 

7 

15 

l u 

423 

(egen regi) 

73 

5/ 34 

82 

45 

9 

627 

30 

336 

Ingår i jobbcenter 

129 

100 



EKONOMISKA SAMMANsTÄLLNINGAR 

Kommunens redovisning 

REsULTATRÄKNING 

TKR 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkt 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

skatteintäkter 

Generella statsbidrag 

och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat före extraordinära poster 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

Arets resultat 

Not 

l 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Redovisat 
2013 

252 151 

29940 

-l 250 674 

-51 222 

-l 019 805 

839 004 

252 457 

4 688 

-11239 

65106 

o 

o 

65106 
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Budget 
2014 

266 595 

-1320 018 

-55 773 

-1109 196 

855 680 

259160 

4178 

-14 174 

-4 352 

o 

o 

-4 352 

Redovisat 
2014 

274 040 

-l 336 727 

-50 364 

-1113 052 

854 484 

265 040 

4826 

-10 165 

1135 

o 

o 

1135 



KASSAFLÖDESANALYS 

TKR Not Bokslut 2013 

DEN LÖPANDE VERKSAMHElEN 

Årets resultat 6S 106 

Justering för av- och nedskrivningar S1222 

Justering för gjorda avsättningar 4S24 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 772 

Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster B B986 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 130 609 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 267 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -1 S03 

Ökning/minskning förråd och varulager -294 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 146 079 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella tillgångar -111067 

Försäljning av materiella tillgångar 7273 

Investering i finansiella tillgångar o 

Försäljning av finansiella tillgångar o 

Investeringsbidrag 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 -103 794 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 87000 

Amortering av långfristiga sku lder -1B S96 

Minskning av långfristiga fordringar 3 988 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 72 392 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag t ill statlig infrastruktur -2 277 

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur -2277 

Arets kassaflöde 112 399 

Likvida medel vid årets början 21372 

Likvida medel vid årets slut 133 772 

94(114) 

94 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

Budget 2014 Redovisat 2014 

-4 3S2 113S 

ss 773 so 3B7 

2B4 -3 B1S 

3 76B 772 

o -470 

55473 58410 

o s 709 

o 39497 

o 346 

55473 103 962 

-119 746 -BO 90B 

8000 2 317 

o -103 

o 3S6 

10400 

-111 746 -67 937 

81200 o 

-19 611 -18 2SO 

3 200 4 298 

64 789 -13 952 

-3 768 -3 464 

-3 768 -3 464 

4 748 8 208 

25080 133772 

29 828 141980 



BALANSRÄKNING 

TKR Not 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 

Maskiner och inventarier 11 

Finansiella anläggningstillgångar 12 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Förråd, lager, exploateringsfastigheter 13 

Kortfristiga fordringar 14 

Kassa och bank 15 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGANGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 16 

-därav resultatutjämningsreserv 

-därav årets resultat 

-därav övrigt eget kapital 

Avsättningar för pensioner 17 

skulder 

Långfristiga sku lder 18 

Kortfristiga skulder 19 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 
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Redovisat 
2013 

818 892 

75976 

108 038 

1002 905 

3 355 

83 747 

133772 

220 873 

1223 778 

607 482 

15100 

65106 

527 277 

38162 

359 727 

218 407 

578134 

1223 778 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

Budget Redovisat 
2014 2014 

851701 

72 248 

102 715 

1080 966 l 026 663 

3 061 3009 

101 014 78038 

39769 141980 

143 844 223 027 

1224 811 1249 690 

556 966 608 617 

15100 15100 

-4 352 1135 

546 218 592 382 

30 724 39669 

417 211 346 964 

219 910 254 439 

637121 601404 

1224 811 1249 690 



Panter och ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser 20 

Borgensåtaganden 21 

Operationella leasingavtal 22 

Hyresavtal verksamhetsfastigheter 23 

2013 

611651 

583 025 

2 922 

55888 

96 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 

578 529 

621 659 

4179 

40 336 

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

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 280 kommuner 
som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressav
tal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regress
avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i för
hållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt 
ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till299 065 476 978 kr och 
totala tillgångar till 290 729 650 160 kr. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 901 774 483 kr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till875 656 740 kr. 

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

Sala kommun har ett skogsinnehav på 4 912 ha med ett grovt beräknat mark
nadsvärde på ca 270 mkr som till betydande delligger utanför balansräkningen. 
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NOTER 

TKR 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Försäljningsmedel 

Taxor avgifter, ersättningar 

Hyror och arrenden 

Bidrag 

varav jämförelsestörande intäkter: 

återbetalning AFA 

prestationsersättning 2012/2013 

Försäljning verksamhet och entreprenad 

Försäljning anläggningstillgångar 

Försäljning exploateringsfastigheter 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Löner och sociala avgifter 

Pensionskostnader inkl särskild löneskatt 

Inköp anläggningstillgångar och underhållsmaterial 

Bränsle, energi och vatten 

Köp av huvudverksamhet 

Övriga tjänster 

Lokal- och markhyror 

Lämnade bidrag 

Övriga kostnader 

Not 3 Avskrivningar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Maskiner och inventarier 

Nedskrivningar 

Not4 skatteintäkter 

Kommunalskatt, preliminär 

slutavräkning 2012 

97 (114) 
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2013 2014 

26 292 28 820 

75 826 75 718 

14 819 16 819 

99 883 89040 

20372 

9 570 

59 952 61378 

s 320 1206 

l 061 

282 091 274040 

738 095 774196 

65 311 65 257 

27 809 27 933 

31558 30110 

134 417 134 787 

113 296 139 768 

20 515 19 722 

55 550 56370 

64 125 88584 

1250 674 1336 727 

28828 31328 

22 214 18 948 

180 88 

51222 50364 

843 763 843 763 

516 



TKR 

slutavräkning 2013 

slutavräkning 2014, prognos 

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning och LSS 

Inkomstutjämningsbidrag/avgift 

Kostnadsutjämning 

Regleringsbidrag/avgift 

strukturbidrag 

LSS utjämningsbidragj-avgift 

Fastighetsavgift 

Not 6 Finansiella intäkter 

Bankränta 

Ränta SHE AB 

Avkastning kommunala bolag 

Övriga ränteintäkter 

Övriga f inansiella intäkter 

Borgensavgifter 

Ränta förlagslån 

Not 7 Finansiella kostnader 

Låneräntor 

Finansiell kostnad pension 

varav effekt av förändrad diskonteringsränta 

Indexuppräkning Citybanan 

Nots Justering av övriga ej rörelsekaQitaiQåverkande Qoster 

Realisationsvinst vid fastighetsförsä ljningar 

Realisationsvinst vid försäljning av aktier 

Förändring skuld anläggnings-/anslutningsavgifter VA 

Upplösning investeringsbidrag äldreboende 

98 (114) 
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2013 2014 

-5 274 -2 358 

152 

839 004 854 484 

209 048 217 634 

-3 761 7 502 

9850 s 045 

2 262 

626 -3 563 

36 694 36160 

252 457 265 040 

128 343 

1262 952 

308 401 

221 43 

164 150 

2 493 2 843 

112 94 

4 688 4826 

7 896 9 216 

3 077 425 

2 363 

265 524 

11239 10165 

-4 941 -878 

o o 

13 931 755 

-347 



TKR 

Utdelning Sala Kulturfond 

Not 9 Investeringsnetto 

l nvesteri ngsutgifte r 

Investeringsinkomster 

varav fastighetsförsäljningar 

varav försäljning finansiella tillgångar 

varav investeringsbidrag 

Not Mark, bjlggnader och tekniska anläggningar 
lO 

Markreserv 

Verksamhetsfastigheter 

varav pågående projekt 

Fastigheter för affärsverksamhet 

Publika fastigheter 

Fastigheter för annan verksamhet 

Ack Investeringar 

Ack Avskrivningar 

Ingående bokfört värde 

Nyanskaffning 

Avyttring 

Årets Avskrivningar 

Nedskrivning 

Reavinster 

Utgående bokfört värde 

Not Maskiner och Inventarier 
11 

Maskiner 

Inventarier 

99 (114) 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

-4 

8986 -470 

-111 067 -81 011 

7 273 13 073 

7 043 2 317 

o 356 

o 10400 

-103 794 -67 937 

19130 19 520 

592 241 612 996 

143 098 4828 

128 553 137 242 

64 898 63 334 

14 070 18 608 

818 892 851701 

1101983 1193 167 

-350 208 -374 275 

751775 818 892 

98 226 65 569 

-7 043 -2 263 

-28 828 -31329 

-180 -46 

4 941 878 

818 892 851 701 

28 369 24 796 

37 539 38 004 



TKR 

Bilar 

Ack Investeringar 

Ack Avskrivningar 

Ingående bokfört värde 

Nyanskaffning 

Avyttring 

Årets Avskrivningar 

Nedskrivning 

Utgående bokfört värde 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

10 067 9447 

75976 72248 

245 892 239 688 

-160 083 -163 712 

85 809 75976 

12 610 15 316 

-230 -54 

-22 214 -18 948 

-42 

75 976 72 248 

Not Finansiella anläggningstillgångar 
12 

Aktier i Sala Industrifastigheter AB s 075 s 075 

Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2 

Aktier i Sala-Heby Energi AB 88 88 

Aktier i Vafab 4 442 4442 

Aktier i Sala Silvergruva AB s 000 5000 

Aktier i salabostäder AB 10 247 10 247 

Andelskapital Kommuninvest ekonomisk förening l 020 l 020 

Andelar l 009 756 

Bostadsrätter 40 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3800 3 800 

Citybanan 18 526 17 754 

Utlämnat lån Sala-Heby Energi AB 58 790 54 492 

108 038 102 715 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapitaL Kommunin
vest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 3 760 tkr för Sala kommun. Totalt 
andelskapital i Kommuninvest uppgick 2014-12-31 till 4 780 tkr. 

Upplösning av bidraget till Citybana n, ursprungligen 19 298 tkr, har påbörjats 2013 och upplöses 
över 25 år. 
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Not Förråd, lager, ex1;1loateringsfastigheter 
13 

Lager Ösby Naturbruksgymnasium 

Centralförråd 

Lager glasskulpturer/tavlor/övriga gåvor 

Lager Kungsängsgymnasiets kiosk 

Lager Turistbyrån 

Lager Simhallen 

Exploateringsfastigheter 

Not Kortfristiga fordringar 
14 

Kundford ringar 

Fordringar hos anställda 

Spannmålsleveranser 

statsbidragsfordringar 

Kommunal fastighetsavgift 

skattekonto 

Fordran mervärdesskatt 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Not Kassa och bank 
15 

Huvudkassa 

Plusgiro 

Bank 

(Checkkrediten uppgår till 52 325 tkr) 

Not Eget ka1;1ital 
16 

Anläggni ngskapital 

Rörelsekapital 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

1 912 1 997 

907 531 

371 277 

12 12 

60 56 

93 77 

58 

3 355 3 009 

16152 17 271 

60 133 

678 757 

4 492 4 075 

16 519 14 919 

703 26 

7 907 11883 

37 236 28 975 

83 747 78038 

o o 

30 238 44 416 

103 533 97 477 

133 772 141980 

605 016 640 030 

2 467 -31 413 

607 482 608 617 



TKR 

Specifikation av det egna kapitalets förändring 

Ingående Eget kapital 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Utdelning Sala Kulturfond 

Årets resultat 

Utgående Eget kapital 

102 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 

S27 280 

15100 

-4 

607 482 

2014 

S92 382 

15100 

1135 

608 617 

Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 15,1 mkr av tidigare års resultat till en 
resultatutjämningsreserv. l eget kapital ingår 466,4 tkr som avser Sala Kulturfond. 

Balansutredning 

Årets resultat 65106 1135 

Realisationsvinst -4 941 -878 

Justerat resultat 60165 256 

Not Avsättningar för pensioner 

17 

Ingående avsättning, inkllöneskatt 25 416 31351 

Pensionsutbetal ni ng -1318 -1528 

Nyintjänad pension 2 948 1780 

Ränte-och basbeloppsuppräkning 603 334 

Sänkning diskonteringsränta (RIPS), inkllöneskatt 2 330 

Övrigt 671 -57 

Förändring löneskatt 701 128 

31354 32008 

Avsättning garanti- och visstidspensioner 

Ingående avsättning, inkllöneskatt 3929 6 810 

Pensionsutbetalning -47 -40 

Nyintjänad pension 1818 565 

Arbetstagare som pensionerats 38 101 

Ränte-och basbeloppsuppräkning 111 91 

Sänkning diskonteringsränta (RIPS), inkl löneskatt 606 

Övrigt -89 -32 

Förändring löneskatt 444 166 
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TKR 

Aktualiseringsgrad 

Antal visstidsförordnande 

Politiker 

Not Långfristiga skulder 
18 

Kommuninvest 

Skuld för anslutnings-/anläggningsavgifter VA 

Investeringsbidrag 

Citybanan 

Not Kortfristiga skulder 
19 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Kortfristig del Citybanan 

Leverantörsskulder 

Upplupen källskatt 

Upp l up n a arbetsgivaravgifter 

Fastighetsskatt 

statsbidragsförskott Gruvans vattensystem 

Utdelning från Jöns och Alvida Åkermans fond 

statsbidragsförskott flyktingverksam het 

Semesterlöneskuld och okomp övertid 

Ferielöneskuld lärare 

Uppehållslöneskuld 

Upplupen särskild löneskatt pensioner 

Upplupna räntekostnader 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 

Övriga förutbetalda intäkter 

Förutbeta Ida skatteintäkter 

103 (114) 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

6...8.lQ 7 661 

38162 39669 

82% 84 % 

s s 

328 S94 310 34S 

13 931 14 686 

10 OS3 

17 202 11881 

359 727 346964 

18 S96 18 S96 

3464 S84S 

49 8S1 7S 140 

12 047 12 089 

14134 14 693 

770 87S 

1090 l 090 

1 4S1 

3 238 2 421 

37 327 39 76S 

9 413 11410 

94S 786 

6104 6 381 

11S8 993 

2S 160 26 301 

1246 766 

6478 8836 



TKR 

Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder 

Not Anvarsförbi ndelser 
20 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 

varav effekt av förändrad diskonteringsränta 

Särskild löneskatt pensioner, ansvarsförbindelser 

Not Borgensåtaga n d en 
21 

Förlustansvar för egna hem och småhus 

Kommunala bolag: 

salabostäder AB 

Sala-Heby Energi AB 

Sala-Heby Energi El nät AB 

Sala Silvergruva AB 

Västmanlands Avfallsaktiebolag 

Not Operationella leasingavtal 
22 Framtida leasingkostnader: 

Med förfall inom l år 

Med förfall inom 2-5 år 

Not Hyresavtal verksamhetsfastigheter 
23 Framtida hyreskostnader: 

Med förfall inom l år 

Med förfall inom 2-5 år 

Med förfall senare än fem år 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

27 383 27 999 

218 407 254 439 

492 235 465 580 

36987 36 987 

119 416 112 949 

611651 578 529 

550 493 

527 687 568 689 

25156 23144 

7 000 s 600 

6 056 5 736 

16 576 17 998 

583 025 621659 

1137 2 036 

l 785 2143 

17 381 12 948 

29 766 19 647 

8 741 7 741 



Driftredovisning, tkr 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Revision 

Överförmyndaren 

Bildnings- och lärandenämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

lnvesteringsredovisning, tkr 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bildnings- och lärandenämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

Budget 
2014 

631609 

790 

3 323 

548 678 

554 464 

1738 864 

Budget 
2014 

165 951 

4590 

6406 

176947 

Drift- och investeringsredovisning 

Kostnader Intäkter 

Redovisat Budget- Budget Redovisat 
2014 avvikelse 2014 2014 

639 594 -7 984 411917 427 980 

788 2 o o 

3100 223 150 302 

553 825 -s 146 85 601 91901 

565 226 -10 762 130 500 135 265 

1762 533 -23 668 628168 655448 

Utgifter Inkomster 

Redovisat Budget- Budget Redovisat 
2014 avvikelse 2014 2014 

74 242 85 709 8000 12 717 

3 514 l 076 o o 

3 255 3 151 o o 
81011 95936 8000 12 717 

105 (114) 

105 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

Netto 

Budget- Budget Redovisat Budget- % 
avvikelse 2014 2014 avvikelse 

16063 219 692 211614 8078 4% 

o 790 788 2 0% 

152 3 173 2 799 374 12% 

6 299 463 077 461 924 1153 o 
4 765 423 964 429 961 -5 997 -1% 

27 279 1110696 1107 085 3 611 0% 

Netto 

Budget- Budget Redovisat Budget- % 
avvikelse 2014 2014 avvikelse 

4 717 157 951 61525 96 426 61% 

o 4590 3 514 l 076 23% 

o 6 406 3 255 3 151 49% 

4 717 168947 68293 100 654 60% 



Koncernens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

TKR 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER 

Skattei ntäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

Aktuell skatt 

Uppskjuten skatt 

ÅRETS RESULTAT 

106 (114) 

2013 

614 220 

29940 

-1 518 006 

-89 419 

-963 265 

839 004 

252 457 

1819 

-39146 

90868 

o 

o 

-7 657 

-500 

82 712 

106 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

2014 

599 056 

-1 568 735 

-93 152 

-1062 832 

854 484 

265 040 

1173 

-34 595 

23 270 

o 

o 

-1393 

80 

21957 



KASSAFLÖDESANALYS 

T kr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHElEN 

Årets resultat 

Justering för av- och nedskrivningar 

Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 

Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager 

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 

Försäljning immateriella anläggningstillgångar 

Investering i materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av materiella anläggningstillångar 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 

Investeringsbidrag 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 

Amortering av skuld 

Ökning långfristiga fordringar 

Minskning av långfristiga fordringar 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

107 (114) 

107 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

82 712 21957 

89 419 93174 

6 968 2 291 

-189 -9 783 

178 910 118 039 

-7 -61 

20190 14162 

-4 052 34 677 

195 041 156 417 

-18 -1622 

347 

-152 949 -140 513 

39 947 4 589 

-18 -103 

l 028 1384 

o 10400 

-111663 -125 865 

83133 -7 855 

-39 913 -41 158 

o o 

3 988 4 298 

47 208 -44 714 

130 587 -14162 

68 602 199 496 

199188 185 334 



BALANSRÄKNING 

TKR Not 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgå ng a r 

Immateriella anläggningstillgångar 

Patent 

Goodwill 

El certifikat 

Summa immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader o tekn.anl.tillg l 

Maskiner och inventarier 2 

Pågående arbete 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, m.m. 

Långfristiga fordringar 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Förråd 

Fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

TKR Not 

EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 

108 (114} 

2013 

17 

10726 

o 

10743 

l 747 658 

78388 

30813 

1856 859 

29 508 

9 405 

38913 

1906 515 

13 257 

128 599 

199188 

341046 

2 247 560 

2014 

611390 

108 (114} 
ÅRSREDOVISNING 2014 

2014 

34 

9 832 

l 599 

11464 

1 825 169 

74117 

2 100 

1901386 

28 483 

7 840 

36322 

1949172 

13 318 

115 630 

185 338 

314 286 

2 263 456 

2014 

698 217 



TKR Not 

Resultatutjämningsreserv 

Årets resu ltat 

Summa eget kapital 

Minoritet sintressen 

Avsättningar 

Pensioner och liknande förpliktelser 

Avsättning skatter 

Summa avsättningar 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Övriga kortfristiga skulder 

Summa kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

TKR 

ställda panter 

Ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser 

Borgensåtaganden 

Övriga förpliktelser 

109 (114) 

2014 

15100 

82 712 

709 902 

o 

39463 

13 366 

52830 

1156159 

1156159 

88111 

241258 

329 369 

1485 528 

2 247 560 

2013 

350 819 

612 952 

901 

o 

109 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

2014 

15100 

21 957 

73S 27S 

o 

40826 

8 755 

49580 

1125 913 

1125 913 

111052 

241637 

352 688 

1478 602 

2 263 458 

2014 

301068 

579 686 

668 

o 



NOTER 

TKR 

Not l MASKINER OCH INVENTARIER 

Anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

Not 2 MARK, BYGGNADER OCH 

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

Anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

2013 

777 453 

-371 362 

406 090 

2 042 905 

-622 859 

1420 046 

110 (114) 

110 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

2014 

773128 

-386 199 

386 929 

2 186 517 

-671579 

1514 938 



Redovisningsprinciper 

111 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

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

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen. För att 
en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt 
belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regel
bundet. 

Lån och räntor 

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

Personalkostnader 

Intjänad semester-, ferie- och upphållslön samt okompenserad övertid har värde
rats till sitt verkliga värde inklusive personalomkostnadspålägg och redovisas 
som kortfristig skuld. Arbetsgivaravgifter för december har periodiserats. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

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

Avskrivningar 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där avskrivning sker på till
gångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas månaden efter att investe
ringen tagits i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen 
för; byggnader och tekniska anläggningar: 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 och 100 år, 
och för maskiner och inventarier; 3, 5, 7, 10 och 15 år. 

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning på objekt där komponenter 
tydligt kan urskiljas. Objekt med ett bokfört värde överstigande 25 mkr vid bok
slut 2013 har uppdelats i komponenter utifrån en schablon. Grundinvesteringar
na har sedan procentuellt fördelats ut på respektive komponent och framtida 
avskrivningar anpassas till komponentens avskrivningstid. 
Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls. 

Internränta 

Internränta 2,50% för 2014, är den av Sveriges Kommuner och Landstings re
kommenderade i cirkulär 13:73 och beräknas på tillgångarnas bokförda värde. 
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Exploateringstillgångar 

112 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

Avgränsade exploateringsområden klara för försäljning redovisas som omsätt
ningstillgång från och med 2014. Enstaka tomter utanför avgränsat exploate
ringsområde redovisas som materiella anläggningstillgångar då de har ett ringa 
värde. 

skatteintäkter 

skatteintäkterna har bokförts enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste 
prognos, cirkulär 14:59. 

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 
för individuell förvaltning. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda har 
skuldförts. Förändringen av RIPS-räntan 2013 har bokförts som en finansiell 
kostnad. 

Hyra och leasing 

De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella. De har en 
avtalstid kortare än tre år och redovisas som leasingkostnader i resultaträkning
en och framtida leasingavgifter under ansvarsförbindelser. Framtida hyresavgif
ter redovisas under ansvarsförbindelser. 

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 anläggni ngstillgångar, ma
teriella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar. 

Omsättningstillgångarna visar tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande 
innehas eller brukas. 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

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. 

Kassaflödesanalysen/finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperiods 
investeringar och löpande verksamhet har finansierats och hur de har inverkat på 
verksamhetens likvida 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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BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Mål Indikator 2014 2013 2012 

Mål för perspektivet Hållbart samhälle: 

Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är +156 +173 +28 
positiv 

Antalet fastställda 2 2 9 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

Försäljningsvärdet på 1446 1357 1361 
fastigheter ökar (medelvärde 
tkr) 1 

Antalet lägenheter ökar +101 +93 

Sala förbättrar sin placering 266 233 230 
på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20% 

förändring% -14% -1,3% 10,5% 

En långsiktig socialt Medborgarna ger Sala i SCB:s 60 Ingen 57 

hållbar utveckling med borga r u n dersökning mätning 
minst betyget 65 (skala 0- 2013 
100) som en bra plats att leva 
och bo på 

Sala förbättrar sin placering 142 285 263 

på "Fokus" rankingav 
kommunerna som en bra 
plats att bo på (av 290 
kommuner) 

' Källa: Mäklarstatistik.se 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 

En långsiktig Antal kommunala fastigheter o o 4 
miljömässigt hållbar som värms upp med olja 
utveckling 

Antal resor med 312 640 259 907 254 209 
kollektivtrafik ökar (buss) 

Andel av kommunens 36 36 Ingen 
hushållsavfall som återvinns mätning 
ökar (%) 

Kommunorganisationens 43% 33 % 33 % 
andel milj öbilar av totala 
antalet bilar öka r 

Andelen inköpta ekologiska 28,4% 25% 20,3 % 
livsmedel ökar 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda medborgare och Medborgarna i SCB:s 51 Ingen 53 
brukare medborgarundersökning ger mätning 

verksamheten lägst betyget 2013 
55 (skala 0- 100) avseende 
kvalitet och service 

God service av hög Brukare inom vård och Målet Målet Målet 
kvalitet omsorg får rätt insatser vid delvis delvis delvis 

rätt tidpunkt av kompetent uppfyllt uppfyllt uppfyllt 
personal 2 

Inom vård och omsorg får fler Målet Målet Målet 
barn, ungdomar och vuxna delvis delvis delvis 
sina individuella behov av uppfyllt uppfyllt uppfyll t 
stödinsatser tillgodosedda i 
sin hemmiljö 

Andelen elever behöriga att 87,4% 86,2 % 88,6 % 
söka gymnasieprogram efter 
grundskola ökar 

Påverkan och inflytande Medborgarna i SCB:s 38 Ingen 37 
för kommunens medborgarundersökning mätning 

medborgare bedömer möjligheten till 2013 
inflytande och påverka n till 
minst 45 (skala 0-100) 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg, säker och Andelen 67,4% 66 % 69 % 
utvecklande arbetsmiljö skador /olycksfall/brott 

minskar till 50% av totalt 
antal registreringar 

sjukfrånvaron understiger s 5,3% 4,9 % 4,7 % 

% 

2 Se Vård- och omsorgsnämnden sid 14 för redovisning av indikatorer 



Mål Indikator 2014 2013 

Delaktighet och Resultatet i 4,03 
inflytande för medarbetarundersökningen (76) 
medarbetarna visar 3,5 eller högre. 

Snittres u l t at för frågor i 
medarbetarenkät kring 
mening, lärande och 
motivation. (Mätresultat 
omräknat en/ SKL:s delindex 
'Motivation') 

Tydligt och bra Resultatet i 
ledarskap medarbetarundersökningen 

visar 3,7 eller högre. 

(Snittresultat för frågor i 3,96 
medarbetarenkät kring {74} 
uppskattning, förtroende och 
ansvar. {Mätresultat 
omräknat en/ SKL:s delindex 
'Ledarskap')) 

(Snittresultat för frågor kring 4,03 
mål, utvärdering och (76) 
förväntan. {Mätresultat 
omräknat en/ SKL:s delindex 
'Styrning')) 

Mål för perspektivet Ekonomi: 

Hållbar ekonomisk 
utveckling 

Årets resultat uppgår till 0,1% 6,0% 
minst 2 % av skatte-intäkter, 
generella stats-bidrag och 
utjämning 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än 
nettokostnadsökningen: 

-skatteintäkter, statsbidrag, 
utjämning- förändring från 
föregående år i % 

- nettokostnadsökning 
förändring från föregående år 
i% 

(Exklusive 
jämförelsestörandel 

2,6% 3,2% 

9,1% 0,7% 

(6,0%) (1,6%) 

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag 

-avvikelse driftsredovisning, 
mkr 

28,5 

4 

2012 

3,7% 

2,8% 

0,5% 

(2,6%) 

11,2 



s 

KOMMUNSTYRELSEN /KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Mål för perspektivet Hållbart samhälle: 

Ett växande Befolkningsutvecklingen är +156 +173 +28 
Sala positiv 

Antalet fastställda 2* 2 9 *Ändring av 
detaljplaner för DP kv. 
bostadsbyggande och Lodjuret, Kv. 
näringsverksamhet ökar Kaplanen. Del 

av 
stadsparken 

vinner laga 
kraft först i 

januari. 

Försäljningsvärdet på 1446 1357 1361 

fastigheter ökar 

Antal lägenheter ökar +101 +93 

Sala förbättrar sin placering 266 233 230 
på Svenskt Näringslivs (-33%) (-1,3 %) (10,5%) 
ranking med 20% 

Två veckor från • färdigställda 
arbetshandlingar ska 
projektet tidsplaneras och 
datum för byggstart skall 
fastställas. 

Inom 6 månader från 
antagen detaljplan ska 
arbetshandlingar vara klara 
(i den mån det krävs). 

Vid årsskift ska minst o 
hälften av nästkommande 
års projekteringar vara 
färdigställda . Resterande 
ska vara påbörjade. 

Minst l gång per år bedriva 
riktad information kring • 
vatten och avlopp t ill 
företag och entreprenörer. 

En långsiktig Medborgarna ger Sala i 60 Ingen 57 
social hållbar SCB:s medborgarunder- mätning 
utveckling sökning minst betyget 65 

(skala 0- 100) som en bra 
plats att leva och bo på. 

Sala förbättrar sin placering 142 285 263 
på "Fokus" rankingav 
kommunerna som en bra 
plats att bo på. (Salas 
placering av 290 
kommuner) 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Medborgarna ger Sala i 55 Ingen 54 
SCB:s medborgar- mätning 
undersökning minst betyget 
54 (skala 0-100) avseende 
trygghets- och 
säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller 
belysning och tillgänglighet. 

Medborgarna ger Sala i 58 Ingen 58 
SCB:s medborga runder- mätning 

sökning minst betyget 70 
(skala 0-100) avseende 
miljöer i gatu- och 
parkmark som stimulerar 
till social samvaro i 
naturlika mötesplatser. 

Minst en lekplats per år • förnyas och görs om för att 
skapa säkra och attraktiva 
lekplatser runt om i 
kommunen. 

Besiktningsanmärkningarna • på lekutrustning ska minska 
från år till år. 

Antalet trygga offentliga 
miljöer ska öka. • 
Antalet tillgängliga stråk ska • öka. 

En långsiktig Uppvärmning av o o 4 
miljömässigt kommunens fastigheter har 
hållbar ersatts med förnyelsebara 
utveckling bränslen 2011. Indikatorn 

avser antal återstående 
anläggningar som drivs med 
olja 

Antal resor med 312 640 259 907 254 209 
kollektivtrafik ökar 

Den andel av kommunens 36 36 Ingen 
hushållsavfall som mätning 
återvinns ökar(%) 

Kommunorganisationens 43 33 
andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

Andelen lokalt producerad 
energi ökar av den totala 
energianvändningen 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Andelen inköpta ekologiskt 28,4% 25 % 20,3 % 
producerade livsmedel till 
kost-verksamheten ska 
tillsammans uppgå till minst 
23 % 2013, 25 % 2014 och 
28%2015. 

Kostenheten skall ha max 5,4% 9% 
9% matsvinn (varav 
tallrikssvinn max 30 gr) 

Medborgarna ger Sala i 53 Ingen 51 
SCB:s medborga runder- mätning 
sökning minst betyget 53 
(skala 0-100) avseende 
gång- och cykelvägar. 

All berörd personal inom o 
Tekniska kontoret skall vara 
utbildad i eco drive. 

Inget analysresultat ska • påvisa otjänligt dricksvatten 
från kommunens 
vattenverk. 

Mängden producerad • 189 323 170 084 
biogas ska öka från år till år. 

Ovidkommande vatten • (tillskottsvatten) till 
reningsverket ska minska 
från år ti ll år. 

Alla kommunala o 
vattentäkter ska ha ett 
beslutat vattenskydds-
område senast 2015. 

Källaröversvämningar, till 
följd av kapacitetsbrist i • 
ledningsnätet eller 
recipient, ska inte ske. 

Tekniska kontoret ska 
medverka till att de • 
föroreningsskadade 
områden som finns 
i kommunen undersöks och 
vid behov åtgärdas. 

Utsläpp från 501 000 300 300 Drivmedels-
Räddningstjänstens fordon förbrukning 
minskar 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda Salas medborgare är nöjda 51 Ingen 53 
medborgare med kvaliteten och service mätning 
och brukare 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Antalet bibliotekslån per SCB 6,0% (6,9 6,8 % (6,3 
invånare överstiger statistik %) %) 
rikssnittet klar under 

våren 

Antalet besökande i 98 540 89 051 90455 
simhallen överstiger 
115 000 

Kostenheten får 90% nöjda Ingen Ingen 90% 
kunder, beställande 

mätning 
mätning 

verksamhet. 

Kostenheten får 90% nöjda Ingen Ingen 90% 
gäster, den som äter mätning mätning 
maten. 

Medborgarna ger Sala i 67 Ingen 65 
SCB:s medborgarunder- mätning 
sökning minst betyget 64 
(skala 0-100) avseende 
sophämtningen. 

Medborgarna ger Sala i 82 Ingen 82 
SCB:s medborgarunder- mätning 
sökning minst betyget 77 
(skala 0-100) avseende 
vatten och avlopp. 

Medborgarna ger Sala i 67 Ingen 65 
SCB:s medborgarunder- mätning 
sökning minst betyget 64 
(skala 0-100) avseende 
miljöarbete inom 
sophanteringen. 

Medborgarna ger Sala i 53 Ingen 49 
SCB:s medborga runder- mätning 
sökning minst betyget 51 
(skala 0-100) avseende 
gator och vägar. 

Tydlig information ska leda • till att andelen avslag på 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade vara lägre 
än 30%. 

Tydlig information ska leda 
till att totala antalet • 
parkeringsböter ska minska 
från föregående år (med 
bibehållen servicenivå och 
schemalagd tid för 
parkeringsövervak-ningen). 

Andelen som aldrig eller 28% Ingen 
mycket sällan är orolig för mätning 
brand i hemmet 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Andelen som aldrig, eller 14% Ingen 
mycket sälla n är orolig för mätning 
brand i offentlig miljö 

God service av 85% av eleverna i åk 2 ska 77% 75% 87% 
hög kvalitet ha lärt sig simma 

De planerade tillsynerna 100% 100% 100% 
enligt LSO och LBE är 
utförda. 

Minst 10% (3500 personer) 3900 2 700 s 300 
av kommun-befolkningen 
årligen genomgår 
utbildning i brandkunskap 
eller sjukvård. 

Den enskilde har agerat Ja 
innan Räddnings-tjänstens 
ankomst 

När det finns ett lokalt o 
fungerande 
Krishanteringsråd 

Livsmedelskontrollen 301/315 320/325 *Upphörd 
genomförs för att ge säkra (96%)* (98 %)* verksamheter 
livsmedel (planerade har ej varit 
kontroller/utfall) möjliga att 

kontrollera 

l minst 90% av de ärenden 90%* *Bygg: Tot 59 
som initierats av allmänhet ärenden 
eller före-tagare ska en Sa la/Heby i 
första kontakt ha tagits 90%** se p 
inom en vecka. **Miljö: 

uppskattning 

Vid överprövning i samband 87%* *Bygg och 
med överklaganden ska Mi ljö 
minst 80% av utskottens 
beslut visa sig vara riktiga. 

Tekniska kontoret 
handlägger samtliga 
felanmälningar som 
inkommer via mail, 
hemsidan eller Sala 
kommuns applikation för 
smartphones inom l 
arbetsdag från det att 
ärendena skickats från 
registrator. 

Påverkan och Salas medborgare är med 38 Ingen 37 
inflytande för och påverkar och ha r mätning 
kommunens inflytande 
medborgare 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Antalet inköpsförslag via 11,3% 13,1% 11,3% 
webben utgör minst 10% 
av alla medieinköp 

Antalet genomförda förslag Påverkan o Påverkan 95% 
från ungdomarna är minst infly-tande o infly-
90% i dialog- tande i 

form dialog-
form 

Alla Salas S:e klassare • erbjuds studiebesök på Sala 
avloppsreningsverk 

Arrangera minst 10 
studiebesök (utöver S:e 
klassa re) per år på Sala 
avloppsreningsverk 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg säker och Andelen skador/ 67,4% 66% 69% 
utvecklande olycksfall/brott minskar till 
arbetsmiljö 50% av tot antal 

registreringar 

sjukfrånvaron understiger s 3,2% 3,4% 4,7 % 
% på kommunstyrelsens 
förvaltning 

Korttidsfrånvaron inte 1,6 dgr Ingen 1,5 dgr 
överstiger 3,0 dagar per mätning 
pe~onochårpåku~u~ 

och fritidskontoret 

Totala sjukfrånvaron i 4,3% 5,1 % 
procent av tillgängl ig 
ordinarie arbetstid skall 
inte vara högre än 5% på 
tekniska kontoret. 

Kvinnors sjukfrånvaro i 4,4% 5,1 % 
procent av kvinnornas 
tillgängliga ord inarie 
arbetstid skall inte vara 
högre än 5 % på tekniska 
kontoret. 

Männens sjukfrånvaro i 4,3% S,O% 
procent av männens 
tillgängliga ordinarie 
arbetstid skall inte vara 
högre än 5% på tekniska 
kontoret. 

Räddningsarbetet utförs o o l 
utan att personalen skadas. 

sjukfrånvaron understiger 4 3,0% 3,0% 1,49 % 
% på räddningstjänsten 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Andelen rapporterade o 
tillbud ökar i förhållande till 
skador på tekniska kontoret 

Delaktighet Resultatet i Nästa 5,9 
och inflyta n de medarbetarundersökningen mätning 
för visar 3,5 eller högre planeras 
medarbetarna 2016 

Tydligt och bra Resultatet i Nästa 3,96 (74) 
ledarskap medarbetarundersökningen mätning 

visar 3,7 eller högre planeras 
2016 
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BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN/SKOLFÖRVALTNINGEN 

Mål Indikator 2014 2013 2012 

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle: 

Ett växande Sala Mer än 80 % av dem 55 63 83 
som erbjuds plats inom 
förskoleverksamhet har 
fått plats på önskat 
placeringsdatum (KKIK) 

Väntetiden för dem som 21 17 52 
inte får plats på önskat 
placeringsdatum 
understiger 20 dagar 
(KKIK) 

Sala kommun har 37,5 43,6 47,8 
gymnasieskolor som 
minst 50% av 
kommunens ungdomar 
väljer 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda elevernas syn på skolan 71 75 76 
medborgare och och undervisningen 
brukare enligt enkät i åk 8 

överstiger 
nöjdhetsindex 85 (K KIK) 

God service och antalet inskrivna 15/21 15/21 15/21 
kvalitet förskolebarn per 

avdelning i snitt är 
-högst 14 på 
småbarnsavdelningar (1-
3 år) och 
-högst 20 på 
syskonavdelningar (3-5 
år) 
(mäts i april) 

85% av eleverna i åk 3 69 71 75 
når godkänt resultat i de 
nationella proven (KKIK) 

85% av eleverna i åk 6 94,0 86,9 88,7 
når godkänt resultat i de 
nationella proven (K KIK) 

minst 90% av eleverna 87,4 86,2 88,6 
är behöriga att söka 
gymnasieprogram efter 
grundskolan. 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 

minst 80% av eleverna i 76 76 74 
kommunens 
gymnasieskolor fullföljer 
sin gymnasieutbildning 
(KKIK) 

minst 85% av 78,6 76,8 76,3 
avgångseleverna i 
gymnasieskolan får 
fullständigt slutbetyg 

Påverkan och när svaret på frågan 79 82 86 
inflytande för "Mina lärare förväntar 
kommunens sig att jag ska nå målen i 
medborgare alla ämnen" i SKL:s 

"Öppna jämförelser" är 
"stämmer helt och 
håller" eller stämmer 
ganska bra" överstiger 
90 procent i årskurs 5. 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg, säker och totalindex i SKL:s HME- 4,1 4,1 i u 
utvecklande enkät överstiger 4 för 
arbetsmiljö förskola, grundskola och 

gymnasieskola (mäts 
vart tredje år) 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN/VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Mål Indikator 2014 2013 2012 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda Andelen nöjda 47 resp 45 Ingen mätning 47 resp 46 
medborgare och medborgare ger 2013 
brukare verksamheten 

äldreomsorg resp stöd till 
utsatta personer lägst 
betyget 55 i SCB:s 
medborgarundersökning 

Öppna Andel nöjda helhet 95/86 94/81 90/81 
jämförelser hemtjänst/särskilt 
brukarbedömning boende 

(info,bemötande,hälsa, 

syn punkt,oro, tider, trygg) 

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

personal underindikatorer und er i n d ikatorer underindikatorer 

- antal personer m 4 Ingen mätning Ingen mätning 
trycksår minskar* gjord 2013 gjord 2012 

-andelen undernärda Ingen mätning Ingen mätning 12% 
personer i vård- och 2014 2013 
omsorgsboenden 

- antalet 450 325 235 
läkemedelsawikelser 

-antalet fallskador inom 180 203 148 
verksam heterna 

-antalet personal med Ja Ja Ja 
adekvat utbildning ökar 

Barn, ungdomar och Målet delvis Målet delvis Målet delvis 
vuxna får si n a uppfyllt en l uppfyllt en l uppfyllt en l 
individuella behov underindikatorer underindikatorer underindikatorer 
tillgodosedda i sin 
hemmiljö 

-antalet placeringsdygn 4 214 4 406 3 698 
inom HVB minskar {IFO) 

- antalet 125 123 123 
öppenvårdsinsatser ökar 
{IFO)** 

-antalet placeringar 14 8 17 
köpta av externa 
utförare minskar (LSS) 

- antalet personer m 680/236 772/247 622/236 
insatser i ordinärt 
boende ökar i KVOT KVOT KVOT 
förhållande till antalet 
personer i särskilt 

2,88 3,12 2,59 

boende, 1/10 (ÄO) 

Mål för perspektivet Medarbetare: 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 

Trygg, säker och Andelen 63 70 60 
utvecklande skador l olycksfa Il/brott enl Flexite enl Flexite enl Flexit e 
arbetsmiljö minskar för personalen 

sjukfrånvaron 7,3% 5,8 % 5,5% 
understiger 4 % 

Delaktighet och Enhetssamverkan i 100% 100% 100% 

inflytande för enlighet med FAS 05 
medarbetarna genomförs på alla 

enheter 

Tydligt och bra Enhetssamverkan i 100% 100 % 100% 

ledarskap enlighet med FAS 05 
genomförs på alla 
enheter 

* Mäts specifik vecka 

**Stödkontakt med handläggare borträknat 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2014 

BEGÄRAN OM TILLÄGGsBUDGET UTIFRÅN BOKSLUT 
2014 

Sammanfattning 

Nämnd/Styrelse/Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

Medborgarkontor 

Tekniskt kontor 

Samhällsbyggnadskontor 

Räddningstjänst 

Revision 

Överförmyndaren 

Bildnings- o lärandenämnden 

Vård- och omsorgsnämnd 

Utfall2014 

Kom m unstyreisen 

Överskott(+) 
/Underskott(-) 

2014 

8078 

2 

374 

1153 

-5 997 

3 611 

NÄMNDENS ÖVER-/UNDERSKOTT 

Verksamhet/projekt/uppdrag Budget 

Medborgarkontor 

Bidrag cykelleder 2 285 

Tekniskt kontor 

Renhållning o 
Räddningstjänst 

Civilförsvar 492 

Medborgarkontor 

Nämndens förslag till 
tilläggsbudget 

Cykelleder 

Renhållning 

Sanering Lodjuret 

Civilförsvar 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Summa förslag 

Tilläggsbudget 2015 

Redovisat Awikelse 

o 2 285 

-1061 l 061 

-100 592 

Tilläggsbudget 
2015 

2 285 

1061 

*1920 

100 

5366 

o 

o 

o 

o 

s 366 

Äskas överfört 

2 285 

l 061 

100 

Bidrag till cykelleder har inte nyttjats för år 2014 varvid hela beloppet önskas 
överfört till 2015. 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2014 

Tekniskt kontor 
Personalneddragning har skett av en årsarbetare. Den nya renhållningstaxan har 
fallit fullt ut under 2014 och bidragit till överskottet. 

Räddningstjänst 
Avvikelsen beror i allt väsentligt på att planerad risk- och sårbarhetsanalys inte 
genomfördes som planerat. 

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGET ATT PÅ VERKA 2015 ÅRS VERKSAMHET? 

Medborgarkontor 
Tilläggsbudgetanslaget kommer att användas som medfinansiering till av 
cykellede r. 

Tekniskt kontor 
Tilläggsbudgetanslaget kommer användas till de ökade kostnader som kommer 
att belasta renhållningsverksamheten i en uppstart av övertagande av 
administration för slamentreprenaden under 2015. Under 2015 kommer en ny 
tjänst inrättas för att i egen regi ta tillbaka administrationen av slam som tidigare 
legat på entreprenad. Tjänsten kommer sedan finansieras av taxan. Ny 
slamentreprenad upphandlas under 2015, med ovisshet om kostnad för ny 
entreprenör. En eventuell taxejustering kan göras tidigast 2016. 

En fortsatt utbyggnad av omstartstationer samt nedgrävning av moloker 
(nedgrävda behållare för hushållssopor J kan ske. 

Räddningstjänst 
Risk- och sårbarhetsanalys kommer att genomföras 2015 istället. 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET 

Medborgarkontor 
Föreslås att 2 285 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till 
medfinansiering av cykellede r. 

Tekniskt kontor 
Föreslås att l 061 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till de ökade 
kostnader som kommer att belasta renhållningsverksamheten i en uppstart av 
övertagande av administration för slamentreprenaden under 2015 samt till en 
fortsatt utbyggnad av omstartstationer. 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2014 

*Samhällsbyggnadskontoret 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om ett tilläggsanslag på 
investerings budgeten, 6 000 tkr. Dessa åtgärder kan inte klassas som en 
investering en! gällande redovisningsregler och de upparbetade kostnaderna 
under 2014,4 080 tkr, har direktavskrivits i bokslutet. Resterande post, l 920 tkr 
begärs överfört som tilläggsanslag i 2015 års driftsanslag. 

Räddningstjänst 
Föreslås att 100 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till risk- och 
sårbarhetsanalys. 
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BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING AV 

INVESTERINGSANSLAG l BOKSLUT 2014 TILL 2015 

Sammanställning Investeringar, Tkr 

Nämnd/Styrelse/Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

Medborgarkontor 

Kultur- och fritidskontor 

Samhällsbyggnadskontor 

Tekniskt kontor 

Räddningstjänst 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Överskott 2014 

Överskott(+)/ Nämndens förslag till överföring 
Underskott(-) av investeringsanslag 

2014 

80026 

ePhorte 

Bredbandsutbyggnad 

Informationsdisk 

Upprustning badplatser 

Sanering Lodjuret 

Gatuprogram 

VA-program 

Parkprogram 

Tekniskt serviceprogram 

Gruvans vattensystem 

Lokalprogram 

Räddningstjänst 

Krisberedskap övergripande 

Krisberedskap ACC LEH 

Begärd överföring 

l 076 Inköp minibuss Ösby 

Begärd överföring 

3 151 Arbetstekniska hjälpmedel 

Begärd överföring 

84 254 Summa begärda överföringar 

till2015 
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Överförs 
till2015 

548 

*1391 

100 

200 

**1920 

s 889 

11868 

514 

l 088 

3 527 

41324 

280 

453 

478 

69580 

300 

300 

Q 

o 

69880 



Kom m unstyreisen 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt, tkr Nettoanslag Förbrukat Awikelse Överföres till 
2015 

Medborgarkontor 

Hemsidan omgörning 750 202 S48 548 

Bredbandsutbyggnad 3471 2 080 1391 *1391 

Kultur- och fritidskontor 

Informationsdisk 100 o 100 100 

Upprustning badplatser 200 o 200 200 

Samhällsbyggnadskontor 

Sanering Lodjuret 6000 o 6 000 **1920 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 13 S22 3109 10413 s 889 

VA-program 31267 12 908 183S9 11868 

Parkprogram 4400 3 886 S14 S14 

Teknisk service-program s 8S2 3 730 2122 l 088 

Gruvans vattensystem 4416 89 4 327 3 527 

Lokalprogram 90800 44032 46 768 41324 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 993 713 280 280 

Civilförsvar: 

Krisberedskap övergrip 472 19 4S3 4S3 

Krisberedskap ACC LEH 478 o 478 478 

MOTIVERING 

A1edborgarkontor 
ePhorte 
Investering av ePhorte gick inte att slutföra år 2014 och har därmed inte 
övertagits och slutbetalats. Resterande investeringsbudget behöver överföras till 
2015 för att investeringen ska kunna slutföras. 

Bredbandsutbyggnad 
Bredbandsutbyggnaden av stamnätet tar lång tid att projektera och verkställa 
varför det 2014 finns medel kvar som behöver överföras till 2015 och då till 
Samhällsbyeenadskontoret* som har övertagit verksamheten. 

Kultur- och fritidskontor 
Informationsdisk /Upprustning badplatser 
Arbetet med ovanstående investeringar är påbörjat men kostnaderna kommer 
att uppstå 2015 på grund av att leveranserna till investeringen sker då. 

s (101 



Sam h ä Ilsbyggnadskon to r 
Sanering Lodjuret 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om ett tilläggsanslag på 
investerings budgeten, 6 000 tkr. Dessa åtgärder kan inte klassas som en 
investering enligt gällande redovisningsregler och de upparbetade kostnaderna 
under 2014,4 080 tkr, har direktavskrivits i bokslutet. Resterande post, l 920 
tkr begärs** överfört som tilläggsanslag i 2015 års driftanslag**. 

Tekniskt kontor 
Gatuprogram 
Projekt Utplacering cykelpumpar: Budget 182 tkr. Cykelpumpar sätts upp i 
samband med resecentrums samtRansta pendlarparkerings ombyggnationer 
under 2015. Återstående medel är 182 tkr varav 50 tkr begärs i överfört anslag 
till 2015, 

Projekt Resecentrum: Budget 6 300 tkr. Ombyggnation pågår och fortsätter 2015. 
Återstående medel, 4 455 tkr begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Oriongatan gata/ge-väg: Budget 234 tkr. Asfaltering utförs under 2015. 
Budgeterade medel, 234 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Pendlarparkering Ransta: Budget 300 tkr. Projektet har avvaktat 
godkännande av handlingar samt bidrag från Trafikverket, vilka nu har godkänts 
och beviljats. Tidplan för genomförande av arbete våren 2015. Budgeterade 
medel, 300 tkr, begärs i överfört anslag till2015. 

Projekt Parkeringsplats lekparken/stadsparken: Budget 800 tkr. 
Investeringsmedlen tillhör den stora om byggnationen av del av stadsparken. 
Projektering pågår och byggnation sker under 2015. Budgeterade medel, 800 tkr, 
begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt GC-väg Sorf Budget 500 tkr. Medel har använts för byggnation av en 
delsträcka av gång-och cykelväg mot Saladamm. Plank återstår att sätta upp. 
Återstående medel är 432 tkr varav 50 tkr begärs i överfört anslag till 2015. 

VA-program 
ProjektArv Sala utloppsränna regn bassäng: Budget 500 tkr. Försenat på grund av 
upphandling. Budgeterade medel, 500 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

ProjektArv Sala Garage: Budget 800 tkr. Flyttas till2015 och budgeterade medel, 
800 tkr, begärs i överfört anslag till2015. 

Projekt Arv Sala Utbyte övervakningssystem: Budget 9 418 tkr. Projektet är igång 
efter flera överklagade upphandlingar. Återstående medel, 8 353 tkr, begärs i 
överfört anslag till 2015. 

ProjektArv Sala utbyte centrifug: Budget l 000 tkr. Försenat på grund av 
upphandling. Återstående medel, 994 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

ProjektSamlingskonto va-sanering: Budget 6 410. Strumpinfodringar, som 
entreprenören inte hann genomföra 2014 på grund av att upphandlingen blev 
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klar för sent, behöver genomföras 201S. Offerter är inkomna. Återstående medel 
är 1 369 tkr varav 1 221 tkr begärs i överfört anslag till201S. 

Parkprogram 
ProjektÄngshagen Lodjuret: Budget 600 tkr. Projektering färdig, men på grund av 
extra sanering av förorenade massor har projektet försenats. Kommer 
genomföras 201S. Återstående medel, S14 tkr, begärs i överfört anslag till201S. 

Teknisk serviceprogram 
Projekt Fordon: Budget 2 700 tkr. Pågående upphandling av en buss till 
skogslaget Hög arbetsbelastning hos upphandlarna gör att köp av ny skogsbuss 
är försenad . Återstående medel är l 268 tkr varav 674tkr begärs i överfört 
anslag till 201S. 

Projekt Maskin: Budget l 66S tkr. Leverans av traktor till Lärkans 
idrottsanläggning sker vecka 6 201S. Förfrågan från gata/park om ny 
renhållningsmaskin i centrum gör att pengar behöver överföras till201S. 
Återstående medel är 864 tkr varav 414 tkr begärs i överfört anslag till 201S. 

Gruvans vattensystemprogram 
Projekt Ny trumma SilvköparenjOlov jons: Budget 1997 tkr. Upphandling pågår. 
Arbetetet påbörjas 201S i samarbete med Trafikverket .. Behov av ytterligare 
medel finns och kommer att begäras under 201S. Budgeterade medel, 1 997 tkr, 
begärs i överfört anslag till 201S. 

Projekt Renovering Sluss Jakob Mats: Budget 63S tkr. Offertförfrågan ute för att 
möjliggöra att vi söker bidrag via Länsstyrelsen. Återstående medel, S97 tkr, 
begärs i överfört anslag till 201S. 

Projekt Säkerhetsväg Storljusen: Budget 770 tkr. Samtal pågår med 
fastighetsägare om dragning av vägen. Återstående medel, 7S2 tkr, begärs i 
överfört anslag till201S. 

Projekt Projektering/arbetshandlingar ny trumma Silvköparenj Olov jons: Budget 
214 tkr. Tillhör projekt Ny trumma SilvköparenjOlov jons. Återstående medel, 
181 tkr, begärs i överfört anslag till 201S. 

Lokalprogram 
Projekt Servicebyggnad i stadsparken: Budget S 07S tkr. Projektering pågår och 
byggstart förväntas ske_under sensommaren 201S. Återstående medel, S 047 tkr, 
begärs i överfört anslag till 201S. 

Projekt Gårdar: Budget 3 680 tkr. Åkraskolan har tre gårdar varav två är 
ombyggda. Återstående gård som inte gjordes under 2014, på grund av tidsbrist, 
kommer att byggas om under sommaren 201S. Björkgårdens innergård har 
åtgärdats med nytt ytskikt, växter och pergola. Återstående medel, 1139 tkr, 
begärs i överfört anslag till 201S. 

Projekt Byte ventilation Ösby: Budget 4 000 tkr. Översyn av ventilation och värme 
pågår. Under året har kök/matsal, bygg och elevhem fått ny ventilation. Arbetet 
med att byta styr- och reglersystem på elevhemmen samt installation av 
varmvattenväxlare pågår. Återstående medel, 2 414 tkr, begärs i överfört anslag 
till 201S. 
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Projekt Klimatanläggning Täljstenen: Budget 8 000 tkr. Arbetet pågår och 
beräknas stå klart under våren 2015. Återstående medel, 4 562 tkr, begärs i 
överfört anslag till 2015. 

Projekt Projektering Ronsta skola och förskola: Budget 4 72 tkr. Projektering 
pågår. Återståendemedel, 443 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Om- och tillbyggnad sätrabrunns förskola: Budget 6 000 tkr. l avvaktan på 
politiska beslut. Återstående medel, 5 977 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Tillagningskök Ösby: Budget 9 804 tkr. Arbetet klart men alla fakturor har 
ännu inte kommit. Återstående medel, 623 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

ProjektÄldreboende: Budget 21 315 tkr. Arbetet är slutfört. I 
upphandlingsförutsättningarna ingår att delar av kontraktssumman inte betalas 
ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 356 tkr reserveras till 2016. 

Projekt Målerilokaler Ösby: Budget 3 757 tkr. Arbetet är slutfört men 
slutbesiktning kvarstår. Återstående medel, 149 tkr, begärs som tilläggsanslag till 
2015. 

Projekt Lärkans sportfält Etapp 2: Budget 17400 tkr. Arbetet pågår. Återstående 
medel, 13 614 tkr, begärs i överfört anslag till2015. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänst 
Den VW-pickup med årsmodell 2006 som används av Styrkeledaren vid 
brandstationen i Heby som FiP-fordon (Första Insats Person) har fått en 
avskrivningstid på 25 år, vilket är helt orimligt utifrån såväl bilens konstruktion 
som dess nyttjandegrad. Konsekvensen av denna situation är frekventa och dyra 
reparationer. 

Tilläggsanslaget, 280 tkr, är tänkt att användas för inköp av ett nytt FiP-fordon 
till brandstationen i H e by, vilket kommer att läggas i utbytesplanen för 
brandfordon med en avskrivningstid på 8 år. 

Civilförsvar- Krisberedskap övergripande samt Krisberedskap ACC LEH 
Då kommunen inte kan använda dessa medel för andra ändamål än de som är 
kopplade till ansvar 19, föreslås att de redovisade avvikelserna, 453 tkr och 4 78 
tkr för dessa båda projekt, förs över till investeringsbudgeten för 2015. 

8 (10) 



Bildnings- och lärandenämnden 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt, tkr Nettoanslag Förbrukat Awikelse Överföres till 
2015 

Ösby-lnköp av trailer 300 o 300 300 

MOTIVERING 

Upphandlingen av minibussen har inte hunnit slutföras under 2014 utan bedöms 
bli klar i januari 2015. 

9 (lO) 



BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAM HETSÅRET 2014 
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bilaga lS 2015/80/5 

NÄMNDERNASPROTOKOLL 



~~:,J:' r. •. ., . ~ . SAlA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-02-10 

Dnr 2015/160 

§ 18 Bokslut 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 2015 års 
driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från 
verksamhetsåret 2014 

Justerandes sign 

Ge( 

Beredning 
Bilaga KS 2015/19/1, Bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2015/19/2, begäran om tilläggsbudget driftanslag 
Bilaga KS 2015/19/3, begäran om tilläggsanslag investeringar 
Bilaga KS 2015/19/4, bokslut 2014 för överförmyndaren 

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
ill fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning, 
att fastställa bokslut 2014 för överförmyndare, 
att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare 
till bokslutsberedningen, 
ill överlämna begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag, bilaga KS 
2015/19/2, till bokslutsberedningen, samt 
att överlämna begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014, 
bilaga KS 2015/19/3, till bokslutsberedningen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning, 

att fastställa bokslut 2014 för överförmyndare, 

att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare 
till bokslutsberedningen, 

att överlämna begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag, bilaga KS 
2015/19/2, till bokslutsberedningen, samt 

att överlämna begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014, 
bilaga KS 2015/19/3, till bokslutsberedningen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

U t dragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§5 

Justerandes sign 

1"\ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-28 

Dnr2015/85 

Bokslut bildnings- och lärandenämnden 2014 och överföring av 
investeringsmedel 

INLEDNING 

Beredning 
Skrivelse 2015-01-21; Bokslut 2014. 
Bilaga l; lndikatorsammanställning. 
Bilaga 2; Begäran om tilläggsanslag 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

BESLUT 
skolnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till bokslut 2014 med begäran om överföring av 
investeringsmedel hos kommunstyrelsen samt 

ill överlämna bokslut 2014 till kommunstyrelsen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

1 (17) 



IlsALA 
~KOMMUN 

VON§ 21 

Juster~ndes sign 

Bokslut 2014 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-02-05 

Föreligger förslag till bokslut och internkontrollplan 2014. 
Nämnden redovisar- 5 977 tkr. 

Dnr 2015/103 

Nämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer/rutiner att kontrolleras 
under året. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/11/1. Förslag till bokslut. 
Bilaga VON 2015/11/2. Internkontrollplan 2014. 

Ekonomihandläggare Sofia Eriksson, verksamhetscheferna Mauro Pliscovaz, 
Anneli L Sundin och Lena Nyström föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa bokslut för 2014 enligt förslag i bilaga, 
att godkänna redovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bilaga, 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar 
ill inte överföra nämndens underskott för 2014. 

BESLUT 
Värd- och omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa bokslut för 2014 enligt förslag i bilaga, 

ill godkänna redovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bilaga. 

Värd- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

ill inte överföra nämndens underskott för 2014. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga lS 2015/80/6 

NÄMNDERNAS/FÖRVALTNINGARNAS 
INTERNKONTROLL2014 



l
r.t.<:l..'l 

. ... ,r.,.;,, SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSI<OTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-02-10 

Dnr 2014/176 

§ 19 Redovisning av intern kontroll2014 för kommunstyre lsens 
förvaltning 

Justerandes sign 

~ ' . 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje är anta en särskild plan för uppfölj ning av 
den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och näm nder 
upprätthäller en tillfredsställande intern kontroll. 

Under 2014 har bland annat verkställighet av politiskt fattade heslut, köptrohet mot 
avtal, att protokoll inlämnats från de lmmmunala bolagen, fakturah<mtering och 
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens förvalt· 
ni ng. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/20/1, missiv 
Bilaga KS 2015/20/2, redovisning 

Kommunchef J en ny Nolhage föredrar ärendet. 

YrJ(anden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
i!ll godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

åU godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

l "'""''""''"'' 
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llmSALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

REDOVISNING AV INTERN KONTROLL 2014 FÖR KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

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

Under 2014 har bland annat verkställighet av politiskt fattade beslut, köptrohet mot 
avtal, att protokoll inlämnats från de kommunala bolagen, fakturahantering, och 
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Förslag till beslut 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna genomförd intern kontroll för 
2014 avseende kommunstyrelsens förvaltning. 

l (l) 
2015-02-05 

JENNY NOlHAGE 



Rapport Intern kontrollplan- Kommunstvrelsens f"örvaltning 2014 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport Bokslut 2014 
( rutinfsvstem) till 
Kommunstyrelsens 
rnrvaltning 
Verkställighet av Att uppfOijning sker Kontorschef fur Avstämning en Löpande Kommunchef Möjlig/Kännbar Rutiner för detta konuner att 
politiskt fattade beslut att politiskt fattade Medborgarkontor gång per år vid uppföljning implementeras med stöd av 

beslut verkställs bokslut under året system 2015. 
Inköp sker hos avtalade Kontroll av att Upphandlare En gånglår stickprov Förvaltnings- Mö j Ii g/Kännbar *Ytterligare utbildning inom 
leverantörer inköpsavtalen följs chef SPENO-analys är bokad 

under maj 2015. Mårten 
Dignell kommer att delta. 
*Gällande internkontroll bar 
avtalet fOr toretagshälsovård 
granskats avseende KSF. 
Avtalstrohet är utsökt på 
slagen 74710, 74720 och 
74730. Previa, som är 
kontrakteradleverantör av 
Företagshälsovård, har 
erhållit 98 % av den summa, 
780 852,61 SEK, som 
kommunen köpt toretags-
hälsovård fOr under2014. 
Ytterligare två leverantö.rer 
som ej är kontrakterade har 
identifierats, Mats Tejne samt 
Presivia personalkonsult AB, 
som står fOr resterande 2 % 
av summan. 

Protokoll ska inlämnas Kontroi lera att Registrator 2 ggr/år Sökning i Förvaltnings- Minde sannolik/ Verkställt. 
från styrelsemöten i SHE, protokoll har Vid delårs- ärendehante- chef Kännbar Samtliga protokoll har 
Salabostäder. SIFAB inlämnats från bokslut och ringssystemet inlämnats och är diariellirda 
samt Sala Silvergruva styrelsemöten i SHE. årsbokslut samt arkiverade. 

Salabostäder. SIFAB 
samt Sal(l Silvergruya 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport Bokslut 2014 
{rutin/svstem) till 
Samhällsbyggnads-
kontor 
Kontrollera att beslut är följa upp överklagade Berörd 2 ggr/år Analys av Enhetschef Möjlig/Kännbar Vid överprövning i av 15 
rättssäkert behandlade beslut handläggare beslut från bygg- och miljöärenden har 

överprövande det visat sig att l3 (87 %) 
instans varit riktiga och 2 återför-

visats ilir ytterligare hand-
läggning. 
Vid överprövning i av 17 
ärenden till förvaltnings-
rätten avseende färdtjänst och 
riksflirdtjl!nst har det hittills 
visats sig att 7 varit riktiga, 3 
bifallits och 7 väntar på ' 

avgörande. 
Kontrollera art kunder får Livsmede Is i n spe k- Berörd 2 ggr/år Antal faktiska Enhetschef Möjlig/Kännbar Livsmedelsinspektörerna 
den livsmedelstillsyn tioner motsvarar de handläggare timmar hade planerat att hinna med 
som de har betalat för timmar som faktureras motsvarar 315 tillsynsbesök. Den 31 

kund beräknat antal december hade man gjort 301 
tillsynsbesök. Upphörda 
verksamheter har ej varit 
möjliga att kontrollera. 

Kontrollera att beslut om Stickprov Berörd 2 ggr/år Stickprov Förvaltnings- Möjlig/Kännbar Vid överprövning i av 3 
skolskjuts är taget i handläggare samt där chef ärenden till tr>rvaltnings-
enlighet med riktlinjer politiken tagit rätten avseende skolskjuts har 

egna beslut l visats sig vara riktigt och 2 
väntar på avgörande. 

Kontrollera att fördelning Stickprov Berörd 2 ggr/år Uppföljning Enhetschef Möjlig/Kännbar Tomtköreglema följs. 
av tomter i tomtkön sker handläggare av de som fått 
i enlighet med tilldelning 
tomtköregler 



1 Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport Bokslut 2014 
i (rutin/system) till 
Tekniskt kontor 
A Att beslut expedieras V A-ingenjör J ggr/år från och Sammantaget Förvaltnings- Möjligiförsumbar Vid kompletta 
Handläggningstiden för inom fyra veckor medjanuari för alla chefoch ansökningshandlingar har 
inkommen ansökning! 2014 ärenden enhetschef processen fungerat 
anmälan om anslutning 
till kommunalt V A. (Från 
ansökan tilllämnad 
arbetsorder till gata/park) 
Räddningstjänst 
Fakturahantering Samtliga inköp Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik/ Uppfyllt 

kontrolleras an de med Lindrig 
pris och kvalitet 
motsvarar 
beställningarna 

Betalkortsanvändning Samtliga transak- Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik/ Uppfyllt 
tioners kvitton sparas i Lindrig 
akt till respektive kort 
och kontrolleras mot 
kontoutdragen från 
kortleverantören 

Automatlarmkontroll Genomförda Stf Räddnings- K vartalsvis Uppföljning Räddningschef Mindre sannolik/ Uppfyllt 
kontroller chef av månads Lindrig 

och kvartals-
prov 

Handbrandsläckar- Genomförda Stf Räddnings- Q2&Q4 Uppföljning Räddningschef Mindre sannolik/ Uppfyllt 
kontroll kontroller chef av årskontroll Lindrig 
Förebyggande- tillsyner Myndighetstillsyn Stf Räddnings- Q3 Uppföljning Räddningschef Minde sannolik/ Uppfyllt 

enligt Lag om skydd chef av årstillsyner Kännbar 
mot olyckor samt Lag 

l 
om brandfarliga och 
expi()SJ'\f<i'\laror_ 



SALA 
KOMMUN 

§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015·01·28 

Internkontroll bildnings- och lärandenämnden 2014 

INLEDNING 

Dnr 201 5/86 

Vid bokslutet ska resultatet av internkontrollen för verl<samhetsåret redovisas. 

Beredning 
Skrivelse 2015-01-21; Internkontroll bildnings- och lärandenämnden 2014. 
Bilaga 1; Internkontrollplan 
Bilaga 2; Inköpsrutiner 
Bilaga 3; Redovisning av internkontroll2014 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

BESLUT 
skolnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen för 2014 med nödväneliga 
justeringar samt 

att insända redovisningen till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
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BARN OCH UTBILDNING 

skolnämnden 

MISSIV 

Internkontroll bildnings- och lärandenämnden 2014 

INLEDNING 
Vid bokslutet skall resultatet av internkontrollen för verksamhetsåret redovisas. 

Ärende.t 

l (l) 
2015·01·21 
ÄRENDE 7 

DNR 2015/86 
DANIELAHLIN 

DIREKT: 0224·74 72 07 

Internkontrollplanen för 2014 utgör bilaga l. Resultatet redovisas i bilaga 2 och 3. 

Konsekvenser för landsbygden 
Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden, nu eller i 
framtiden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Skolnämnden föreslås besluta 

ill godkänna redovisningen av internkontrollplanen för 2014 samt 

att insända redovisningen till kommunstyrelsen 



~~~~~ 
2015-01-21 

Skoltorvaltningen 
Daniel Ahlin 0224-74 72 07 

Internkontrollplan 2014 för Skolförvaltningen 

Process/Rutin Kontrollmoment Kontrollansvar 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp Ekonom 
sker hos avtalade 
leverantörer 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att beslut skoljuridisk 
beslut fattas och behandlas ansvarig 

formellt korrekt om handläggare 
åtgärdsprogram eller inte 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att skoljuridisk 
innehåll åtgärdsprogram har korrekt ansvarig 

innehåll handläggare 

Frekvens Metod 

Stickprov Sökning i 
löpande Ftb:n alt 
under året ekonomisyste 

m et 
Vid Full revision 
lämpligt 
tillfåll e 

Stickprov Analys 

Ärende 7 
Bilaga l 

Rapportering Till 

Förvaltningschef 
samt till BLN i 
samband med 
bokslut 
Förvaltningschef 
som rapporterar till 
BLN i samband med 
bokslut 
FörvaJtningschef 
samt till BLN i 
samband med 
bokslut 

Riskbedömning 

Möjlig/allvarlig 

Mö j tig/allvarlig 

Mö j Ii g/allvarlig 



BARN OCH UTBILDNING 

Inköpsrutiner 
Årets internkontrollplan innehöll en granskningspunkt rörande inköpsrutiner: 

l. Att kontrollera att inköp sker hos avtalade leverantörer, två avtal 
kontrolleras och det är kontorsmateriel samt läromedel. 

KONTORSMATRJEL 
Beträffande kontorsmaterial för 2014 är köptroheten 45 procent vilket är en 
försämring mot föregående år då det var 49,6 procent. Total summa för inköp var 
162 tkr. Leverantören vi har avtal med är Staples. 

LÄROMEDEL 
Beträffande läromedel har köptroheten ökat till96 procentjämfört med 2013 då 
den var 87 procent. Total summa för inköp 2014 var l 202 tkr. Leverantör av 
läromedel är Läromedia. 

l (1) 
2015·01·20 
ÄRENDE 7 
81LAGA2 

DNR 2015/86 
DANIEL AH LIN 



BARN OCH UTBILDNlNG 

Redovisning av internkontrolJ 2014, åtgärdsprogram 
Årets internkontrollplan innehöll två granskningspunkter rörande åtgärdsprogram: 

l. Att kontrollera att beslut fattas och behandlas formellt korrekt om 
åtgärdsprogram eller inte 

2. Att kontrollera att åtgärdsprogram har korrekt innehåll 

Resultatet är följande: 

1 (1} 
2015-01-20 
ÄRENDE 7 
BILAGA 3 

DNR 2015/86 
JAKOB fJ ELLANDER 

KORREKTA BBSLUT 
stickprovsmetod har visat sig lämplig att använda. En skola per rektor har granskats 
genom att betygsöversikter har tagits fram. Några (eller om de var fä, alla) elever 
med betyget F har valts ut och åtgärdsprogram har efterfrågats, eller om sådant inte 
fanns skulle skälen för detta redovisas. Totalt har besluten för 35 elever granskats. 
Det är vår bedömning att fem av de nio grundskolorna hanterar åtgärdsprogram på 
ettacceptabelt/gott sätt. 

En bidragande orsak till det bristande resultatet är att lagstiftningen ändrats under 
året för att minska lärarnas administrativa åligganden. Detta har medfört en viss 
osäkerhet om vad som krävs för formellt riktigt handlande. 

KORREKTINNEHÅLL 
En granskning av de inlämnade åtgärdsprogrammen, sexton stycken, visar att de 
allra flesta, fjorton stycken, är välskrivna. En brist som förekommer är att en del 
åtgärder som anges inte är utvärderingsbara. 



l SALA 
KOMMUN 

VON§ 21 

Justerandes stgo 

Bokslut 2014 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-02-05 

Föreligger förslag till bokslut och internkontrollplan 2014. 
Nämnden redovisar- 5 977 tkr. 

Dnr 2015/ 103 

Nämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer ;rutiner att kontrolleras 
under året. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/11/1. Förslag till bokslut. 
Bilaga VON 2015/11/2. Internkontrollplan 2014. 

Ekonomihandläggare Sofia Eriksson, verksamhetscheferna M au ro Pliscovaz, 
Anneli L Sundin och Lena Nyström föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa bokslut för 2014 enligt förslag i bilaga, 
att godkänna redovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bilaga, 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar 
att inte överföra nämndens underskott för 2014. 

BESLUT 
Värd- och omsorgsnämnden beslutar 

all fastställa bokslut för 2014 enligt förslag i bilaga, 

.!!tl godkänna redovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bilaga. 

Vård· och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

all inte överföra nämndens underskott för 2014. 

Utdra9 
Kommunstyrelsen 

~(14) 

______________ ._ ...... -.......... ,_ ...... .......... _, ___ , ...... ......... ··------ -- ------·- ·--···------------·-·-·-.-··--·--·-·-· ·-· 

Utdragsbestyrkande 



Internkontrollplan 2014 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer / rutiner 
att kontrollers under året. 

1. Personalförsörjning genom personalomsättningssiffror ska kontrolleras l gjå r. 
Siffror har tidigare under året inte kunnat tas ut. Systemet Qlicl<view har under 
hösten möjliggjort detta. Siffran 0,45 o/o för period 140101-141231 fås genom den 
fördefinierade rapporten. 3 externa avgångar och 47 nyanställda från externt av 
703 totalt anställda inom Vård· och omsorg. 

2. Medicinskt färdigbehandlade följs varje månad och redovisas för nämnd. To talt 
år 2014 blev kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade 2 mkr. 

3. Viten kontrolleras varje månad. Viten för 2 LSS stödfamilj kommer det beslu t på 
samt l LSS kontaktperson, 10 tkr där vite utdömts och utbetalas i september. 

4. Placeringskostnad kontrolleras varje månad och redovisas för nämnd. 

5. Återsökning från Migrationsverket kontrolleras lg/år. Kontroll av återsökningar 
är gjort i december samt översyn av fördelning av schablonersättningens 
fördelningmellan vård-/omsorg och skolan. 

6. EKO-frågor inköpskort kvittokontrolL 
Av 76 fakturor bedömdes ca 65% ha en ofullständig kvittoredovisning då 
kvittounderlagen saknades, dess återfanns dock senare i pärm hos enhetschef. Ny 
rutin för hantering av kvitton har upprättas med instruktion att kvittounde rlag 
ska sändas in till ekonomi för scanning till fakturan. 

7. Inköpskort avtalstro het. 
lkea och Ica var de vanligaste inköpen utan avtal. 
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BOLAGENS ÅRSREDOVISNINGAR 2014 



Salabostädcr AB 
Org nr 556352-0500 

Årsredovisning får räkenskapsåret 2014 

Ink. 2015 -03- 1 2 
Oianenr Aktbilaga 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 

Innehål l 

förvaltningsberättelse 
resultaträkning 
balansräkning 
kassaflödesanalys 
noter 

l (34) 

Sida 

2 
14 
15 
17 
18 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Belopp inom parentes avser 
fdregående år. 
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Förvaltningsberättelse 
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Styrelsen och verkställande direktören för salabostäder AB får härmed avge årsredovisning för 
verksamheten under tiden 20 14-01-0 l - 2014-12-31 . 

Styrelse 

Styrelsen, utsedd av Sala kommun, har haft följande sammansättning t.o.m. 2014-12-31: 

Ordinarie 
Glenn Andersson (s) ordf. 
Kristina Nyberg (s) vice ordf. 
Peter Kraft (mp) 
Carol a Gunnarsson (c) 
Hans Eljansbo (m) 

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

Komunfullmäktige beslutade 2014-12-15 att entlediga styrelse och suppleanter fr.o.m. 2015-01-0 l 
och välja fem nya ledamöter och tre suppleanter i styrelsen for tiden fr.o.m. l januari 2015 till 
ordinarie bolagsstämma 2016 enligt följande: 

Ordinarie 

Hans Eljansbo (m) ordf. 
Mårten Öhrström (c) vice ordf. 
Magnus Eriksson (sbä) 
Jan Sund (s) 
Asa Nilsson (s) 

Suppleanter 

Håkan Pettersson (kd) 
Peter Kraft (mp) 
Ragge Jagero (sd) 

AnsvarsfOrsäkring för styrelse och verkställande direktör är tecknad hos ACE Europe. 

Arbetstaga rreprcscn ta n ter 
Vision och Ledarna har under 2014 haft ett samarbete kring arbetstagaiTepresentanter i styrelsen. 

Anna-Lena Danneby 
Henrik Rosenlund 

Sammanträden 

(Vision) 
(Vision ers) 

Styrelsen har hållit Il styrelsemöten. Årsstämma hölls den 9 juni 2014. 

Verkställande direktör 
Bernard Niglis är bolagets verkställande direktör. 
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Revisorer 

Ordinarie Suppleanter 
Peter Söderman, auktoriserad revisor Johan Tingström, auktoriserad revisor 
Bengt Åkesson (s), lekmannarevisor Agneta Selling (s), lekmannarevisor 
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Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-26 att välja Jonas Ahlin tilllekmannarevisor och Allan 
Westin till lekmannarevisorsersättare för åren 2015-2018. 

Organisationsanslutningar 
SABO 
P ACTA 
HBV 

Ägare 

Företaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 
Arbetsgivarförbund 
Husbyggnadsvaror HBV Ek.förening 

Sala kommun äger samtliga aktier i bolaget. 
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VISION OCH MÅL 

BOLAGETS FÖREMAL OCH Å.NDAMAL 

salabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. 
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Bolaget. som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har tillföremål för sin verksamhet aff inom Sala 
kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut ochförvaltafastigheter eller tomträtrer med 
bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 

Å·ndamålet med bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sala kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas 
enligt affärsmässiga principer. 

VISION OCH FOKUSERADE MÅL 

Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF § 168/2013 enligt följande "År 2024 har Sala kommun 
passerat 25.000 invånare och är ett långsiktigt hållba11 samhälle med livskraft och god livskvalitet i 
hela kommunen". 

V!S!ON 

Vi skall vara regionens bästa bostadsbolag med fokus på långsiktig hållbarhet. 

MAL 

Personal - vi ska hålla en god lönenivå, minska sjukfrånvaron samt skapa nöjdare medarbetare. 

Kunder- vi ska bli bättre beställare, ha en bra kommunikation internt och externt, ha en 
serviceinriktad personal samt jobba för att få nöjdare kunder. 

Fastigheter· vi ska ha en vakansnivå under 2 %, minska vår energifårbrukning samt stamrenovera 
minst 25 lägenheter per år. 

Ekonomi - de ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i företaget med god soliditet 
får att klara framtida samhällsförändringar och underhållsbehov samt att ge beslutad avkastning på 
ägarens satsade kapital. 
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2014 
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Under året har bolaget fortsatt det stamrenoveringsprojekt som startades upp under 2013. Årets 
etapp omfattade 80 lägenheter. Projektet är nu under utvärdering för kunskapsåterfåring infår 
planering av nästa etapp. 

Kaplanen öppnades som trygghetsboende (+65) efter att från byggnadsåret varit servicehus och 
LSS-boende. Inför öppnandet som trygghetsboende gjordes renovering av tappvattensystemet och 
badJUm. Öppningen innebar att 52 "nya" lägenheter tillfördes bostadsmarknaden i Sala. 

På Karpgatan 2 lämnade kommunen 6 lägenheter som varit LSS-boende som bolaget nu hyr ut som 
ett mindre trygghetsboende (+65) med 6 små lägenheter. 

KUNDER OCH MARKNAD 

Bolagets marknad är Sala kommun med 21925 (21769) invånare. Befolkningsökningen uppgick 
2014 till 156 personer. Antalet personer som flyttade in till kommunen under 2014 var J 229 
personer vilket kan jämföras med 1192 personer under 2013. Antalet utflyttande från kommunen 
2014 var l 043 personer, att jämföra med 1 O 19 personer 2013. 

Totala antalet lägenheter i flerbostadshus i kommunen är 3893, varav bolaget äger och .förvaltar 
2669 lägenheter vid 2014 års utgång. Bolaget äger därmed ca 68% av beståndet i flerbostadshus. 

A v det totala bostadsbeståndet 1 O 183 i kommunen utgör bolagets bostäder ca 26 %. Genom 
bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull roll. 

Av lägenhetsbeståndet finns ca 124 (124) lägenheter i kommunens ytterområden. De forsta 
lägenheterna uppfårdes i början på 1950-talet i kvarteret stamparen l och omfattade 141 
lägenheter. A v bolagets lägenhetsbestånd uppfårdes 1500 lägenheter under miljonprogrammet, det 
vill säga från början av 1960-talet och till mitten av 1970-talet. Under senare delen av 1980-talet 
och under 1990-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i centrala Sala. Ytterligare 62 
lägenheter har tillkommit genom nyproduktion under 2000-talet. 

HYROR 

Efter förhandling med Hyresgästfåreningen trätfade parterna en överenskommelse från 
l januari 2014 avseende höjning av utgående hyror med 2,0% för bostäder, garage, bilplatser samt 
lokaler. 
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UTHYRNING 

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

2014 2013 2012 2011 2010 

Antal lägenheter 2669 2669 2782 2780 2782 
Vakanser, antal 4 13 6 19 22 
Vakanser,% 0,1 0,5 0,2 0,7 0,8 
Hyresförluster, tkr 4.257 3.741 3.628 5.496 6.834 
Befolkning 21925 21769 21596 21568 21535 

MA RKNADSINSATSER 
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Salabostäder sponsrar i huvudsak icke-kommersiel la föreningar och verksamheter som har en tydlig 
anknytning till våra bostadsområden och som berör många hyresgäster. Vår utgångspunkt är att 
bostadsområden inte består av hus utan av människor som bor i dem. Därför måste allt 
utvecklingsarbete utgå ifrån människorna. Vi vill därför att de föreningar/verksamheter som vi 
stödjer bidrar till ökat umgänge och aktivitet där människor bor. Det är viktigt att 
föreningens/verksamhetens värdegrund stämmer överens med salabostäders arbete för ökad 
mångfald, integration, jämställdhet och trygghet. Under året har de föreningar som fått 
sponsringskontrakt genomfort en familjedag på MånsOls och respektive förening har dessutom 
genomfört egna aktiviteter for våra hyresgäster. 

BREDBAND 

Under 2014 fårdigställdes bredbandsuppkoppling av lägenheterna i Ransta, Salbohed och 
Sätrabrunn. Kvar att koppla upp är lägenheterna i Möklinta som kopplas upp under 2015. Nätet har 
idag ca 1250 (48 %) aktiva uppkopplade kunder och växer med ca 25 kunder i månaden. Det nya 
nätet har också gjort det möjligt för bolaget att koppla upp underccntraler, tvättstugor och 
passersystem till vårt eget nätverk utan kostnad. 
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ORGANISATION 

PERSONA L 

Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 36,5 årsarbetare. 

Tjänstemän 
Fastighetsskötare 
Fastighetstekniker 
Bo värd 

Fördelning män/kvinnor 

Tjänstemän 
Fastighetsskötare 
Fastighetstekniker 
Bo värd 

HeJtid 
2014 2013 

9,5 9,5 
13 14 
12 12 
l 5 l 5 
36 37 

Män 
2014 2013 
3,5 3,5 
8,5 9,5 
12 12 
05 

24,5 25,5 

ARBETSMILJÖ OCH FR!SKV ÅRD 

Deltid 
2014 2013 

0,5 0,5 

0,5 0,5 

Kvinnor 
2014 2013 

6 6 
5 5 

l l 
12 12 
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Bolaget bedriver ett aktivt arbete för att forbättra arbetsmiljön för fastighetsskötare och reparatörer. 
Under året har fokus varit på källartrappor och uppstigningar till vindar. Det arbetet kommer att 
fortsätta under nästkommande år. Arbetet bedrivs i samverkan med de tackliga organisationerna 
och igenom vår skyddskommitte. 

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

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

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

Under 2014 gjordes en hälsoprofilundersökning för all personal. Resultatet visade att det finns 
behov av ytterligare åtgärder fcir friskvård. Ett större friskvårdsprojekt planeras därfor under våren 
2015. 
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EKONOMI 

Förhandlingarna med Hyresgästforeningen ledde inte till någon uppgörelse för 2015. Ärendet 
lämnades till Hyresmarknadskommitten for medling. Medlingen misslyckades också varför 
Hyresmarknadskommitten avgjorde ärendet som resulterade i en höjning med 
1,15% på årsbasis. 

KVALITETSPOL!C Y 
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Bolagets kvalitetspolicy beskriver helhetssynen på kvalitet och omfattar såväl våra lägenheter som 
köpta tjänster och material. Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner 
fOr kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda kunder. Den pågående 
förändringen av organisation och ansvar med tyngdpunkten på att flytta ut ansvaret i organisationen 
är ettled i att förbättra vår kvalitetsupptOljning när det gäller köpta tjänster. Förändringen har redan 
gett effekt när det gäller kontroll av utförda tjänster. De forändringar som gjorts och fortfarande 
görs ger effekt både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Framfurallt gäller det avtalsuppföljning och 
kontroller av utförda arbeten. De medel som kan frigöras på detta sätt används för underhåll av våra 
hus . 

MILJÖ 

MILJOPOLJCY 

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

MINSKA MÅNGDEN AVFALL 

Miljöanpassat material och arbetssätt är ett krav vid upphandling av våra entreprenörer. Bolaget har 
under året byggt ytterligare en sorteringsanläggning och har nu 26 egna miljöbodar där nio 
fraktioner sorteras. Bolaget har nu en godkänd mellanlagringsplats fOr vissa fraktioner med 
implementerad egenkontrolL 

ENERGIHUSHÅLLNING 

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

Som Salas klart största bostadsbolag har salabostäder ett stort ansvar att bidra till minskad 
klimatpåverkan. 2009 antog bolaget SABOs energiutmaning om att minska energiförbrukningen 
med 20% från 2007 års fårbrukning till 2016. Förbrukningen har minskat med 15,6% fram till 
2014 jämfört med 2007 års förbrukning på värme, varmvatten och fastighetseL Om vi fortsätter i 
samma takt med minskningen kommer vi inte att ha några problem med att nå målet. 
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En stor del av arbetet med energieffektivisering handlar om att styra värmen rätt i våra hus. För att 
underlätta det arbetar vi fortlöpande med att renovera våra undercentraler och koppla upp dem mot 
våra överordnade system för att kunna läsa av värden och styra värme med mera på distans. 

RADONIPCB 

Under året har justeringar gjorts på tidigare gjorda insatser när det gäller radon. Inga ?C B
saneringar har gjorts under året. 

FASTIGHETER, INVESTERlNGAR OCH FINANSIERING 

FAS71GHETER 

Bolaget har under året genomfört en värdering av fastighetsbeståndet med hjälp av informations
och analysverktyget Datscha. Värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmetod 
baserad på fastigheternas driftnetto. Avkastningskravet för lägenheter har satts till5% och får 
lokaler samt garage till 7 %. Vakansnivån har bedömts vara fortsatt låg. 

!NVESTERINGAR 

Totala investeringar 2014 är 49.051 tkr (28.967 tkr) varav maskiner och inventarier 750 tkr (O tkr) . 

UNDERHALL 

Bolagets långsiktiga plan får planerat underhåll följs, dock med någon förskjutning. Under året 
utfördes underhåll får 22.368 tkr (22.141 ). Det fårdelar sig på lägenhetsunderhåll 16.629 tkr 
(15.179 tkr) och övrigt underhåll 5.739 tkr (6.962 tkr). 

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

Fastighet 
Skrået 3, Svarvargränd 
Åkra 2 och 3 
Knostret l , Berget l 
Kärrbäcks bo 5: l, stationsvägen 4 
Stamparen 3, Dammgatan l 
Kaplanen l 

F!NANSIELLA RISKER 

Åtgärd 
Utvändig målning, byte av balkongräcken 
Nya tvättstugor (4 st) 
Modernisering värmecentraler 
Modernisering värmecentraler 
Byte yttertak 
Byte tappvattenledningar 

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

l 0(34) 

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

FJNANSIERING 

Bolaget har antagit en finanspolicy där den genomsnittliga räntebindningen inte får understiga 1 år 
och inte överstiga 7 år. 

Räntebindning 
till 

2015 
2016 
2022 
2024 

Lånebelopp 

82.904 
25.785 

340.000 
120.000 

568.689 

Andel av lån 
OJo 

15% 
5% 

60% 
20% 

100% 

Genomsnittsränta inklusive borgensavgift till kommunen för2014 var 3,17% (3,36 %). 

FRAMTID 

Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller att med god ekonomi fortsätta renovera i 
vårt fastighetsbestånd och samtidigt försöka bidra till kommunens utveckling genom att bygga nya 
bostäder. Delar av vårt fastighetsbestånd är i stort behov av renovering och dessa är kostsamma. En 
hållbar nivå är mellan 25-50 lägenheter som renoveras per år. Att bygga nya bostäder i Sala kräver 
på grund av byggkostnaderna en hög hyresnivå för att bygget skall kunna räknas ihop ekonomiskt. 
Bolagets erfarenhet visar att dessa lägenheter har en begränsad kundkrets med så pass höga hyror 
som det blir fråga om. Ytterligare en utmaning är att skapa vinster i bolaget for att öka soliditeten 
och därmed minska bolagets och ägarens risk. Att skapa vinster samtidigt som underhållet släpar 
efter är inte bara svårt, det skapar ett pedagogiskt problem i relationen med hyresgäster samtidigt, 
men det är nödvändigt för långsiktigheten. 
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FEMÅRSÖVERSIKT 

Belopp i Mkr 

Ekonomi 
Balansomslutning 
Omsättning 
Underhåll 
Driftkostnader 
Fastighetsskatt 
A v skri v n i ng ar 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Resultat före skatt 
soliditet(%) 
Likviditet (%) 

Personal 
Medeltal anställda 
Arvoden och löner 

2014 2013 

677,5 678,8 
178, l 196,4 
22,4 22,1 

105,4 111,4 
3,4 3,4 

19,9 18,5 
0,5 0,8 

18,0 19,4 
9,5 17,5 
8,9 7,3 

72,8 135,0 

36,50 37,50 
14,6 14,8 

Il (34) 

2012 2011 2010 

686,5 685,2 666,1 
176,4 169,6 164,2 
27,7 27,5 22,5 

101,3 99,4 109,2 
4,6 4,6 4,6 

13,7 13,2 12,5 
0,4 0,4 0,2 

21,2 21,3 15,3 
8,2 3,8 0,2 
8,0 7,2 7,0 

98,6 67,8 65,6 

38,25 37,05 37,05 
13,9 14, l 13,6 
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Bolagets resultat före skatt är plus 9.491 tkr vilket är 8.045 tkr lägre än föregående år och 6.034 tkr högre 
än budgeterat. 

Driftkostnaderna har för 2014 givit ett överskott mot budget på 3.796 tkr vilket till stor del beror på 
minskade entreprenadkostnader för tastighetsskötsel, lägre uppvärmningskostnader och 
personalkostnader samt minskade kostnader för maskiner. 

Underhållkostnaderna har för 2014 givit ett överskott mot budget på 4.058 tkr och avskrivningarna ett 
underskott på 5.626 tkr. Detta är en effekt av det nya K3-regelverket där visst underhåll klassas som 
komponentbyte vilket inte är justerat i budgeten för 2014. Dessa komponenter redovisas istället under 
posten Byggnader och mark på balansräkningen och genererar kostnader i form av avskrivningar. 

Räntekostnaderna för 2014 har givit ett överskott mot budget på 692 tkr, vilket beror på att 
ränteutvecklingen fortsatt vara lägre än vad som förutspåddes vid budgeteringen. 

Efter återföring av uppskjuten skatt på 1.354 t kr är resultatet för 2014 l 0.845 tkr. 

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

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 
Årets vinst 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

till aktieägarna utdelas 
i ny räkning överförs 

styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen 

30 113 729,55 
l o 845 518,97 

40 959 248,52 

268 471,00 
40 690 777,52 

40 959 248,52 

Den föreslagna utdelningen påverkar bolagets soliditet marginellt från 8,87 procent till 8,83 
procent. soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet 
betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 
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styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen kan därmed fårsvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 
(fårsiktighetsregeln). 

Enligt Lag (20 l 0:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag lar utdelning från 
allmännyttiga bostadsföretag högst motsvara räntan på det kapital som kommunen vid föregående 
års räkenskapsårs utgång har skjutit till bolaget som betalning för aktier. Värdeöverföringar under 
ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för 
föregående räkenskapsår. 
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Resultaträkning 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 
Övriga förvaltningsintäkter 
Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar 

Summa nettoomsättning 

Fastighetskostnader 
Driftkostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Realisationsförlust vid fastighetsförsäljningar 

Summa fastighetskostnader 

Bruttoresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat 

Årets vinst 

Not 

l, 2 

3, 4 
5 

6, 7,8 
9 

10 

Il 
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2014 2013 

176 346 177 717 
l 796 830 

o 17 870 
-··-- - ---·-

178 142 196 417 

-105 424 -l J l 443 
-22 368 -22 142 
-3 418 -3 381 

-19 885 -18 452 
o -4 835 

--·--- ----
-151 095 -160253 

27 047 36 164 

456 821 
-18 012 -19450 
- - ·-- ---- ·· 
-17 556 -18 629 

9491 17 535 

l 355 -5 296 

10 846 12 239 



Salabostäder AB 
556352-0500 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 
Pågående ny- och ombyggnader 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 

Summa anläggningstiJigångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 
skattefordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 

l' 2 

12 
13 
14 
15 

16 

17 

18 
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2014-12-31 2013-12-31 

644 961 587 789 
63 94 

748 56 
130 28 796 

645 902 616 735 
- -

70 70 
.. ... _. __ 

645 972 616 805 
----···--

l 448 929 
l 282 l 124 
4 286 4 159 

813 946 

7 829 7 158 

23 708 54 853 

31 537 62 01 J 

677 509 678 816 
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Balansräkning 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (l 0.24 7 st aktier a l 000 kr) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 
Arets vinst 

Summa eget kapital 

Avsättningar 
Uppskjutna skatter 

Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

Ställda säkerheter 

AnsvarsfOrbindels er 

Not 

1, 2 

19 

20 

20 

22 

23 
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2014-12-31 2013-12-31 

lO 247 10 247 
8 900 8 900 

----

19 147 19 147 
-----

30 114 18 080 
10 846 12 239 
- --
40 960 30 319 
-·---- ---
60 107 49 466 

--

6 697 8 052 

6 697 8 052 

567 364 575 355 
- - ---· ---
567 364 575 355 
~-----· ·--

l 324 3 332 
20 303 22 363 

945 326 
20 769 19 922 
--
43 341 45 943 
--

677 509 678 816 - - -

197 388 227 388 

Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster 
Avskrivningar 
Reavinstiförlust vid fastighetsförsäljningar 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringen av rörelsekapital 

Ökning/minskning fordringar 
Ökning/minskning leverantörsskulder 
Ökning/minskning övriga karlfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Avyttringar av anläggningstillgångar 
Förvärv av anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av skuld 
Utbetald utdelning 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

17(34) 

2014 2013 

27 048 36 164 
19 885 18 452 

o -13035 
455 821 

-18012 -19 450 
- - -

29 376 22 952 

29 376 22 952 

-671 -2 831 
-2 060 2 363 
l 466 506 

28 111 22 990 

-49 051 -33 766 
o 32 208 
o -15 

·---
-49 051 -1 573 

-9 998 -5 295 
-206 -156 

-l o 204 -5 451 

-31 144 15 966 
54 853 38 886 

23 709 54 852 
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F o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd B FN AR 2012: l Arsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom 
BFNAR 2012: l . Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, innebärande 
attjämförelsetalen inklusive noter för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal 
presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 2. 

Periodisering 
Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. 
Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. 
Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och 
underskottsavdrag. En skattesats om 22 % har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida skattemässiga 
resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. 

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. skatteeffekter av 
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten . 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas 
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttiandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. 
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Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnadskomponent 
Stomme 
Tak 
Fasad 
Installationer 
Badrum/kök 
Inre ytskikt 

B red bandffi bernät 
Maskiner 
Inventarier och verktyg 
Bilar 

70-100 år 
40-70 år 
50-80 år 

35 år 
40 år 
16 år 
15 år 
5 år 
5 år 
5 år 
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Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en 
tillgång som det tar betydande tid att fardigställa innan den kan användas eller säljas, räknas in i 
tillgångens anskaffningsvärde. 

Nedskrivning fastigheter 
När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet skall nedskrivning ske. För 
fastigheter som tidigare skrivits ner görs vid varje bokslut en prövning om återföring bör göras. Om 
behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar över resultaträkningen. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden. 
Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas 
linjärt under leasingperioden. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och Jåneskulder. 

Kundfordringar och övriga fordringar 
fordringar tas upp till det belopp varmed de beräknas inflyta efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar. 

Långfristiga skulder 
Låneskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 

Leverantörsskulder och övrgia kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas till det belopp varmed de rurväntas 
regleras. 
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Ränterisken definieras i bolagets finanspolicy där bl.a. följande regler och begränsningar beskrivs: 
• Betalningsfötmågan skall vara säkerställd 
• Bästa möjliga tinansnetto skall eftersträvas tilllägsta möjliga risk 
• Spekulativa inslag får inte finnas 
• Kortaste och längsta tillåtna genomsnittliga räntebindningstid 
• Längsta tillåtna räntebindning för enskilda lån och derivat 
• Tillåtna derivatinstrument 

Riskhantering- Strategi och mål 
Den ränteriskexponering som bolaget har i sin balans- och resultaträkning och som påverkas av 
ränteförändringar, framför allt genom bolagets kontinuerliga upplåning, bestående i huvudsak av 
förlängningar av befintliga krediter, nyupplåning och fl'amtida ränteriskexponeringar i form av 
nyinvesteringar, men även balansräkningsposter och makro-exponeringar, har bolaget valt att 
löpande hantera med hjälp av ränteswapar. 

Denna ränteriskexponering hanteras som en helhet, i en portfölj bestående av krediter, ränteswapar 
och övriga ränteriskexponeringar. Hur denna hantering sköts och vilka regler, ramar och nyckeltal 
som gäller, styrs i sin helhet av bolagets finanspolicy. Att detta policydokument följs och att 
relevanta nyckeltal tas fram, kontrolleras i en månatlig rapportering. 

Ränterisken skall hanteras löpande och med hjälp av räntebindningen, alternativt ett durationsmått, 
som skall vara ett flexibelt nyckeltal, där den kortaste, respektive längsta tillåtna räntebindningen, 
regleras i finanspolicyn. Räntebindningen, det viktigaste nyckeltalet, belyser generellt hur lång tid 
det tar innan en ränteförändring får fullt genomslag i räntekostnaderna. 

Ränteriskhanteringen skall syfta till att minska riskerna och genomföras med en konservativ 
grundsyn, där långsiktig stabilitet, men med full flexibilitet, skall vara ett av huvudmålen. Syftet 
med ränteriskhanteringen skall dänned inte vara någon "tradingverksamhet", men med en aktiv 
ränteriskhantering, kan det innebära ett mindre antal nya eller stängda ränteswapar per år. Detta 
speciellt om swapportföljens riskprofil behöver förändras, eller om förutsättningarna på 
kapitalmarknaden förändras radikalt under en kortare tidsrymd. 

Som ett led i den aktiva hanteringen av ränteriskerna kan därmed förtida avslut av ränteswapavtal 
förekomma vilket är en naturlig del i hanteringen. 

Alla beslut avseende ränteriskhanteringen där swapavtal skall tecknas eller förändras, skall grundas 
på en förändrad ränterisk för bolaget, där omvärldsanalyser, strategier, riskprofil, förändrade 
investeringsbehov, eller räntekostnadssimuleringar ligger till grund för besluten. Några kortsiktiga 
spekulativa inslag i ränteriskhanteringen skall inte förekomma. Om riskerna på kapitalmarknaden 
visar tecken på att öka kraftigt så kan det dock vara nödvändigt med stora förändringar i 
swapportföljen under en begränsad tidsperiod, i defensivt syfte. 

Räntekostnadssimuleringar över minst innevarande och nästkommande verksamhetsår skall 
genomföras med jämna mellanrum för att kontrollera att valda strategier och ränteriskskydd 
uppfyller uppsatta ränteriskmål. 
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Den ränteriskexponering som uppstår i bolagets balans- och resultaträkningen p.g.a. 
ränteförändringar, framför allt genom bolagets kontinuerliga upplåning, bestående i huvudsak av 
förlängningar av betintliga krediter, nyupplåning och framtida ränteriskexponeringar i f01m av 
nyinvesteringar, men även balansräkningsposter och makro-exponeringar. 

Säkrad post 
Säkrade poster består av högst sannolika kassaflöden och värdeförändringar i bolagets 
ränteriskportfölj, beskrivet ovan. Andra säkrade poster kan innefatta delar av balansräkningen 
och/eller makro-hedgar. 

Säkringsinstrument 
Tillåtna säkringsinstrument regleras i tinanspolicyn. 

Säkringsrelationer 
Räntebindningen med hjälp av ränteswapar skall eftersträva, att uppnå samma effekt som om 
krediterna vore bundna som lån med fast ränta, avseende räntekostnaderna. 

Värdefårändringen i portföljen av ränteswapar och krediter med vald räntebindning, skall så långt 
det är möjligt efterlikna den värdeförändring som uppkommer i en kreditportfölj bestående av 
enbart bundna lån, med motsvarande räntebindning, utan att ta hänsyn till kreditrisker mm. 

Säkringens effektivitet -framåt blickande/bakåtblickande 
Den uppnådda effektiviteten är fullständig, så länge som standardiserade ränteswapar används. 
Detta med tanke på att vald räntebindning är den klart dominerande och viktigaste parametern. 
Vald räntebindning varierar dessutom över tiden för att nå uppstälida mål , som vald riskprofil, 
tlexibi litet och ett effektivt ränteskydd. Ränteswapamas korta ben, 3 månaders Stibor, behöver inte 
matcha i tid, upplåningen i kreditportföljen eller andra säkrade poster, då risken är försumbar och 
hanteras genom den totala räntebindningen. 

En regelbunden kontroll av effektiviteten och vald riskprofil skall genomföras med hjälp av 
fleråriga räntekostnadssimuleringar. 

Redovisning vid säkringsredovisning 
Ränta från säkringsinstrumenten redovisas löpande i resultaträkningen som en del av 
räntekostnaden. 

Redovisning vid avbrytning av säkringsredovisning 
Säkringsredovisning ska avbrytas när säkringsinstrument fårfaller, säljs, löses eller avslutas på 
annat liknande sätt eller att säkringen inte längre förväntas vara effektiv. 

Om ett säkringsinstrument ersätts eller överflyttas till ett annat säkringsinstrument anses inte detta 
utgöra ett förfall eller avveckling. 
Om en säkrad post upphör att existera eller prognosliserad transaktion inte längre förväntas vara 
högst sannolik ska säkringsredovisning avbrytas till den del som den säkrade posten inte längre 
förväntas inträffa. 
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När säkringsredovisning upphör ska säkringsinstrumentet värderas enligt grundreglerna, d.v.s. 
lägsta värdets princip om derivatet har ett positivt värde och en skuld om derivatet har ett negativt 
värde. Eventuella differenser redovisas i resultaträkningen på sådant sätt att säkringen är fortsatt 
och fullt ut effektiv. 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. 
Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och 
underskottsavdrag. 

Pensionsplaner 
Bolaget redovisar samtliga pensionsplaner som avgiftsbestämda. Det innebär att premierna 
kostnadsfors löpande. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets 
rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- och utbetalningar. 

Nyckeltalsdefinitioner 
soliditet 
Soliditeten anger hur stabilt fciretaget är finansierat och visar vilken förmåga det har att överleva 
trots tillfålliga motgångar. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Likviditet 
Med likviditet menas ett företags betalningsförmåga på kort sikt, dvs förmåga att betala sina 
skulder i den takt de förfaller till betalning. Omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder. 
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Not2 Effekter av övergång till K3 

23(34) 

Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar bolaget: 
- Underhållskostnader redovisas, efter övergången till K3, till stor del som aktiverade 
förbättringsarbeten. Underhållsarbeten där väsentligt utbyte skett av befintlig komponent 
investeringsförs på fastigheten. Underhållskostnaderna har därför minskat med 4.799 tkr. 
-Justering av avskrivningar och uppskjuten skatt kommer av nedskrivning av fastigheter och de 
justeringar som skett på underhållskostnader. 
Avskrivningar enligt plan på byggnader har efter övergången till komponentavskrivning ändrats 
från ca l ,62% till ca 2,3%. 

Utgående Ingående 
balans 2012 balans 2013 

enligt tidigare en ligt K3-
Not principer Justering regiena 

Bolagets ingångsbalansräkning per 
2013-01-0 l har upprättats enligt 
taljande: 

Tillgångar 
Byggnader och mark 642 980 -22 613 620 367 
Övriga tillgångar 43 497 43 497 
Summa tillgångar 686 477 -22 613 663 864 

Eget kapital 
Balanserad vinst 30 178 -17 638 12 540 
Uppskjutna skatter b 7 730 -4 975 2 755 
Övriga skulder och eget kapital 648 569 648 569 
Summa eget kapital och skulder 686 477 -22 613 663 864 

Justeringar Effekter Övriga 
Utgående som gjorts i under 2013 justeringar 

balans 2013 ingångs- av s poster avs poster Utgående 
enligt balans- som justerats som ska balans 201 J 

tidigare räkningen i ingångs- redovisas en l enligt K3-
Not principer 2013 b~lansräkni n gen K3 under 20 13 reglerna 

Bolagels balansräkning enligt K3 per 
20 l J-12-31 har sammanstäl lts på 
följande sätt: 

Tillgångar 
Byggnader och mark a, c. d 639 542 -22 61 J 343 -687 616 585 
Övriga tillgångar 62 231 62 231 
Summa tillgångar 701 773 -22 613 343 -687 678 816 

Eget kapital 
Balanserad vinst 35 719 -17 638 18 081 
Arets vinst 13 563 -1 324 12 239 
Uppskjutna skatter h 12 046 -4 975 76 904 8 051 
Övriga skulder 640 445 640 445 
Summa eget kapital och skulder 701 773 -22 613 76 -420 678 816 
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Bolagets eget kapital har påverkats på följande sätt av övergängen till K3: 

Eget kapital20!3-0l-OI enligt tidigare tillämpade principer 
Justeringar i ingångsbalansräkningcn: 

Nedskrivningar 
Skattcetlckt av ovanstående 

Eget kapitai2013-0l-Ol enligt 10 
Justeringar under 2013: 

Utdelning cnl stämmobeslut 
Avskrivningar 
Underhållskostnader 
SkatteefTektcr av ovanstaende 
Arets resultat 

Eget kapital2013-12-31 enligt K3 

Bolagets resultaträkning enligt K3 per 
2013-12-31 har sammanställts på 
följande s1ill: 

Underhåll skosinader 
Ä\'Skrivningar 
Uppskjuten skatt 
Arets resultat 

c 
d 
b 

a) Nedskrivningar p.g.a. !Orändrade v~rderingsregler i K3 
b) Skatteefl'ekt p.g.a. nedskrivningar 

a 

d 
c 
b 

Resultatposter 
2013 enligt 

tidigare 
principer 

26 940 
13 31 o 
4 316 

13 563 

c) Aktiverade underhållskostnader p.g.a. komponentuppdelning enligt K3 
d) Förändring i avskrivningar p.g.a. komponentuppdelning enligt K3 

Effekter av 
K3 2013 

-4 799 
5 143 

980 
-l 324 

24(34) 

55 021 

-22 613 
4 975 

37 383 

-156 
-5 143 
4 799 
-980 

13 563 

49 466 

Resultatposter 
20 13 enligt 
K3-reglerna 

22 14 1 
18 453 
5 296 

12 239 
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Not 3 Hyresintäkter inkl outhyrda objekt 

l nettoomsättningen ingår intäkter från: 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 
Avgår rabatter (underhållsrabatter) 

Summa 

Avgår outhyrda objekt 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

Summa 

Summa hyresintäkter 

Not 4 Operationella leasingavtal 

Framtida minimi1easeavgifter som kommer att erhållas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 

Förfaller t il l betalning inom ett år 
förfaller t il l betalning senare än ett men inom 5 år 
Förfaller till betalning senare än fem år 

Summa operationella leasingavtal 

25(34) 

2014 2013 

165 998 165 487 
12 346 12 645 
4 380 5 629 

-2 123 -2 303 
---·---· -·--- ··-
180 601 181 458 

-2 596 -2 555 
-1 359 -855 

-301 -332 

-4 256 -3 742 

176 345 177 716 

2014 2013 

3 769 2 610 
2 686 6 618 

813 940 

7 268 l o 168 

Storleken på de framtida leasningavgifterna baseras på utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). 
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Not 5 Övriga f6rvaltningsintäkter 

El 
Övriga förvaltningsintäkter 

Summa övriga förvaltningsintäkter 

Not6 Driftkostnader 

Fastighetsskötsel och städ 
Reparationer 
Taxebundna kostnader 
Uppvärmning 
Administration 
Övriga driftkostnader 

Summa driftkostnader 

Not 7 Ersättning till revisorerna 

Revisionsuppdraget 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 
skatterådgivning 
Övriga tjänster 

Summa ersättning till revisorerna 

2014 

o 
1 796 

l 796 

2014 

17 993 
29 201 
18 752 
22 704 
12 394 
4 041 

105 085 ---

125 
190 

19 
6 

340 
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2013 

3 
827 

830 

2013 

18 601 
32 535 
18 900 
21 692 
14 538 
4 864 

111 130 ---

2013 

261 
23 
4 

25 

313 
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Not 8 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och 
män har uppgått till 

Samtliga 
Kvinnor 
Män 

Totalt 

Ledningsgrupp 
Kvinnor 
Män 

Totalt 

Styrelse och VD 
Kvinnor 
Män 

Totalt 

Löner och ersättningar har uppgått till 
styrelsen och verkställande direktören 
Övriga anställda 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Pensionskostnader, varav för styrelse 2 tkr (2 tkr) och 
verkställande direktör 35 tkr (35 tkr) 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

12, l 
25,8 

37,9 

l 
3 

4 

2 
4 

6 

l 025 
13 543 

14 568 

3 242 

888 

18 698 

27(34) 

13,0 
26,2 

39,2 

l 
3 

4 

2 
4 

6 

l 001 
13 754 

14 755 

3 719 

768 

19 242 
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styrelseledamöter och ledande befattninsghavare 

Styrelseledamöter 
Verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare 

2014 
Antal på 

balansdagen 
5 

Not 9 Utgifter för årets underhållskostnader 

Lägenhetsunderhåll 
Övrigt underhåll 

Summa underhållsåtgärder 

Not 10 Planenliga avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 

Summa planenliga avskrivningar 

Not l l Skatt på årets resultat 

Uppskjuten skatt 

Summa skatt på årets resultat 

2013 
Varav Antal på Varav 

män 
60% 

mänbalansdagen 
60% 5 

100% 100% 

16 629 
5 738 

22 367 

19 795 
31 
58 

19 884 

l 354 

l 354 

28(34) 

15 179 
6 963 

22 142 

18 390 
44 
19 

18 453 

-5 296 

-5 296 
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Not 12 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändringar 
-Investeringar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets förändringar 
-Avskrivningar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Ingående nedskrivningar 
Årets förändringar 
-Nedskrivningar 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Utgående bokfört värde byggnad 
Utgående bokfört värde mark 

Taxeringsvärden 
Byggnader 
Mark 

Summa taxeringsvärden 

2014-12-31 

843 454 

76 967 
-35 

920 386 

-233 053 

-19 795 
35 

---

-252 813 

-22 613 

o 
·-------
-22 613 

644 960 

627 156 
17 804 

644 960 

708 085 
184 931 

893 016 

29(34) 

2013-12-31 

869 408 

4 799 
-30 752 

843 455 

-226 833 

-18 390 
12 169 

---
-233 054 

-22 613 

o 
··-···--

-22 613 

587 788 

569 983 
17 804 

587 787 

720 108 
184375 

904 483 

Vid värderingen 20 14 har informations- och analysverktyget Datscha använts. Värderingen bygger 
på faktiska hyresnivåer och schabloner avseende drifl- och underhållskostnader. 

Beräknat marknadsvärde l 705 854 Ingen uppgift 
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Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändringar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets förändringar 
-Avskrivningar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändringar 
-Inköp 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets förändringar 
-Avskrivningar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

30(34) 

2014-12-31 2013-12-31 

3 462 3 462 

-188 o 

3 274 3 462 

-3 369 -3 324 

-31 -44 
188 o 

-3 212 -3 368 

62 94 

2014-12-31 2013-12-31 

l 406 l 965 

750 o 
-28 -560 

2 128 l 405 

-1 349 -l 890 

-58 -19 
28 560 

-1 379 -1 349 

749 56 
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Not 15 Pågående ny- och ombyggnader 

Ingående nedlagda kostnader 
Under året nedlagda kostnader 
Under året genomförda omfördelningar 

Utgående nedlagda kostnader 

Notl6 Andelar i intresseföretag 

SABO ByggnadsfOrsäkrings AB 

Summa aktier och andelar 

Not 17 Hyres- och kundfordringar 

Hyresfordringar 
Kundfordringar 

Summa hyres- och kundfordringar 

Not 18 Övriga fordringar 

HBV 
skattekonto 
Momsfordringar 

Summa övriga fordringar 

20!4-12-31 

28 796 
48 301 

-76 967 

130 

Antal Kvotvärde Bokfört 
andelar 

70 l 
värde 

70 

70 

2014-12-31 

552 
897 

l 449 

2014-12-31 

3 349 
921 

16 

4 286 

31(34) 

2013-12-31 

406 
28 967 

-577 

28 796 

2013-12-31 

725 
203 

928 

2013-12-31 

3 112 
l 034 

14 

4 !60 
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Not 19 Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition enligt 
bolagsstämman: 
Utdelning 
Balanseras i ny räkning 

Årets resultat 

Belopp vid årets utgång 

Not 20 Upplåning 

Räntebärande skulder 

Långfristiga 
Skulder till kreditinstitut 
Kortfristiga 
Skuldcr till kreditinstitut 

Summa räntebärande skulder 

Förfallotider 

Aktie-
kaQital 
JO 247 

lO 247 

Långfristiga skulder med löptider över 5 år 
skulder t i Il kreditinstitut 

Summa 

32(34) 

Reserv- Balanserat Årets 
fond resultat resultat Totalt 

8 900 18 080 12 239 49 466 

-206 -206 
12 239 -12 239 

lO 846 10 846 ---
8 900 30 113 JO 846 60 106 --

2014-12-31 2013-12-31 

567 364 575 355 

l 324 3 332 
---- ----

568 688 578 687 

562 067 562 027 

562 067 562 027 

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används 
finansiella derivatinstrument Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är 
fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda 
lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre 
möta förändringar på räntemarknaden. 

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen 
används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till 460 000 tkr 
(340 000 t kr). Per bokslutsdagen finns etl undervärde på ca 40 508 tkr ( + 8 439 t kr) i avtalen. 
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Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar 
avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnads-ersättning) 
uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive 
ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförtallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande 
elimineras. 

Bolaget tillämpar s.k. "Säkringsredovisning", bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal 
inte redovisas över resultaträkningen. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 
6,64 år (5,26 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,53% (2,87%). 

Nedan framgår bolagets förfalloprofil, tkr, (ink!. ränteswapar) avseende räntebindningen: 

2014-12-31 2012-12-31 

Inom l år 82.904 I 72.838 
Inom l-2 år 25.785 39.15 I 
Inom 2-3 år o 26.968 
Inom 3-4 år o o 
Inom 4-5 år o o 
Inom 5-6 år o o 
Inom 6-7 år o o 
Inom 7-8 år 340.000 o 
Inom 8-9 år o 340.000 
Inom 9-10 år 120.000 o 

Summa 568.689 578.687 

Not22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2014-12-31 2013-12-31 

Upplupna räntor 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Förutbetalda hyror 
Övriga poster 

Summa upplupna kostnader och fårutbetalda intäkter 

6 363 
728 
614 

12 061 
t 003 

20 769 

5 811 
884 
700 

11 645 
882 

19 922 
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Not 23 Ställda säkerheter 

Skulder till kreditinstitut 
Fastighetsinteckningar 

Summa ställda säkerheter 

Sala -------

Bernard Niglis 
VD 

Magnus Eriksson 

Asa Nilsson 

Hans Eljansbo 

Mårten Öhrström 

Jan Sund 

Min revisionsberättelse har avgivits _ _____ _ 

Peter Söderman 
Auktoriserad revisor 
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2014~12~31 2013-12-31 

197 388 227 388 

197 388 227 388 



Fastighetsområdenas resp fårdigställningår, anskaffningsvärde, värdeminskning, bokforda restvärde samt taxeringsvärde 20141231 
T kr 

Fastighetsområde Färdigställningsår Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Värdeminskning/ Bokfört Taxeringsvärde 
mark byggnad nedskrivning restvärde 

5101 stamparen 1 51 58 92 111 9 832 82 338 53 630 
5201 Ekeby 2 58 26 698 576 148 4 550 
5302 Aftem 7 59 170 16 210 7 213 9 167 33 892 
5301 Sligen l 59 37 5 480 l 785 3 732 7 385 
5401 Åkra 2 62 34 28 565 l 854 26 745 14 565 
5402 Åkra 3 63 30 26 184 l 920 24294 13 574 
5403 Stöten l 64 62 4 593 2 526 2 128 22 582 
5404 Knostret l 64 45 4 266 l 885 2 426 16 471 
5405 Stöten 2 65 64 8 765 4 584 4 245 30 618 
5406 Myntet l 66 93 7 830 4 347 3 576 38 741 
5407 Berget l 67 93 6 835 4 094 2 833 33 903 
5408 Fältspaten l 68,09 194 103421 18 914 84 701 72 636 
5409 Dolomiten 2 68 298 4 958 3 146 2 110 25 231 
5501 Jakobsberg 2 69 117 7 975 3 845 4246 32 257 
5801 Jakobsberg 3 73 298 9 737 4 803 5 231 28 340 
5502 Jakobsberg 4 69 99 lO 493 4 057 6 535 32 271 
5601 Kärrbäcks bo 5: l 64 125 l 455 1 331 249 2 777 
5701 Bryggeriet l 71 980 77 380 34 162 44 197 58 883 
5901 stamparen 3 61 190 3 601 216 3 575 10 182 
5902 stamparen 5 61 140 6234 l 474 4 900 11 670 
600 l Stigaren 5 75 206 8 136 3 136 5 205 29 349 
6101 Skrået 2 76 345 29130 11 094 18 381 32 432 
6102 Skrået 3 77 378 25 305 10 295 15 388 35 903 
6103 Skrået4 78 342 28 292 11 293 17 341 33 986 
6104 Sala Butiken 1 76 216 2 223 492 l 947 575 
6201 Sätra l :66 83 270 3 273 l 504 2 038 l 946 
6202 Sätra l :96 71 312 706 706 312 l 652 
6203 Mök1inta Prästgård 2: 12 63,64,68 416 532 751 196 l 994 



Fastighetsområde Färdigställningsår Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Värdeminskning/ Bokfört Taxeringsvärde 
mark byggnad nedskrivning restvärde 

6204 Möklinta Prästgård l :30 83 120 5 230 2 210 3 140 2 877 
6209 Sand l :27 68 624 l 366 l 410 580 3 382 
6301 Kaplanen l 85 780 44 787 17 712 27 855 27 554 
6401 Krigsfangen 6 48 200 l 728 l 169 759 3 702 
6701 Färgaren 9 85 229 4 931 2 039 3 121 3 522 
6501 Täljstenen 5 89 330 31 415 12 137 19 608 20 208 
5603 Kärrbäcksbo 7:1 68 232 4 744 l 888 3 088 5 085 
7001 Kristina 4:273,4:241 86 69 394 275 189 1 353 
690 l Grovdrängen l O 87 83 19 251 7 506 11 828 13 325 
6902 Grovdrängen 16 87 300 1 446 287 1 459 3 769 
6601 Rotekarlen l 91 737 30 673 18 763 12 647 14 660 
720 l Klampenborg 2 93 792 56 603 18 519 38 876 19 256 
7301 Vargen 1 94 207 56 849 18 310 38 746 21 688 
7401 Borgmästaren 16 99 2 404 24 978 5 516 21 866 18 072 
7501 Konstmästaren 12 99 2 513 31 367 7 092 26 787 31 456 
7601 Smeden 18, Smeden 2 99 546 10 964 2 501 9 009 4 800 
7801 stadsträdgården 3 o 4 06 2 000 35 912 5 391 32 521 16 312 

17 804 887 026 274 560 630 263 893 016 

10 Bredband 15 559 864 14 695 

17 804 902 583 275 426 644 961 



Bostadslägenheternas antal, yta och byta per m2 inh..llägenhetsunderhåll uppdelade efter tastighetsområde 20141231 

Fastighetsområde Antal lägenheter Samtliga bostäder Lokaler Garage P-plats 

l rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok Antal Yta Medel Årshyra Antal Yta Antal Yta Antal 

bly perm2 

Stamparen l 7 88 40 3 138 8710.2 63, 1 J 069 30 626.2 32 576,0 16 

Ekeby 2 4 4 8 16 944,2 59.0 900 2 25,1 4 77,4 

Aftem 7-Sligen J l JOO 24 2 127 7846,4 61 ,8 988 5 134,2 30 550.7 

Åkra 147 234 369 52 l 803 53154,7 66,2 905 52 1621,4 108 1773,8 83 

Jakobsberg 2-4 48 106 68 222 13601,2 61,3 887 24 287,2 31 

Rans ta 12 22 7 l 42 2374,8 56,5 903 6 135,3 3 46,0 12 

Bryggeriet l 80 79 54 2 215 12614,2 58,7 953 59 3149,3 41 636,8 22 

Jakobsberg 3 18 40 23 6 87 5703,9 65,6 889 2 161,3 lO 180,0 lO 

Stamparen 3-5 28 31 9 9 3 80 4520,5 56,5 898 6 92,9 JO 202,0 JO 

Stigaren 5 26 32 24 6 88 5654,0 64.3 908 8 376,9 72 

Skrået 2, 3, 4 - Dalhem 12 63 158 86 319 27 148,5 85,1 909 3 204,7 177 2674,2 J 

Sätrabrunn, Möklinta m fl 44 26 l J l 82 4312,2 52,6 929 2 85,0 33 495,0 9 

Kaplanen l 5 41 6 52 3143,0 60,4 927 J 1200,0 6 

Krigsfången 6 4 8 2 14 787,0 56,2 882 l 15,0 8 

Färgaren 9 5 5 384,0 76,8 957 l 360,0 3 

Grovdrängen l O 5 14 8 6 33 2485,0 75,3 9"'"' .).) 23 

Kristina 4:273 - Strömsbacka o 2 762,0 4 80,0 

Gruvdrängen 16 6 6 2 14 830,3 59,3 866 4 

Täljstenen 5 14 23 6 6 49 3341 ,8 68,2 974 12 352,1 38 

Rotekarlen l 28 6 1 2 37 2631,5 71,1 986 30 

Klampenborg 2 18 22 16 4 60 3750,8 62,5 l 049 4 1135,2 13 

Vargen l 30 10 20 60 4940,0 82,3 l 081 21 

Konstmästaren 12 3 40 13 23 3 J 83 6242,8 75.2 859 19 1214,6 30 25 

Borgmästaren 16 7 lO 17 880,4 51,8 954 Il 5091,4 20 

Smeden 18 o 8 1940,6 17 

stadsträdgården 3-4 12 JO 4 26 1913,4 73,6 l 268 26 

489 1059 877 146 97 J 2669 177914,8 66,7 9"'"' .).) 258 18970,4 502 7291 ,9 480 
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Sala Industrifastigheter AB 
556092-3475 

Förvaltningsberättelse 

styrelsen för Sala Industrifastigheter AB, 556092-3475 , som till100% ägs av Sala kommun, får 
Mrmed avge årsredovisning för 2014. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Ändamål 
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Bolagsordningen antogs av Kommunfullmäktige 2011-10-31 och fastställdes vid extra bolagsstämma 
2011-12-12. Bolagsordningen anger att bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sala 
kommun köpa, sälja, aga, bebygga, förvalta, hyra ut och med nyttjanderatt upplåta lokaler för industri-, 
kontor-, handels-, service- eller hantverksändamål eller därmed jamförlig verksamhet samt bidra till 
stadsutvecklingen. 

Bolaget har till. ändamål med verksamheten att inom den kommunala kompetensen främja 
nytöretagande och näringsliv i Sala kommun genom att tillhandahålla andamålsenliga lokaler. 

Bolaget har under året förvaltat fastigheterna Tränaren 11 och MånsOls och samtliga lokaler har varit 
uthyrda under året. Inom fastigheten Tränaren 11 har under året följande hyresgäster funnits: Sala 
Mureri och Kakel KB, 
Svenska Mässkonsult AB, Carlsson s Glasmästeri i Sala AB, Heby Städ & Flytt HB och Kenneth 
Gustafsson som hyr kallförråd, samt HSB hyr uppstallningsplats för sandficka och Tommy Linds Bygg 
AB. 

Hantverkarnas Hus finns i Tränaren 11. Hantverkarnas Hus består f n av 1 O olika företag som 
tillsammans erbjuder allt från ide till färdig lösning inom byggverksamhet. 

Måns Ols har varit uthyrt till Måns Ols utvärdshus AB. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Under 2015 finns det behov av att göra en översyn av parkeringsytor vid Måns Ols. 

Resultat och ställning 
Arets resultatet visar en vinst på 24 110 kronor. Sala kommun har from 2014 beslutat om ett 
avkastningskrav på bolaget baserat på statslåneranlan + 1 % • insatt kapital. För 2014 föreslår 
styrelsen en utdelning på 132 965 kr (2,62 % x 5 075 tkr). 
Resultatet av bolagets verksamhet under 2014 samt dess stallning vid verksamhetsårets början och 
slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. 

Flerårsöversikt 

Nettoomsattning· -
Resultat efter finansiella poster 
soliditet, % 

2014 
---·-·892-5'49·-.. 

44 824 
96 

2013 
.. -- .. . 924 ·190 

-375 946 
96 

2012 
B95 722 
174 410 

94 

2011 
951 360 

2 632 316 
92 
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Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 
balanserat resultat 
årets resultat 
Totalt 

Utdelning, [genomsnittlig statslåner-anta + 1% *insatt kapital5 075 tkr) 
Balanseras i ny rakning 
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Belopp i kr 

3 338 215 
24 051 

3 362 266 

-132 965 
3 229 301 

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet från 95,84% till95,78 %. soliditeten är mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i 
bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 

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

Utdelningen kommer att betalas ut efter beslut på bolagsstämman. 

--- ----------------·----·-··· -· . .. . 
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Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2014-01-01- 2013-01·01-

2014-12-31 2013-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförlindring m.m. 
N ettoomsattning 2 892 549 924 190 
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 892 549 924 190 

Rörelsekostnader 
övriga externa kostnader 3 -584 277 -1 076 428 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 4 -284 162 -273 049 
Summa rörelsekostnader -868 439 -1 349 477 

Rörelseresultat 24 110 -425 287 

Finansiella poster 
övriga ranteintakter och liknande resultatposter 20 714 49 367 
Rantakostnader och liknande resultatposter -26 
Summa finansiella poster 20 714 49 341 

Resultat efter finansiella poster 44 824 -375 946 

Bokslutsdispositioner 
Forandring av periodiseringsfonder -11 206 403 909 
Summa bokslutsdispositioner -11 206 403 909 

Resultat före skatt 33 618 27 963 

Skatter 
Skatt på årets resultat ·9 567 -8 598 

Arets resultat 24 051 19 365 

-----·----
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella an/IJggnlngstiflgl}ngar 
Byggnader och mark 5 3 338 875 3 544 037 
Summa materiella anläggningstillgångar 3 338 875 3 544 037 

Summa anläggningstillgångar 3 338 875 3 544 037 

Omsättningstillgångar 

Kortfristigs fordringar 
Kundford ringar 146 867 112 175 
Fordringar hos koncernföretag 1 382 464 1 608 366 
övriga fordringar 310 640 325 868 
Förutbetalda kostnader och upplupna intakter 71 769 84 060 
Summa kortfristiga fordringar 1911740 2 130 469 

Kassa och bank 
Kassa och bank 5 304 712 4 974 851 
Summa kassa och bank 5304712 4 974 851 

Summa omsättningstillgångar 7 216 452 7 105 320 

SUMMA TILLGANGAR 10 555 327 10 649 357 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 6 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (O aktier) 5 075 000 5 075 000 
Reservfond 1 026 641 1 026 641 
Summa bundet eget kapital 6 101 641 6 101 641 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 3 338 215 3 420 856 
Arets resultat 24 051 19 365 
Summa fritt eget kapital 3 362 266 3 440 221 

Summa eget kapital 9 463 907 9 541 862 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 7 835 726 824 520 
Summa obeskattade reserver 835 726 824 520 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 18 018 32 367 
övriga skulder 21 005 15 937 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 216 671 234 671 

Summa kortfristiga skulder 255 694 282 975 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10555327 10 649 357 
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Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kronor om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Arsredovisning i 
mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet meJlen räkenskapsåret och det 
narmast föregående räkenskapsärat Jämförelsetalen har inte räknats om. 

A vskrivningsprinclper för anläggningstillgångar 
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Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjart över tillgångens beräknande nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid 
bestående värdenedgång. 

Följande avskrivningstider tillämpas, varvid hansyn tagits till innehavstiden för unde råret förvarvade 
och avyttrade tillgångar: 

Anläggningsfil/gångar 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Byggnader 
-Markanläggningar 

Ar 

5-33 
10-20 
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Upplysningar till resultaträkning 

Not 2 Nettoomsättning 

Tranaren 11 
MånsOls 
Fjarrvarme 

Summa 

Not 3 Arvoden till styrelsen 

Arvoden till styrelsen 
Arbetsgivaravgifter 
Summa 

2014-01-01-
2014-12-31 

556 912 
225 682 

88 641 

871 235 

2014-01-01-
2014-12-31 

59402 
17 836 

77 238 

Bolaget har inga anställda och darmed ingalöne-eller pensionskostnader. 

Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
2014-01-01-
2014-12-31 

FASTIGHETEN TRÄNAREN 11 
Byggnad 
Anskaffningsvarde 

Ingående avskrivningar enl plan 
Arets avskrivningar 
Utgående avskrivningar en/ plan 

Restvarde enl plan 

Markanläggning 
Anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar enl plan 
Arets avskrivningar 
Utg~ende avskrivningar en/ plan 

Restvärde enl plan 

--------·- - - __ _Mark_ ________ ----------------- -
Anskaffningsvarde 

FASTJGHETEN MANS OLS, KRISTINA 4:2 
Byggnaderna 
Anskaffningsvarde 
Ingående avskrivningar enl plan 
Arets avskrivningar 
Utgående avskrivningar en/ plan 

Restvarde enl plan 

4 208 810 

-2 515 643 
-217 104 

-2 732 746 

1 476 064 

126 591 

-24 987 
-3 338 

-28 325 

98266 

519 000 

1 804 314 
-528 288 
-61 131 

·589 419 

1 214 898 

7(9) 

2013-01-01-
2013-12-31 

554 742 
225 672 
143 776 

924190 

2013-01-01-
2013-12-31 

70 515 
20 870 

91 385 

2013-01-01-
2013-12-31 

4 208 810 

-2 308 695 
-206 948 

-2 515 643 

1 693 168 

47 591 

22 606 
-2 380 

-24 986 

22 605 

519 000 

1 804 314 
-467 157 

-61 131 
-528 288 

1 276 028 
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Markanläggning 
Anskaffningsvarde 

Ingående avskrivningar enl plan 
Arets avskrivningar 
Utgående avskrivningar en/ plan 

Restvarde enl plan 

Upplysningar till balansräkning 

Not 5 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning enligt plan 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 6 Eget kapital 

Belopp vid årets början 
Korringeringar vid övergång till 
BFNAR 2008:1 

Korrigerat belopp vid årets ingång 
Disposition en/ årsstsmmobeslut 
Utdelning 
Arets resultat 
Belopp vid årets slut 

Not 7 Periodiseringsfonder 

Periodiseringsfond avsatt vid taxering 2010 
Periodiseringsfond avsatt vid taxering 2011 

_ ... _ _ ___ ...... .J~~riodiseringsfond avsatt vid taxeri1J9. 2012 __ 
Periodiseringsfond avsatt vid taxering 2013 
Periodiseringsfond avsatt vid taxering 2014 
Periodiseringsfond avsatt vid taxering 2015 

Aktie
kapital 

5 075 000 

5 075 000 

5 075 000 

51 800 

-18 562 
-2 590 

-21152 

30 648 

2014-12-31 

6 631 514 
79 000 

6 710 514 

-3 087 478 
-284 162 

-3 371 640 

3 338 874 

Reserv
fond 

1 026 641 

1026641 

1 026 641 
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51 800 

-15 972 
-2 590 

-18 562 

33 238 

2013-12-31 

6 326 817 
304 697 

6 631 514 

-2 814 429 
-273 049 

-3 087 478 

3 544 036 

Fritt eget 
kapital 

3 440 222 

3 440 222 

-102 007 
24 051 

3 362 266 

2014-12-31 2013-12-31 
32 803 32 803 
40 721 40 721 

_ ... ____ __6~tta_rr__ ____ Q8j_6.1L .. __ 
60 058 60 058 

9 321 9 321 
11 206 

835 726 824 520 

Av periodiseringsfonder utgör 183 860 kr (181 394 kr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår 
ej i företagets balansrakning. 
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U oderskrifter 

Sala den 2015 

Dick Forsberg 
styrelseordförande 

Hanna Westman 
Ledamot 

Lars-Johan Hylander 
Ledamot 

Asa Nilsson 
Vice ordförande 

Maila Pettersson 
Suppleant 

Min revisionsberattelse har lamnats den 1 april 2015 

Johan Tingström 
Auktoriserad revisor 
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VD-kommentar 
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2014 blev det varmaste året sedan 1880 då mätningarna startade. Detta t illsammans med mycket låga 
elpriser, de lägsta sedan 1986, har medfört att SHE-koncernens energiproduktion och därmed 
energiförsäljning varit mycekt låg. På koncernnivå har omsättningen, inklusive punktskatter minskat med 
ca 31 MSEK till ca 276 MSEK, vilket faktiskt innebär att våra kunder har kunnat köpa energi för sina behov 
ca 30 MSEK billigare, vilket är ca 10% lägre än för 2013. 
Mot denna bakgrund är det mycket tillfredsställande att kunna konstatera att resultatet efter finansie lla 
poster ligger både på koncernnivå och moderbolagsnivå över budget och ligger väsentligt över tidigare år. 
Resultatet är 12 867 KSEK respektive 7 431 KSEK, för respektive koncern och moderbolag. Orsaken till det 
goda resultatet går således helt att finna på kostnadssidan, och då både inom rörelsen i bräns leinköp m.m. 
och på den finansiella sidan. Dessutom har tillgängligheten i vår produktion och distribution varit mycket 
hög. Verksamhetsmässfgt så har året präglats, både av konsolidering och utveckling, vilket gjort 
verksamheten mycket spännande. 
Nomineringen till stora Energipriset, med motiveringen -"att SHE i sin litenhet utför bra saker i en hållbar 
riktning", känns både mycket hedrande och ger en bra beskrivning av sHE-koncernens ambitioner. 
Mera precist kan utvecklingen av effektivisering lyftas fram, i form av nya produkter, HESAB-metoden, 
elledning etc. Vidare i nya system, såsom att hela gatubelysningsanläggningen i Sala kommun beslutades 
att bytas ut till LED-teknik, vilket innebär avsevärd energibesparing och resursbesparing i att livslängden 
på lED-lamporna är fyra-fem gå ng er längre än konventionell belysning. 
Solär något annat väl värt att lyfta fram. På bara några år har utvecklingen varit mycket positiv, allt ifrån 
priset till effektiviteten. l sa la och H e by regionen har verkligen solen "slagit rot", vilket är mycket kul att vi 
fått vara med och bidra till. Idag är vi fokuserade på att få spridning av småskalig sol el och detta gör vi 
genom försäljning av dylika system genom vårt dotterbolag HESAB. 
Samarbeten har verkligen varit många under året. l den operativa delen vill jag lyfta fram ett bra 
samarbete på värmesidan i både skötsel och bränsleanskaffning, i detta fall avseende anläggningar i Heby 
norra kommundel. Andra samarbeten, som är mycket intressanta är med universitet och högskolor. 
Personalen, som gjort mycket bra insatser, har varit mycket friska vilket vi är mycket glada för. 

l övrigt vi ll jag också omnämna olika evenemang såsom Miljökampen, Energirunda, SHE-dag, 
Energiklubbträffar, SHE-Seminariet, deltagande i Heby-mässan som är årligt förekommande, men Inte 
dessto mindre uppskattade och väldigt inspirerade att få arrangera, då de vänder sig t ill alla våra kunder. 
2014 var första året vi delade ut SHE-MIIjöpris, vilket vi gjord på världsmiljödagen den 5 juni. Pristagarna 
var två och har verkligen på olika sätt gjort bra saker J en lokal hållbarhetsanda. 
På fordonssidan är bränslena nu mera förnybara till ca 80%, detta efter att ytterligar fordon utbytts under 
året och nu till tre elbilar. 

Avslutningsvis vill jag verkl igen tacka kunder, styrelse, personal, samarbetspartner, finansiärer och 
leverantörer för ett fantastiskt bra samarbete, som i allt väsentligt bidragit till årets goda resultat i en vid 
bemärkelse. 

Sala i mars 2015 

Kenneth Mårtensson 
VD 
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För att få ordförande Erik Åberg och vd Kenneth Mårtensson syn på 
årsbokslutet för SHE koncernen 2014, 
bad jag om en liten pratstund. 

Bild 

Kenneth och Erikframför elbilen som införskaffats 

Hur ser det ekonomiska resultate/t utför 2014? 

-Resultatet får 2014 är det bästa på många år, berättar Erik. 

- Ja, det bästa resultatet på koncernnivå under min tid fyller Kenneth på med. Det är verkligen 
roligt! 

Alla bolag har gått med vinst. HESAB har gjort ett mycket bra år inte minst med tanke på små 
personalresurser. 

Hur lir detta möjligt, då vi /tar haft ett klimat som varit varmare lin på Uinge? 

-Ja, och även lägre elpriser än på mycket länge. Nu får vi betalt för allt arbete vi har gjort på 
kostnadssidan under flera år, säger Kenneth. 

3(39) 

- Dessutom har vi har forhandlat ner både bränslepriser och räntor, berättar Etik. Personalen har 
också gjort ett mycket bra arbete och vi har haft god tillgänglighet både på värmen och på elnätet. 

Om det i framtiden kommer fler varma vintrar, har SHE för mycket personal då? 

-Nej det tror jag inte, säger Erik bestämt. Vi har nog nått den nivå vi ska Jigga på, åtminstone de 
nännaste åren. 

- Håller med, det man nu önskar är att kompetensutveckla den personal vi har, får att bli lite 
bredare och flexiblare. I ett mindre företag är det bra att kunna vara flexibel och hoppa in for 
varandra, fyller Kenneth på med. 
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Hur mår personalen? 

-Ser vi till fi:isknärvaron där målet är minst 96% så är utfallet 98%, vilket är mycket bra. Jag 
upplever också att personalen är gladare, det är en positivare stämning, säger Kenneth . 

Vad beror det på? 
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- Vi har haft flera år där mycket handlat om att snåla. I år har vi, även om vi varit kostnadseffektiva 
inte behövt snåla, berättar Kenneth. 

- Ä ven om vi hållit igen på kostnaderna så har vi satsat på utveckling. Ett exempel är utbytet av 
gatubelysningen till LED, där vi är fcirst i Europa att installera intelligent gatubelysning, det innebär 
att vi kan styra belysningen ner på enskild armatur. Vi har också satsat på elfordon, berättar Erik. 

Å·r det något mer,; tycker hör lyftas fram? 

-Vi började dela ut miljöpriset inflikar Erik, det är verkligen värt att lyfta fram. Dessutom gör vi 
det på världsmiljödagen för att uppmärksamma miljön ännu mer. 

- J a, det känns verkligen bra. Dessutom känns det bra att miljöpriset är en slant fi·ån pengar som vi 
fick från andra foretag som ville uppmärksamma oss i samband med 40-årsfirandet, och av arvoden 
vi fått från fciredrag vi gjort i olika sammanhang. 

-J ag vill också lyfta fram alla goda samarbeten vi har haft under året, fortsätter Kenneth. Ett 
samarbete är att vännen har haft hjälp värmeproduktionen i Heby Norra kommundel. Företaget har 
även skött bränsletillförseln, men vi äger fortfarande pannorna och kunderna. Det har fungerat 
mycket bra. 

Andra exempel på bra samarbeten är de vi har med både salabostäder och med Hebygårdar. l Heby 
har vi bl.a. gjort ett projekt tillsammans där vi låter lägenhetskunderna i ett visst område få 
individuell mätning på fjärrvännen och salabostäder har satt upp solpaneler på ett av sina hyreshus. 

Har året varit bra 11r kmulsyupunkt? 

-Ja, absolut vi har haft god leveranssäkerhet, ingen prisförändring på fjärrvännen, en väldigt liten 
plisjustering på elnät samt bra elpriser, berättar Kenneth. I år har våra kunder haft en låg 
energikostnad! 

Vi har också startat upp kunddialogen, där vi stärker vår relation med kunden genom att träffa dem 
och ha en dialog runt energi. Både vi och våra kunder har uppfattat det väldigt positivt. 
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Avsltllllingsvis, nu har fyra år gått oclt Erik måste kliva av som ordförande, hur ilar de här årm 
varit? 

- I början var det mycket jobbigare än vad jag hade kunnat föreställa mig men efter att ha kommit 
in i det hela har det varit väldigt roligt och lärorikt. Jag tycker att det känns bra jag blir kvar i 
styrelsen, jag vill förstås f6lja den positiva trend som startat under mina år som ordforande inom 
både ekonomi och andra projekt. Laddstolpar och sol på kommunala fastigheter är exempel på 
projekt som jag vill se landa. 

-Jag tycker att det var varit ett mycket gott samarbete, inflikar Kenneth. Det känns som Erik och . 
jag har samma värdegrund, vilket förstås gör allt mycket lättare. Vi har också ett gemensamt 
intresse i idrotten, vilket inte gör våra möten tråkigare, avslutar Kenneth. 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelse 
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Styrelsen och verkställande direktören får SALA-HEBY ENERGI AB avger hänned 
årsredovisning och koncernredovisning for råkensskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31. Om inte 
särskilt anges, redovisas alfa belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående 
år. 

Styrelse 

Ordinarie ledamöter 

Erik Åberg, ordfOrande 
Roru1y Orvendal, vice ordförande 
Holger Andersson 
Johan Widen 
Christer Eriksson 
J an Eriksson 
Carina Schön 
Karl-Olov Edberg 
Lars Gustavsson 

Verkst!illande direktör 

Ke!llleth Mårtensson 

Revisorer 

Ordinarie 
Johan Tingström auktmiserad revisor 
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Sala-Heby Energi AB (SHE) bildades den 5 december 2000 genom att ett oanvänt bolag, Starta 
Eget Boxen 2387 AB, f6rvärvades. 

SHE ägs till 87,5% av Sala kommun och 12,5% av Heby kommun. 

SHE har operativa verksamheter i affårsområdesform inom elhandel och vånne. SHE är moder i en 
energikoncern, där också de både helägda dotterbolagen Sala-Heby Energi Elnät AB och Heby-Sala 
Bioenergiutvecklingsaktiebolag ( HESAB) ingår. 

Information om verksamheten 

Övergripande 
SHE:s verksamhet är att svara för de koncernövergripande funktionema inom SHE-koncernen, 
såsom koncernens internbank avseende likvida medel. Dessutom skall SHE svara for hela 
koncernens produkt- och affårsutveckling. 
Bolaget bedriver verksamheter av både stödfunktionskaraktär och kämverksamhet, beskrivs nedan. 
Till det forstnämnda hör ekonomi, redovisning, personaladministration, kundadministration, 
verksamhetssystem (MAK), lokalvård, sekreterare, administration, fastighet, inköp och 
kommunikation. Dessa tjänster är avtalsreglerade mot koncemens övriga affärsområden. 

El handel 
Elhandel har många produkter, med rörlig och/eller fast prissättning. där vi har en tydlig inriktning 
att gå mot det rörliga hållet, inte minst fOr det är prisvärt fOr våra kunder och minskar volymrisken 
för bolaget. Ca 50% av all försäljning är idag mot rörliga priser både mot inköp, d.v.s. baserat på 
månadsmedelvärdspriser eller timspotpriser. 
Elhandel verkar inom visionen "Att all el som försäljs skall produceras på ett hållbart sätt och så 
mycket som möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbeten". All el som säljs är 
fornybar och ca 30% har lokalt ursprung såsom biobränsle, sol och småskalig vattenkraft. 
Elförsäljningen uppgick till 182,0 GWh (192,7 GWh). 
Resultatet ifrån verksamheten är ca 2,0 MSEK, vi1ket är ca 1,0 MSEK bättre än för 2013. 

Vänne - Bränsle 
Värme är ett stort affärsområde och har en omfattning allt ifrån anskaffning, mottagning av bränsle 
till och med energileverans till kund. Värme omspänner produktema vånne och elproduktion. Det 
sistnämnda i ett eget biobränslebaserat kraftvänneverk. Vännen produceras i ett stort antal 
värmeverk i varierade storlekar i båda ägarkommunema. Organisatoriskt är värme indelat i en 
operativa enhet, för all produktion och distribution och en del som arbetar med projektering, 
optime1ing, dokumentation etc. Nyanslutningar under året har varit relativt få, men förekommit 
både på privatsidan som på företagssidan. Under året har också entreprenadsamarbetet fördjupats i 
Heby Non·a kommundel, till att gå ifi·ån skötsel av vånneanläggningar till att även omfatta 
bränsleförsörj ni ng. 

Vånneproduktionen under året uppgick tilll55,0 GWh (166,0 GWh). Elproduktionen uppgick till 
28,0 GWh (34,9 GWh). Elproduktionen är berättigad till elce11ifikat, då den är av förnybart 
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ursprung. Affärsområdet Vånne verkar under visionen 11Alla hushåll i Sala och Heby kommuner 
skall erbjudas ett uppvärmningsaltemativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen. Vidare 
bidraga till att elproduktionen i Sala och Heby ökar 3 gånger.'' Affärsområde Värme har trots 
mycket lägre elpriser for egen elprodukion och minskad vännefårsäljning beroende på varmare 
väderlek och därmed värmebehov. Dessutom finns en tydligt inslag av energieffektivisering. 
Resultatet som uppgick till ca 9.4 MSEK under året mot 5,1 MSEK får 2013. Verksamheten är 
också med i utsläppsrättssystemet tredje etapp och erhållit 22 078 utsläppsrätter for 2014. Dessa är 
avyttrade. 

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver arunälningspliktigltillståndspliktig verksamhet enligt miljö balken. Tillståndet 
gäller får alla anläggningar for produktion av värme och el motsvarande en termisk effekt av ca 11 O 
MW inom fastigheten Kristina 4:145, 4: 134 samt Lasarettet 2 i Sala kommun. 
Inom affårsområdet värme finns också närvärmekonceptet, som även det sker genom godkä1mande 
av den gemensamma tillsynsmyndigheten i Sala och Heby kommuner. 

Miljöpåverkan är låg och utgör i allt väsentligt numera i huvudsak av kväveoxid och stoft. Detta 
efter att i princip alla bränslen är baserat på förnyelsebara bränslen och en hel del dessutom med 
lokalt ursprung och nästan all aska omhändertas och används, som täckningsmaterial vid !sätra 
deponeringsområde. 

Finansiella risker 

Bolagets verksamhet är exponerat får ett flertal risker. Nedan beskrivs de med väsentliga riskerna 
samt hur bolaget hanterar dessa. 

Kreditrisk 
Kreditrisken uppstår i transaktioner med kunder och definieras som risken att motparten inte 
fullgör sina åtaganden. Kredittisken hanteras genom systematisk kreditbedömning i enlighet med 
upprättad kreditpolicy. 

Ränterisk 
Räntelisken hanteras genom att arbeta med fasta räntor eller räntetak. Detta gäller i stort sett oavsett 
vilken finansieringslösning som används, d.v.s. lån, leasing eller hyra. Dock i rådande ränteläge är 
en del finansiering mot rörlig ränta, med bevakning så att de låses om så erfordras. 

Anläggningsrisk 
Bolagets anläggningar är forsäkrade genom fOrsäkringsbolaget Gjensidige på saksidan, på ett 
fullgott sätt, vilket också gäller fcirsäkringsmässigt täckningsbidrag om anläggningar blir utslagna 
så att åtaganden inte kan uppfyllas. På ansvarssidan är vi forsäkrade genom QBE. 

El prisrisk 
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Resultatrisk på gtund av fårändtingar i marknadspris på den el som säljs till kund finns. Risken 
hanteras genom kontinuerlig prissälaing via Eletric Ptice hos Vattenfall AB, eller att rörliga 
prisavtal sluts. 

Volymrisk - elforbrukning 
Risken att inköpta volymer ej överensstämmer med forbrukade volymer films. Bolaget hanterar 
risken genom att förbättra och utveckla prognoser över fOrbrukning av el. Hantering av volym- och 
profilrisker är det stmi fokus på nu får att ta fram bättre metoder. Vidare är forsäljningen mer och 
mer är inriktad på försäljning mot rörliga priser. 

Bränsleprisrisk 
Förlustrisker på grund av forändringar i marknadspriset på det bränsle som bolaget använder i sina 
produktionsanläggningar. Bolaget hanterar risken genom längre bränsleavtal med fasta priser. 

Personal 

I bolaget är antalet anställda den 31 december 2014 31 (33), varav 11 (11) kvinnor. För koncernen 
är antalet anställda 49 (53), varav 13 (14) kvinnor. 

Beträffande sjukfrånvaron i koncernen är den l ,3 % järnfort med ca 2,9 % tidigare. För bolaget 
ligger sjukfrånvaron på l, 1 % (3, 18 %). sjukfrånvaron är mycket låg och bättre än målsättningen. 

Medelåldern for kvinnorna i koncernen är 50,8 (49,5) år och får männen 48,3 (46,2) år och får 
alla anställda 49, O ( 4 7,2) år. 

Övrigt 

SHE-koncemen har en aktiv roll i många fcireningar och nätverk bl. a. Förbundet Agenda 21 i 
Västmanlands län och Heby kommun, vidare med olika lokala f6reningar i sHE-ambassadörskap 
och skolor i Miljökampen och Framtidskraften. Samarbeten är verkligen något som är mycket 
viktigt får SHE-koncernen och även flera samarbeten fitms bl. a. med Hedemora Kraft och Vätme 
AB, Hällby Gård Tämsjö AB och Tyskbo Kraft HB. 
SHE-koncernen är i sin helhet certifierat enligt ISO 14001 :2004, ISO 900 l :2008, AFS 200 l : l och 
OHSAS 18001:2007. 

Arbetsmiljöarbetet har bedrivits i en samverkansgrupp och tre arbetsmiljögn1pper. 

Fackliga representanter har varit for: 

VISION 
SEKO Energi 
Ledarna 
SACO i samverkan 

Johan Holm 
Lars-Göran Malmqvist 
Tomas Esposito 
Björn Eriksson 
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Resultat och ställning 

Omsättningen uppgår till 276,3 MSEK (307,6 MSEK) for koncernen och for moderbolaget till 
231,1 MSEK (260, l MSEK). Koncernens bmttoresultat uppgår till 38,4 MSEK (39,4 MSEK) och 
fOr moderbolaget till 26,4MSEK (23,8 MSEK). 

Koncernens balansomslutning uppgår till462,6 MSEK (479,4 MSEK). Balansomslutningen i 
moderbolaget uppgår till314 MSEK (330,6 MSEK). soliditeten uppgår 16,1 % (11,9 %) i 
moderbolaget. 

Investeringar 

Investeringar genomfOrcia under året fordelar sig på f6ljande sätt. 

t kr Koncernen 
2014 

Koncernen 
2013 

Moderbolaget Moderbolaget 
2014 2013 

Anläggningar under uppfårande 
(förändringar fi·ån föregående år) 2 132 -2 200 
lnventarier och verktyg 50 44 
Eldistributionsanläggningar l 243 8 290 
Värmeanläggningar 8 218 2 516 3 246 
Gatubelysning 181 
Byggnader och markanläggningar, 
mark 

SUMMA 11 824 8 650 3 246 

Finansiering 

Ingen nyupplåning har gjotts under året. Fnansieringen av investeringar har gjorts med intemt 
tillförda medel. 

Framtida utveckling 

2 166 
44 

2 516 

4 726 

Affårsutvecklingen i att nå SHE-koncemens affårside och visioner är att vara ett lokalt 
energiföretag med ett stort och tydligt hållbarhetsarbete, allt med kunden i centrum. Ambitionen är 
att skaffa direkt eller genom olika samarbeten mera elproduktion, allt för att göra elhandeln mera 
långsiktig. Stor vikt kotmner att läggas vid lokal fårnybar energi i fonn av vind, sol och biogas. 
Energi- och resurseffektivisering är också mycket prioriterade onuåden. Undersöka möjlighet till 
lågtemperaturnät och se möjligheter till flera användningsområden for våra produkter, såsom 
fjärrvännedriven kyla, el till elfordon etc. Andra viktiga fi·ågor är att elemininera eller minimera 
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Forskning och utveckling är långsiktigt mycket viktiga frågor for vår koncern som är långsiktig. 
För SHE:s del ligger detta mycket på branschorganisationer, men mycket sker också tillsammans 
med olika leverantörer och branschkollegor. Kundens roll är också viktig varför olika nätverk finns, 
bl.a. SHE-Ambassadörskap. 

En annan mycket viktig sak är det samarbete som etablerats med olika skolor däribland bl.a. 
Målardalens högskola, Svedges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, men även på 
grundskole-och gymnasienivå. 

Verksamheten under räkenskapsåret 

Verksamheten har under året bedrivits i koncernform med ett operativt moderbolag och två helägda 
operativa dotterbolag. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Året har präglats av, mot bakgrund av varmt väder och låga elpriser, ett fokus på att nå uppsatta 
ekonomiska mål. Detta har dock inte skett med bara fårvattning och konsolidering, utan också med 
mycket verksamhetsutveckling, bl.a. inom ramen får Sala kommuns Klimatstrategi och HEBY 
2030. Konkret kan nämnas att belysningstekniken LED i gatubelysning håller på att etableras. 
Mycket utbildning och införande av SHE-miljöpris är andra viktiga händelser under året. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Fokusering på SHE-Kunddialog, som innebär ännu mer och tydlig kundkontakt. 
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FJerårsjämforelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

2014 
Omsättning t kr 213 104 
Resultat efter finansiella poster t kl 7 431 
Balansomslutning t kr 313 828 
Medeltal anställda st 30 
soliditet % 16,1 
Avkastning på totalt kapital % 4,1 
Avkastning på eget kapital % 14,7 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not l 

Förslag till resultatdisposition 

2013 
260 127 

2 450 
330 664 

33 
11,9 
2,8 
6,2 

Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade resultat: 

Balanserat resultat 
Arets vinst 

styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
vinstmedlen disponeras så 

att i ny räkning överförs 

kronor 

kronor 

Koncemens fria egna kapital uppgår till 41 664 tkr ( 31 683 tkr). 

2012 2011 
269 143 302 705 

3 889 -5 808 
343 500 334 499 

38 
10,0 
3,3 
1,1 

-4 696 042 
5 730 224 

t 034 182 

l 034 182 

l 034 182 

44 
7,5 
0,8 
n e .g 
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2010 
323 426 

-3 024 
350 98C 

49 
7,5 
0,8 

neg 
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Res u l ta träkninga r 

Nettoomsättning 
Avgår punktskatter 
Övriga rörelseintäkter 
Kostnad för sålda varor 

Bruttoresultat 

Försäljnings- och 
administrationskostnader 
Övriga rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella 
i.!'vesteringar 
Ovriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 
Räntekostnader och 
liknande resultatposter 

Summa resultat från 
finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella 
poster 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 
Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

Koncernen 
Not 2014 

4 276 346 
-45 779 

3 077 
5,6 -195 280 

38 364 

5,6 -13 879 
-66 

4,5,6, 7,8,9 24 419 

278 

-11 830 

-11 552 

12 867 

lO 

Il -2 886 

9 981 

13(39) 

Moderbolaget 
2013 2014 2013 

307 624 231 104 260 127 
-49 975 -45 779 -49 975 

1482 2 197 l 225 
-219693 -161 116 -187 540 

39 438 26406 23 837 

-14232 -13768 -13 949 
-796 -66 -796 

24 410 12 572 9 092 

331 244 329 

-13 827 -5 385 -6 971 

-13 496 -5 141 -6 642 

lO 914 7 431 2 450 

-7 000 -9 650 
7 000 8 000 

-2 688 ·l 701 -445 

8 226 5 730 355 
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Balansräkningar 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella 
anläggningstillgångar 
Immatrieli rättighet 
El certifikat 

Materiella 
anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Produktions- och 
distributionsanläggning 
Inventarier och verktyg 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella 
anläggningstillgångar 
Andelar i dotterforetag 
Värdepappersinnehav 
Andra långfristiga fordringar 

Summa 
anläggningstillgångar 

OmsättniogstilJgångar 
Varulager m m 
Råvaror och fotnödenheter 

Kortflistiga fordringar 
Kundfordringar 
skattefordringar 
~ordringar hos koncemforetag 
Ovriga kortflistiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Not 

12 
13 

14 

15 
16 
17 

18 
19 
19 

20 
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Koncernen Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Il 236 12 258 
l 827 l 827 

l 827 o 13 063 12 258 

6 229 6476 4 921 5 106 

368 816 383 209 131 115 135 721 
725 2 142 513 l 830 

2 251 2 305 2 186 

378 021 394 132 136 549 144 843 

103 145 103 145 
685 685 670 670 

l 175 2 350 l 175 2 350 

l 860 3 035 104 990 l 06 165 

381 708 397 167 254 602 263 266 

Il 053 10 568 Il 053 lO 568 

15 912 21 226 15 912 21 226 
367 l 546 265 l 372 

l 360 
l 078 l 190 12 208 

35 595 39 178 28 143 31 604 

52 952 63 140 45 692 54 410 
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Balansräkningar 

Kassa och bank 

Summa 
omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 
Koncernen 

2014~12~31 2013~12~31 

16 851 8 515 

80 856 82 223 

462 564 479 390 
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Moderbolaget 
2014~12-31 2013~12-31 

2 624 2 420 

59 369 67 398 

313 971 330 664 
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Balansräkningar 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kauital 
Aktiekapital 
Reservfond 

Fritt eget kaQital 
Balanserat resultat 
Annat eget kapital inkl årets 
resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 
Uppskjutna skatter 

Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Reverslån 
skulder till koncernföretag 
skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Checkräkningskredit 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncemfOretag 
Övriga kortfristiga skulder 

Not 

21 

22 

11 

23 

24 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

5 500 5 500 

s 500 5 500 

41 664 31 683 

41 664 31 683 

47 164 37 183 

o o 

l 322 l 487 
38 742 37 958 

40 064 39 445 

62 277 67 188 

227 072 240 507 

289 349 307 695 

18 806 14 223 
13 892 22 869 
35 692 38 055 

5 532 6 693 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

5 500 5 500 
900 900 

6 400 6 400 

-4 696 -5 051 

5 730 355 

l 034 -4 696 

7 434 l 704 

55 324 48 324 

55 324 48 324 

2 472 2 697 

2472 2 697 

62 277 67 188 
18 074 19 074 
97 986 106 681 

178 337 192 943 

9 095 5 905 
14 035 22 870 
31 262 33 437 

4 463 
5 223 6 385 
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Balansräkningar 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och 
skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 

25 

26 

27 
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Koncernen Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

12 065 13 227 10 789 11 936 

85 987 95 067 70 404 84 996 

462 564 479 390 313 971 330 664 

215 132 216 583 186 200 186 200 

200 400 Inga Inga 
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Kassaflödesan a lyser 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat fore finansiella poster 
Avskrivningar 
Erhållen ränta 
Ej likviditetspåverkande poster 

Erlagd ränta 
Betald inkomstskatt 

Ökning/minskning varulager 
Ökning/minskning kundfordringar 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
~ordringar 
Okning/minskning leverantörsskulder 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 
Sålda immateriella 
anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Sålda materiella anläggningstillgångar 
Placeringar i övriga finansiella 
anläggningstillgångar 
Avyttring/amortering av övriga 
finansiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

Koncernen 
2014 

24 419 
25 339 

278 
619 

50 655 
-11 830 
-2 886 

35 939 
-485 

5 314 

4 874 
-2 363 

-2 323 

40 956 

-1 827 

-11 824 
2 596 

l 175 

-9 880 
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Moderbolnget 
2013 2014 2013 

24 410 12 572 9 092 
21 775 9 965 8 461 

331 244 329 
2 793 -224 693 

49 309 22 557 18 575 
-13 827 -5 385 -6 971 
-2 913 -1 701 -670 

32 569 15 471 lO 934 
708 -485 708 

l 970 5 314 l 970 

3 233 3 404 3 279 
-3 908 -2 175 -3 711 

-2 794 -6 772 -2 920 

31 778 14 757 lO 260 

-1 827 

397 397 
-8 650 -3 246 -4 726 

532 2 596 532 

-20 -20 

l 175 1 175 1 175 

-6 566 -1 302 -2 642 
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Kassaflödesanalyser 

Finansieringsverksamheten 
Checkräkningskredit 
Amortering av skuld 
Erhållet koncernbidrag 

Kassallöde från 
finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Koncernen 
2014 

-8 977 
-13 763 

-22 740 

8 336 
8 515 

16 851 --
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Moderbolaget 
2013 2014 2013 

-4 883 -8 835 -4 883 
-18 015 -1 1 416 - Il 017 

7 000 8 000 

-22 898 -13 251 -7 900 

2 314 204 -282 
6 201 2 420 2 702 

8 515 2 624 2 420 
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Not l Redovisnings· och värderingsprinciper 
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F o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncemredovisningama med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncetmedovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokfchingsnämndens 
allmänna råd fOrutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012: l (K3). Övergången har gjorts i 
enlighet med fåreskriftema i K3s kapitel 35, vilket bland annat iimebär att jämförelsetalen fOr 2013 
har räknats om och att omräknade jämforelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. 
Effekterna av övergången visas i not 3. 

Intäkter 
Nettoomsättningen omfattar fOrsäljningsintäkter från kämverksamheten, dvs. produktion, 
fOrsäljning och distribution av el, värme, elhandel, anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom 
entreprenadavtal.I de fall varor och tjänster byts mot likartade varor och tjänster redovisas ingen 
intäktSamtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn 
till rabatter och efter avdrag för moms och redovisas i posten 

Tjänste· och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, dvs. att 
intäkter och kostnader redovisas i forhållande till projektets fårdigställandegrad. 
Färdigställandegraden fastställs genom en jämforelse mellan beräknade och faktiska utgifter på 
balansdagen. 

Befarade forluster redovisas omedelbart. 

Försäkringsersättningar vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av 
forsäkringsersättning redovisas en beräknad fårsäkringsersättning när denna kan beräknas på ett 
tillf6rlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter. 

Offentliga bidrag, bidrag som erhållits för forvärv av en anläggningstillgång reducerar 
anläggningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten 
Övriga rörelseintäkter. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i 
resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordtingar och skatteskulder samt 
uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det filll1s en legal rätt till kvittning. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt for skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd 
av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära 
skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena får tillgångar och skulder och deras 
skattemässiga värden samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära 
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skillnader som hätTÖr från den fårsta redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten 
skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte forändringen är 
hänfortig till en post som redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade fdre balansdagen. 

Immateriella tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. 

Förvärvad rättighet att köpa ut leasad kraftvätmeanläggning, avskrivning sker linjärt med l 021 tkr 
årligen fram till 2025 då leasingavtalet löper ut. 

Elcertifikaten värderas till det lägsta av genomsnittligt försäljningspris under räkenskapsåret och 
fdrsäljningspris på balansdagen. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till forvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fordelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten . 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångamas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i fdrekommande fall tillgångens 
restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används fOr övriga typer av materiella tillgångar. 
Följande avsklivningstider tillämpas: 

Byggnader 
stommar 
Fasader, ytte1tak, fonster 
Hissar, ledningssystem 
Övrigt 

Distributionsanläggningar, elnät 
Mätare 
Produktionsanläggningar, fjärrvärme 
Distributionsanläggningar, fjätTVänne 
Hemvärmeanläggningar 
Gatubelysningsanläggningar 
Inventalier, verktyg och installationer 

100 år 
50 år 
40 år 
40 år 
40 år 

5-15 år 
30 år 
40 år 

15-20 år 
20 år 

5-l O år 
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När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tiilgångama på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en 
prövning av om återforing bör göras. 
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återfåringar av nedskrivningar i den funktion där 
tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal där koncernen är leasetagare redovisas i 

koncernredovisningen som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas 

vid fårsta redovisningstillfållet till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 

min il eas eavgi fterna. 

Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas som lång- respektive kortfristig skuld. 

Betalningar av minimileaseavgifter redovisas som ränta och ammtering av skulderna. 

I fåretaget redovisas samtliga leasingavtal som operationellleasing (hyresavtal), oavsett om avtalen 
är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjät1 över 
leasingperioden. 
Leasingintäktema redovisas linjärt under leasingperioden. 

Finansiella instrument 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar 
och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
fötmåner som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bmt från balansräkningen när fårpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört. 

Uneskulder och leverantörsskulder 
Uneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
fårfallatidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid forfallatidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Varulager 
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Varulager värderas enligt lägsta värdets ptincip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänfårliga till 

inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade fdrsäUningspriset i den löpande 

verksamheten med avdrag får uppskattade kostnader får fårdigställande och för att åstadkomma en 

fårsäljning. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell förpliktelse 

som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resuser kommer att 

krävas för att reglera åtagandet och en tillfårlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten 

av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida 

betalningar som krävs for att reglera fårpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som 

före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker 

som är fårknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte betaktas genom att 

justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna. 

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna. 

Bokslutsdispositioner 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald 
semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en 
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 

Ersättningar efter avslutad anställning: 
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka 

fastställda avgifter betalas till en separat julidisk enhet. Någon rättslig eller infonnell fårpliktelse 

att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar 

för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner 

kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Fönnånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.Koncemens 

fönnånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som 

avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsfårs dätmed i den petiod där den relevanta tjänsten 

utfors. 
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Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 

Nycl<eltalsdefinitioner 

soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i forhållande till 
balansomslutningen. 

A v kastning på totalt kapital 
Resultat före avdrag för räntekostnader i forhållande till balansomslutningen. 

A v kastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i forhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt). 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att fåretagsledning och styrelse gör 
antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen 
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och 
skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade 
beloppen i denna års- och koncernredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under 
rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar 
används sedan for att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt 
fi·ån andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande 
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen 
under det räkenskapsår som ändringen görs samt 1.mder framtida räkenskapsår om ändringen 
påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. 

Inkomstskatter och uppskjutna sl<atter 
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli 
realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden 
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och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänfor sig till skillnaden 
mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden. 

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kanuner att vara o fOrändrade 
samt att gällande regler for utnyttjande av forlustavdrag inte kommer att ändras. 

Ändrat uppskattning och bedömning 

Under 2014 har koncernen gjort bedömningen att behov finns att minska avskrivningstiden på dels 
mätare och mätarutmstning från 20 till 15 år dels på mindre värmeanläggningar från mellan 20- 30 
år till mellan 15 till 20 år. 
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Not 3 Effekter av övergång till K3 

J t . å b l "kni us enng mg ngs a ansra ng 
Koncernen Sala-Heby Energi AB 
Inunateriell rättighet 
Produktions- och disttibutionsanläggning 
Eget kapital 
Avsättning uppskjuten skatt 

Långfristiga skulder till kreditinstitut 
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 

2012-12-31 
13 279 

267 699 
31 877 
33 171 

146 238 
9 516 

Justeting 2013-01-0 l 
a -13 279 o 
b 125 712 393 411 
c -2 921 28 956 
d 2 921 36 092 

e 106 934 253 172 
f s 499 15 15 

a) Omklassificering till produktions- och distributionsanläggning 
b) Omräkning av operationellleasing till finansiellleasing i koncern enligt K3 
c, d) Uppskjuten skatt 22% på UB väl'de av immateriell rättighet . 
e, f) Längfristig resp. kortflistig skuld av fmansiell leasing. 

Justering ingångsbalansräkning 

Moderbolaget Sala-Heby Enen~i AB 2012-12-31 Justering 2013-01-0 l 
Eget kapital 4 270 a -2 921 l 349 
Avsättning uppskjuten skatt 87 b 2 921 3 008 

a, b) Uppskjuten skatt 22% på UB värde av inunateriell rättighet 

Effekten på balansräkningen av övergången till K3 på jämforelseårets siffror redovisas i 
tabellen nedan 
Koncernen Sala-Heby Avlämnad Justering av Justering av ÅR 2013 
Energi AB ÅR 2013 ingångsbalans K3 effekter enligt K3 

2013 
Irrunateriell rättighet 12 258 -13 279 a l 021 o 
Byggnad 6 413 b 63 6 476 
Produktions- och 264 o 17 125 712 c -5 499 
distributionsanläggning a -l 021 383 209 
Eget kapjtal 39 816 -2 921 d 288 37 183 
Avsättning uppskjuten 35 262 2 921 e -225 37 958 
skatt 
Långfristiga skulder till 139 391 106 934 f -5 818 240 507 
kreditinstitut 
Kortfristiga skulder till 8 405 5 499 g -5 499 
kreditinstitut h 5 818 14 23 

a) Avskrivning under året pga omklassificeting till produktions- och distributionsanläggning. 
b) Återfåring av avskrivning byggnader. 
c) Avskrivning på finansiellleasing tillgång. 
d) Avskrivning byggnad se b och upplösning avsättning skatt enl e. 
e) Upplösning avsättning uppskjuten skatt. 
f) Kortfristig del av finansiellleasingskuld. 
g) Amortering finansiell skuld. 
h) Skuld finansiell leasing. 

26(39) 
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Effekten på balansräkningen av övergången till K3 på jämforelseårets siffror redovisas i 
tabellen nedan 
Moderbolaget Sala-Heby Avlämnad Justering av Justering ÅR 2013 enligt 
Energi AB ÅR 2013 ingångsbalans av K3 K3 

effekter 
2013 

Byggnad 5 049 a 56 5 105 
Eget kapital 74 b 281 355 
Avsättning uppskjuten o 2 921 c -225 2 696 
skatt 

a) Återfo1ing av avskrivning byggnader. 
b) Avskrivning byggnad se a och upplösning avsättning skatt en] c. 
c) Upplösning avsättning uppskjuten skatt 

Effekten på resultaträkningen av övergången till K3 på jämf6relseårets siffror redovisas i 
tabellen nedan 
Koncernen Sala-Heby Energi Avlämnad ÅR Justering av K3 PJf 2013 
AB 2013 effekter 2013 enligt K3 
Kostnad for sålda varor -225 547 a 63 

b 5 791 -219 693 
Räntekostnader och liknande -8 036 c -5 791 -13 827 
resultatposter 
Skatt på årets resultat -2 913 d 225 -2 688 

Årets resultat 7 938 288 8226 

a) Återföring av avskrivning byggnader. 
b) A v skrivning på finansiell leasing tillgång. 
c) Räntedet av leasingavgifter. 
d) Upplösning avsättning uppskjuten skatt. 

Effekten på resultaträkningen av övergången till K3 på jämforelseårets siffror redovisas i 
tabellen nedan 
Moderbolaget Sala-Heby Avlämnad ÅR Justering av K3 ÅR 2013 
Energi AB 2013 effekter 20 13 enligt K3 
Kostnad fOr sålda varor -187 596 a 56 -187 540 
Skatt på årets resultat -670 b 225 -445 
Årets resultat 74 281 355 

a) Återfåring av avskrivning byggnader. 
b) Upplösning avsättning uppskjuten skatt. 
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Koncernen Moderbolaget 
2014 2013 2014 

Nettoomsättningen fördelar sig på 
rörelsegrenar enligt följande: 
Verksamhet Administration 2 479 3 456 8 201 
Verksamhet Elnät och elentreprenad 54 433 55 051 
Verksamhet Produktion vånne 109 026 116 590 110 634 
Verksamhet Elhandel 108 303 130 385 112 269 
Verksamhet Heby-Sala Bioenergi AB 2 105 2 142 

Summa 276 346 307 624 231 104 

Rörelseresultatet fårdelar sig på 
rörselsegrenar enligt följande: 
Verksamhet Administration -1 609 
Verksamhet Elnät och elentreprenad 6 041 9 450 
Verksamhet Produktion värme 16 029 15 556 10 478 
Verksamhet Elhandel 2 094 936 2 094 
Verksamhet Heby-Sala Bioenergi AB 255 77 

Summa 24419 24 410 12 572 

Not 5 Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar 

I koncernen uppgår avsk.tivningar och nedskrivningar (samt återfOring därav) av materiella 
tillgångar till 24 318 tkr (20 754 tkr) och immateriella tillgångar till 1 021 tkr (l 021 tkr). I 
moderbolaget uppgår avskrivningarna av materiella tillgångar 8 944 tkr (7 440 tkr) och 
immateriella tillgångar till l 021 tkr (l 021 tkr). 

t kr 

Kostnad fOr sålda tjänster 
Försäljnings- och 
administrationskostnader 
Summa 

Koncernen 
2014 

25 339 

25 339 

2013 Moderbolaget 
2014 

21 775 9 965 

21775 9 965 

2013 

7 846 

117 821 
134 460 

--~ 

260 127 

-1 609 

9 765 
936 

9 092 

2013 

8 461 

8 461 
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Not6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Koncemen 
2014 

Medelantalet anställda, med fårdelning 
på kvinnor och män har uppgått till 

Kvinnor 12 
Män 35 

Totalt 47 

Löner och ersättningar har uppgått till 
styrelsen och verkställande direktören 927 
Övriga anställda 20 157 

Totala löner och ersättningar 21 084 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 6 822 
Pensionskostnader (varav för styrelse 
och verkställande direktör i koncernen 
131 tkr ( 189 tkr ) o ch i moderbolaget 
131 tkr(l89tkr)) 3 974 

Totala löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader 31 880 

Styrelse1edam6ter och ledande befattningshavare 
2014 

Styrelseledamöter 
Verkställande direktör och 
andra ledande befattningshavare 

S j ukfrånvaro 

Total sjukfrånvaro 

- långtidssjukfrånvaro 

- sjukfrånvaro får män 

- sjukfrånvaro för kvinnor 

Antal på Varav 
balansdagen män 

9 89% 

6 83% 

2014-01-01 
2014-12-31 

Moderbolaget 
2013 2014 

15 lO 
37 20 

52 30 

l 020 927 
20 570 12 338 

21 590 13 265 

7 848 4 119 

4 286 2 304 

33 724 19 688 

2013 
Antal på 

balansdagen 
Varav 

män 

9 89% 

5 80% 

2013-01-01 
2013-12-31 

3,18% 

59,59% 

0,79% 

7,44% 
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2013 

12 
21 

33 

874 
12 931 

13 805 

4 913 

2 447 

21 165 
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- anställda - 29 år 
- anställda 30 - 49 år 

- anställda 50 år -

Not7 Ersättning till revis01·erna 

Revisionsuppdraget 
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 

Summa 

Koncemen 
2014 

o 
-

Not 8 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
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7,02% 

0,45% 

Moderbolaget 
2013 2014 2013 

131 92 

70 58 

201 o 150 -

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1,5% av inköpen och 6% av 
försäljningen andra f6retag inom koncernen. 

Not 9 Leasingavtal 

Samtliga finansiella leasingavgifter redovisas som operationellleasing i moderbolaget. Under 2000 
har ett finansiellt leasingavtal ingåtts avseende nyttjandet av kraftvänneverk. Leasingavtalet löper 
vidare med en uppsägningstid på 30 dagar. Dessutom finns finansiella leasingavtal avseende 
rökgaskondensetingsanläggning, återkylare samt en mindre vänneanläggning. Nominella värdet av 
framtida minimi-leasingavgifter avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt 
följande: 

Koncernen Moderbolaget 
2014 2013 2014 2013 

Faller till betalning inom ett är 2 905 2 765 2 905 2 765 
Faller till betalning senare än ett men 
inom fem är 7 225 7 990 7 225 7 990 
Faller till betalning senare än fem år 23 869 14 578 23 869 14 578 



Sala-Heby Energi AB 
556601-2901 

Leasingkostnader och leasingintäkter 
avseende operationella leasingavtal 
uppgår under året ti11: 

Leasingkostnader 

Not 10 Bokslutsdispositioner 

Koncernen 
2014 

Il 369 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan 

Summa 

Not 11 Uppskjuten skatt 

Upplösning avsättning uppskjuten skatt på irrunatriell tillgång 
Uppskjuten skatt hänförlig till redovisad intäkt avseende 
intjänade elcertiflkat redovisade som irrunateriella tillgångar. 

Summa 
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Moderbolaget 
2013 2014 2013 

Il 290 11 369 I l 290 

Moderbolaget 
2014 2013 

-7 000 -9 650 

-7 000 -9 650 

Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

225 225 

87 

225 312 

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under 
räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på 
verksamheten får dessa år utgörs av uppskjuten skatt på obeskattade reserver 12 171 tkr (l O 63 1 
tkr). Latent skatteskuld i koncernen uppgår till 38 742 tkr (37 958 tkr) och redovisas i posten 
avsättningar for skatter. Av koncernens latenta skatteskuld avser 36 270 tkr (35 261 tlcr) skatt på 
obeskattade reserver. 
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Not 12 Immatrieli rättighet 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets förändringar 
-Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 13 El certifikat 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets förändringar 
-Elcertifikat 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Utgående restvärde enligt plan 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

397 

l 827 -397 

l 827 o 

l 827 o 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

21 451 21 451 

21 45 1 21 451 

-9 194 -8 172 

-1 021 -1 021 

-10 215 -9 193 

11 236 12 258 

Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

397 

l 827 -397 

l 827 o 

l 827 o 

Då bolaget ej har for avsikt att avyttra dessa elcertifikat utan istället möta överskott av antal 
el certifikat mot den succesivt höjda kvotplikten i framtiden har bolaget valt att inte redovisa latent 
skatt i den balansförda tillgången. Bolagets bedömning är att den Jatetna skatten i elcertifikat under 
överskådlig framtid ej kommer att realiseras. 
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Not 14 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets fOrändringar 
-Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

14 785 14 785 

14 785 14 785 

-8 309 -8 060 

-247 -249 

-8 556 -8 309 

6 229 6 476 

Not 15 Produktions- och distributionsanläggningar 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 587 310 577 241 
Årets fOrändringar 
-Inköp 9 642 10 806 
-Försäljningar och utrangeringar -6 739 -737 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 590 213 587 310 

Ingående avskrivningar 
Årets forändtingar 

-204 102 -183 830 

-Försäljningar och utrangeringar 6 330 245 
-Avskrivningar -23 625 -20 516 

Utgående ackumulerade avskrivningar -221 397 -204 101 

Utgående restvärde enligt plan 368 816 383 209 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

7 702 7 702 

7 702 7 702 

-2 596 -2 412 

-185 -184 

-2 781 -2 596 

4 921 5 106 

Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

176 737 174 958 

3 246 2 516 
-534 -737 

179 449 176 737 

-41 016 -34 878 

124 245 
-7 442 -6 383 

-48 334 -41 016 

131 115 135 721 
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Not16 Inventarier och verktyg 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets fårändringar 
-Inköp 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets förändringar 
-Försäljningar och utrangeringar 
-Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-3 1 

23 236 24 940 

50 44 
-1 300 -1 748 

21 986 23 236 

-21 094 -21 013 

l 300 815 
-1 467 -896 

-21 261 -21 094 

725 2 142 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

lO 500 11 806 

44 
-1 350 

lO 500 10 500 

-8 670 -8 330 

417 
-l 317 -757 

-9 987 -8 670 

513 l 830 

Not 17 Pågående nyanläggningar och forskott avseende materiella anläggningstillgångar 

Koncemen Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-3 1 2014-12-31 2013-12-31 

Ingående nedlagda kostnader 2 305 4 505 2 186 20 
U n der året nedlagda kostnader 6 621 8 626 3 246 4 702 
Försäljningar -2 186 -2 186 
Under året genomfcirda 
omfördelningar -4 489 -10 826 -3 246 -2 536 

Utgående nedlagda kostnader 2 251 2 305 o 2 186 -
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Not 18 Andelar i dotterbolag 

Sala-Heby Energi Elnät AB 
Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 

Orgnr 
556181-3675 
556403-3156 

Säte 
Sala 
Sala 
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tlcr Eget Resultat Kapitalandel Röstandel Antal aktierBokfort värde 
K .t l apt a 

Sala-Heby Energi El nät AB 12 241 426 100% 
Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 2 041 250 JOO% 
Summa 

Not 19 Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i dotterföretag 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets fOrändringar 

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärden 

Andelar i långfristiga 
värdepappersinnehav 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets forändring 
-Årets anskaffning 

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärden 

Andra långfristiga fordringar 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets forändring 
-Avgående fordringar, amorteringar 

Utgående ackwnulerat 
anskaffningsvärde 

Utgående redovisat värde 

Koncernen 
2014 2013 

o o 

685 665 

20 

685 685 

2 350 3 525 

-1 175 -1 175 

1 175 2 350 

l 860 3 035 

100% 40 000 100 000 
JOO% 500 3 145 

J03 145 

Moderbolaget 
2014 2013 

103 145 103 145 

103 145 l 03 145 

670 650 

20 

670 670 

2 350 3 525 

-l 175 -1 175 

l 175 2 350 

104 990 106 165 
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Not 20 F()rutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna vätme- och elintäkter 
Övriga upplupna intäkter 

Summa 

Not 21 Förändring av eget kapital 

t kr 

Koncernen 
Belopp vid årets ingång 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 

Moderbolae:et 
Belopp vid årets ingång 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

2 083 
32 678 

834 

35 595 

2 054 
29 778 
7 346 

39 178 

Aktiekapital 

5 500 

5 500 

5 500 

5 500 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

l 597 
25 728 

818 

28 143 

Bundna 
reserver 

o 

900 

900 

l 817 
23 174 
6 613 

31 604 

Fritt eget 
k . l ap t ta 

31 683 
9 981 

41664 

-4 696 
5 730 
l 034 

Aktiekapitalet i moderbolaget består av 55 000 aktier med kvotvärde l 00 kr. 

Not22 Obeskattade reserver 

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avsklivningar enligt plan 

Summa 

Moderbolaget 
2014-1 2-31 2013-12-31 

55 324 48 324 

55 324 48 324 
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Not23 Upplåning 

Räntebärande skulder 

Långfristiga 
Reverslån 
Skulder till kreditinstitut 
Skulder till koncernföretag 

Summa 

Kortfristiga 
Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Summa räntebärande skulder 

Förfallotider 

Långfristiga skulder med löptider 
över 5 år 
Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Not24 Checkräkningskredit 

37(39) 

Koncemen Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

62 277 67 188 62 277 67 188 
227 072 240 507 97 986 106 681 

18 074 19 074 

289 349 307 695 178 337 192 943 

18 806 14 223 9 095 5 905 

18 806 14 223 9 095 5 905 

308 155 321 918 187 432 198 848 

151 848 183 615 61 606 83 061 

151 848 183 615 61 606 83 061 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 30 000 tkr (30 OOOtkr) får koncernen och till 
30 000 tkr (30 OOOtkr) för moderbolaget. 
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Upplupna energikostnader 
Övriga poster 

Summa 

Not 26 ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Avseende Skulder till kreditinstitut 
Fastighetsinteclrningar 
F öretagsinteckningar 
Aktier i dotterforetag 

Summa 

För egna ansvarsfdrbindelser 

Summa ställda säkerheter 

Not27 Ansvarsf6rbindclser 

Eventualskulder 

Borgensforbindelse 

Summa ansvarsforbindelser 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

97 149 
2 029 l 851 
l 156 l 103 
5 755 6 499 
3 028 3 625 

12 065 13 227 
--

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

5 200 
112 250 
97 682 

215 132 

215 132 

5 200 
112 250 
99 140 

216 590 

216 590 

Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

56 83 
1 543 1 367 

812 761 
5 755 6 499 
2 623 3 226 

10 789 11 936 

Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

5 200 
81 000 

100 000 

186 200 

186 200 

5 200 
81 000 

100 000 

186 200 

186 200 

Koncernen Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

200 400 

200 400 o o 
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2015-04-16 fOr fastställelse. 
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Karl-Olov Edberg 

Ro1my Orvendal 
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Lars Gustavsson 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Sala Silvergruva AB, 556333-0207, får härmed avge årsredovisning för 2014. 

1(9) 

Sala Silvergruva AB är ett publikt aktiebolag med ca 300 aktieägare, där Sala kommun är 
majoritetsägare . Sala Silvergruva AB bedriver verksamhet inom turismnäringen. Fastigheten som 
förvaltas är ett industri- och kulturarv från 1500talet. Besöksverksamheten innefattar guidade visningar 
av den anrika Silvergruvan, vandrarhem, mat och cafe, museum, höghöjdsbana, konferenser och 
diverse arrangemang. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

/Löpande text../ 

Flerårsöversikt 

Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
soliditet, % 

Resultatdisposition 

2014 
9 550 
2 017 

40 

2013 
8 821 
-871 

20 

2012 
9670 

-732 
36 

Belopp i kr 
2011 

B 701 
635 

42 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, kronor 1 243 000, behandlas enligt följande: 

Belopp i kkr 
Balanseras i ny räkning 

Summa 

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tilläggsupplysningar. 

1 243 

1243 
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Resultaträkning 
Betopp i kkr Not 2014-01-01- 2013-01-01-

2014-12-31 2013-12-31 

Rörelseintäkter, tagerlörändrlng m.m. 
Nettoomsältning 9 550 8 821 
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning -53 302 
Övriga rörelseintäkter 7 531 2 860 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 17 028 11 983 

Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter -2 092 -1 731 
övriga externa kostnader -4 057 -3 884 
Personalkostnader 2 -8 148 -6 531 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 3 -552 -517 

Summa rörelsekostnader -14849 -12 663 

Rörelseresultat 2 179 -680 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 1 3 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -163 -1 94 

Summa finansiella poster -162 -191 

Resultat efter finansiella poster 2 017 -871 

Bokslutsdispositioner 
Resultat före skatt 2017 -871 

Skatter 

Arets resultat 2 017 -871 
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Balansräkning 
Belopp i kkr Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggnlngstlllg<ingar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 6 42 21 

Summa immateriella anläggningstillgångar 42 21 

Materiella anläggningstlllg<ingar 
Byggnader och mark 7 8 442 8 870 
Inventarier, verktyg och installationer 8 522 478 

Summa materiella anläggningstillgångar 8 964 9 348 

Summa anläggningstillgångar 9006 9 369 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 9 
Färdiga varor och handelsvaror 787 841 

Summa varulager 787 841 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 539 630 
Övriga fordringar 10 228 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 500 274 

Summa kortfristiga fordringar 1 049 1 132 

Kassa och bank 
Kassa och bank 98 47 

Summa kassa och bank 98 47 

Summa omsättningstillgångar 1 934 2 020 

SUMMA TILLGÅNGAR 10 940 11 389 



Sala Silvergruva AB 
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Balansräkning 
Belopp i kkr Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 10 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (O aktier) 

Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder · 
Checkräkningskredit 11 

Övriga skulder 12 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 
Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 

Panter och därmed jämförliga slikerheter som 
har ställts för egna skulder och avsättningar 
Fastighetsinteckningar 

Övriga ställda panter och 
därmed jämförliga säkerheter 

Summa ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Summa ansvarsförbindelser 

4(9) 

2014-12-31 2013-12-31 

5 571 5 571 

5 571 5 571 

-3 260 -2 389 
2 017 -871 

-1 243 -3 260 

4 328 2 311 

584 2 344 
2 986 4 056 

3 570 6 400 

80 86 
1 015 1 111 

858 289 
1 089 1 192 

3042 2 678 

10 940 11 389 

2014-12-31 2013-12-31 

1 250 1 250 

1 250 1 250 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper 

5(9) 

Arsredovisningen är upprättad i enl ighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Arsredovisning 
i mindre aktiebolag. 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäkter 
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkter till kunder, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 

Fordringar 
Fordringar har värderats till det belopp varmed de räknas inflyta. 

Varulager 
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta 
av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har 
Inkuransrisk beaktats. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året 
förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Anläggningstillgångar %per år 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Byggnader 
-Hotell byggnader 
-Hissinstallation 
-Datorer 
-Inventarier, verktyg och installationer 
-Pelletspannor 

2 
3 
5 

33 
20 

6,6 

Skiflnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 
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Upplysningar till resultaträkning 

Not 1 Nettoomsättning 

Nettoomsättning 

Bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret var: 
Visningsverksamheten 
Restaurangverksamheten 
Logiverksamheten 
Butiksverksamheten 
Konferensverksamheten 
Fastighetsrelaterad verksamhet 
Statiliga och Kommunala Bidrag 
Lagerförändring 
Summa 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Män 
Kvinnor 

Totalt 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Styrelse och VD 
Övriga anställda 

Summa 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

2014-01-01-
2014-12-31 

4 291 
3430 
1 024 

692 
182 

1 040 
6 421 

-53 
17 028 

2014-01-01-
2014-12-31 

8 
13 

21 

2014-01-01-
2014-12-31 

620 
6 210 

6830 
2 028 

304 

Av företagets pensionskostnader avser 92 359 kr (fg år 79 194 kr) företagets VO. VDs 
anställningsavtal innehåller inga bonusar eller avtal om avgångsvederlag. 

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och installationer 

Summa 

2014-01-01-
2014-12-31 

9 
429 
114 

552 

6(9) 

2013-01-01-
2013-12-31 

4 349 
2 939 

868 
739 

580 
2 206 

302 
11 983 

2013-01-01-
2013-12-31 

7 
9 

16 

2013-01 -01-
2013-12-31 

576 
4 635 
5 211 
1 570 

236 

2013-01-01-
2013-12-31 

26 
426 

65 

517 



Sala Silvergruva AB 
556333-0207 

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
2014-01-01-
2014-12-31 

Ränteintäkter, övriga 1 

Summa 1 

Not 5 Räntekostnader och liknande kostnader 

Räntekostnader, övriga 

Summa 

Upplysningar till balansräkning 

2014-01-01-
2014-12-31 

163 

163 

7(9) 

2013-01-01-
2013-12-31 

3 
3 

2013-01-01-
2013-12-31 

194 

194 

Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning enligt plan 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning enligt plan 
-Ingående nedskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden 

Redovisat värde vid årets slut 

2014-12-31 2013-12-31 

22 
29 

51 

-1 
-8 

-9 

42 

2014-12-31 

15 681 

15 681 

-3 811 
-428 

-3 000 

-7 239 

8 442 

2014-12-31 

1 767 
158 

1 925 

-1 288 
-115 

-1 403 

522 

22 

22 

-1 

-1 

21 

2013-12-31 

15 438 
243 

15 681 

-3 385 
-426 

-3 000 

-6 811 

8 870 

2013-12-31 

1 612 
155 

1 767 

-1 198 
-91 

-1 289 

478 
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Not 9 Varulager 
2014-12-31 2013-12-31 

Varulager Butiken 317 392 
Lager Restaurangen 105 82 
Virkeslager 365 367 

787 841 

Not 1 O Eget kapital 
Aktie- Reserv- Uppskrivn.- Fritt eget 

kapital fond fond kapital 
Belopp vid årets början 5 571 -3 260 
Korringeringar vid övergång till 
BFNAR 2008:1 

Korrigerat belopp vid årets ingång 5 571 -3 260 
Disposition en/ lirsstämmobeslut 
Arets resultat 2 017 

Belopp vid årets slut 5 571 -1 243 

Not 11 Checkräkningskredit 
2014-12-31 2013-12-31 

Beviljad kreditlimit 2 750 2 750 
Outnyttjad del -2 166 -406 

Utnyttjat kreditbelopp 584 2 344 

ställda säkerheter till kreditinstitut 
2014-12-31 2013-12-31 

Kommunal Borgen (Sala Sparbank) 2 750 2 750 

2 750 2 750 

Not 12 Övriga skutder till kreditinstitut 
2014-12-31 2013-12-31 

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen -2 986 -4 056 

-2 986 -4 056 

ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut 
2014-12-31 2013-12-31 

Kommunal Borgen (Lån Sala Sparbank) 4 250 4 250 
Pantbrev 750 

4 250 5 000 
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