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SALA KOMMUN l KORTHET 

Befolkning 
Sala kommuns folkmängd ökade med 184 personer under 
2015, och var vid årsskiftet 22 109 personer. 

Under året föddes 215 personer som kan jämföras med 
216 personer under året före. Antalet personer som avled 
under 2015 blev 221 personer som kan jämföras med 247 
personer under året före. Antal personer som flyttade in 
till kommunen under förra året var 1 207 vilket kan jäm
föras med 1 229 personer under är 2014. Antalet utflyt
tande frän kommunen var 1 019 personer under förra 
året, i jämförelse med 1 043 personer år 2014. 

Salas befolkning l åldersklasser 

Invånare 2015 

0-18år 4 551 

19-64 år 12 256 

65-w 5 302 

Sysselsättning 
Antal förvärvsarbetande kommuninvånare är lO 329 
personer, varav 5 483 män och 4 846 kvinnor. 
I Sala kommun finns det 8 060 arbetstillfällen. Utpendling 
till annan kommun 3 969 personer, 2 292 män och l 677 
kvinnor. Inpendling till Sala kommun l 700 personer, 949 
män och 751 kvinnor. 

Så användes skattepengarna 2015 
Sä här fördelades 100 kr i kommunalskatt på olika verk
samheter: 

Skola och föi-skola 
Grundskola och särskola 
Förskola 
Gymnasieskola 
Vård och omsorg 
Äldreomsorg 
Omsorg om funktionshindrade 
Individ- och familjeomsorg 
Försörjningsstöd 
Kultur och fritid 
Kultur och fritid samt kulturskola 
Övrigt 
Arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning 
Gator, parker och lokaler 
Räddningstjänst 
Färdtjänst, skolskjuts, kollektivtrafik 
Kommunens övriga verksamheter 

21,12 kr 
10,75 kr 

9,08 kr 

24,09 kr 
7,93 kr 
4,63 kr 
1,75 kr 

4,19 kr 

1,37 kr 
3,05 kr 
1,87 kr 
1,65 kr 
8,52 kr 
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Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
Sä här ligger Sala till i jämförelse med andra kommuner i 
ett urval av områden: 

+ Bästa + Sämsta Medel 
PV'~ Salas 
~ resultat 

Hur stor andel av medborgarna får svar på en enkel e-postfråga inom 
två arbetsdagar? 

Epost-svar % 

• o so 

91 

om • 
100 

Hur stor andel av medbargama som tar kontakt med en handläggare 
via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? 

Telefonkontakt % 

56 

O·B • • 100 o so 

Hur lång är väntetiden i snittför att få plats på ett äldreboende från 
ansökan till erbjudande om plats? 

Väntetid särskilt boende, dagar 

77 

• o a • 210 o 70 140 

Hur många bom per personal är det i kommunens förskolor i verklig
heten? 

Antal barn/personal- närvarande 

4,0 

mo • 7,0 3,0 s,o 

Hur stor andel av eleverna i årskurs 9 ör behöriga till något nationellt 
program på gymnasiet? 

Elever behöriga till gymnasiet% 

·• 0,0 so,o 

90,5 

oB•· 
100,0 
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INLEDNING 

Politik och organisation 
Den politiska organisationen i Sala kommun består av kommun-
fullmäktige (KF), kommunstyrelse (KS), fyra facknämnder samt 
demokrati bere dning. valnämnd, överförmyndare och kommunre-
vision. Till KS fi nns två utskott och till Vård- och omsorgsnämnden 
ett utskott 

Kommunen har en gemensam förvaltning som sköter det dagliga 
arbetet Förvaltningen är uppdelad i tio kontor. 
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Snabbfakta 4 år i sammandrag 
Nyckeltal/mått 2012 2013 2014 2015 

Arets resultat 39,3 65,1 1,1 38,9 

Arets resultat som andel av skattein- 3,7 6,0 0,1 3,4 
täkter, bidrag och utjämning,% 

Nettokostnader, mkr l 012,7 1019,8 1113,1 1124,8 

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

Jämförelsestörande intäkter, mkr 21,0 29,9 o 9,8 

-förändring fr föregående år, 2,6 1,6 6,0 2,5 
justerat m jämförelsestörande,% 

skatteintäkter, bidrag, utjämning. l 057,7 l 091,5 1119,6 1161,3 
mkr 

-förämlfing från fö regående år,% 2,8 3,2 2,6 3,7 

Nettokostnadsandel av skatteintäk- 96 93 99 97 
ter, bidrag och utjämning,% 

Finansnetto, mkr -5,7 -6,6 -5,3 -3,3 

Rörelsekapital, mkr -94,5 2,5 -31,4 -26,8 

Balanslikviditet,% 57 101 88 89 

Soliditet,% 50 50 49 51 

Nettoinvesteringar, mkr 121,4 103,8 68,2 79,3 

lAngfristig skuld, mkr 282,9 359,7 347,0 305,0 

Tillgångar per invånare, kr 49870 56 217 56998 54 849 

skulder per invånare, kr 23 311 26 558 27 430 24 927 

Utdebitering 22,31 22,31 22,31 22,31 

Folkmängd 21596 21769 21925 22109 

Löner och sociala avgifter, mkr 720,2 738,1 774,2 824,2 

-förändring från föregående år,% 2,2 2,5 4,9 6,5 

Känsllghetsanalys: 

10 öre i förändrad skattesats ca 4,2 mkr 

l% ränteförändring, låneskulden ca 2,8 mkr 

l % medarbetarkostnad ca 8,2 mkr 



Presentation av kommunens styr
modell 
KOMMUNFULLMÄKTIGEs VISION av hur kommunen skall 
utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån 
visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperi
oden. 

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 strate
giska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetbered
ning 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. 

l VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den 
egna verksamheten ska bidra till att uppFylla målen i den strate· 
giska planen. 

DE POLITISKA MÅLEN l DEN STRATEGISKA PLANEN är formu
lerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: 

Hållbart samhälle 

Medborgare 

Medarbetare 

Ekonomi 
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MÄTBARA MÅL är ettviktigt 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 kommunövergripande eller nämnds specifika. Ofta krävs det 
flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig 
det uppsatta målet Om den politiska mälsättningen inte kan mätas 
i form av en indikator ska den istället formuleras som en inrikt· 
ning. fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. 

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

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för 
God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det 
ekonomiska resultatet samthur väl målen i den strategiska planen 
har uppfyllts. 



FÖRVALTNI NGSBERÄTTELSE 

Året som gått 
Under sensommaren och hösten kom de stora flykting
strömmarna att dominera arbetet på kommunövergri
pande nivå stort fokus på att förbereda kommunens orga
nisation på olika former av boendeplatser för asylsökande i 
den händelse Migrationsverket skulle avropa det i s ala. 
Förberedande samverkan med andra myndigheter på 
regional nivå krävde omfattande arbetsinsatser. 

Insatser för att minska risken för konflikter och social oro i 
samband med uppstart av asylboende i Sala, samt öka 
möjligheterna till väl fungerande integration s tartades upp 
under senare delen av hösten. 

Den omfa ttande flyktingtills trömningen innebar en stor 
utmaning för barn- och utbildningsnämndens verksamhet
er. Ny mottagningsenhet, förbered elseklasser mm inrä tta
des för att underlätta mottagandet. 

Under 2015 fick kommunen de första starka indikationerna 
på att lära re blir allt mer svårrekrytera de. 

Under åre t som gått har efterfrågan på vård- och om
sorgsinsatser inom samtliga områden ökat mycket kraftigt. 
Den störs ta ökningen består av asylsökande ensamkom
mande barn och unga. 

Inom äldreoms orgen finns ökningen såväl inom hemsjuk
vården/rehabiliteringen som inom vård- och omsorgs bo
ende. Den utförda hemtjänsten har ökat med 1000 timmar 
från janua ri till december. 

Många nya medarbetare ha r rekryterats till äldreomsorgen 
med anledning av öppnandet av nya platser, ökad efterfrå
gan på hemtjänst och pensionsavgångar. Även sjuksköters
kegruppen har utökats. 

Samtliga trygghetstelefoner i ordinärt boende har bytts ut 
till digital teknik. 

Samtliga elever inom gymnasieskolans åk 1 i Sala har er
bjudits möjlighet till fe riearbete på alla skollov. 

En idetävling för arkitekter har genomförts på Östra kvar
teren - Silvervallen som underlag fö r detaljplanen 

Under året har en avstängning av Särskogsleden fö r tung 
genomfartstra fik genomförts samt att ett förbud för farligt 
gods på Särskogsleden har införts. 

Salas resecentrum ä r en vikt ig knutpun kt i staden. Sala har 
under 2014-2015 arbetat med att bygga om busstermina
len och området framför s tationshuset, den 2 december 
201 5 var det invigning. 
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Uppstart av en helt ny verksamhet i bottenvåningen i 
Kaplanen som heter Träffpunkt Kaplanen -Fritid för 
äldre. En pla ts att möta andra människor och få ett rikt 
socialt liv, samtidig t som det ökar livskvaliten och bevarar 
hälsan hos vå ra seniorer. 

Omvärldsanalys 
Med anledning av det osäkra läget gällande befolkningsut
vecklingen har SKL beslutat att inte publicera någon ny 
framåtsyftande skatteunderlag-prognos förrän den 3 mars 
2016, då man bedömer att en ny befolkningsframskrivning 
finns tillgänglig. Informationen detta stycke baseras därför 
på en blandning avinfonnation ur cirkulär 15:29 daterat 
151008 samt 15:42 daterat 151218. 

Den svenska ekonomin befi nner sig sedan ett par år till
baka i en konjunkturåterhämtning. lnhemsk efterfrågan 
växer snabbt och BNP beräknas att öka med drygt 3 Ofo 
under 2016. Tillväxten i den svenska ekonomin gör att 
sysselsättningen växer snabbt och arbetslösheten gradvis 
pressas tillbaka. l slutet av 2016 beräknas den svenska 
ekonomin nå konjunkturell balans, ett tillstånd då va rken 
hög- eller lågkonjunktur kan sägas råda. Arbetslösheten har 
då nått ner mot 6,5 Ofo och inflationstalen, enligt KPI, ligger 
nära 2%. 

De följande tre åren (2017- 2019) beräknas den svenska 
ekonomin befinna sig i konjunkturell balans. Prognoserna 
pekar mot att arbetslösheten uppgår till s trax över 6 Ofo 
med KPIX-inflation samt BNP-tillväxt på 2 Ofo årligen. 

Under 2016 växer efterfrågan i den svenska ekonomin 
snabbt. Inte minst investeringarna och den offen tliga kon
sumtionen uppvisar jämförelsevis höga tillväxttal. När 
återhämtningen är över och balans har nåtts antas tillväx
ten i investeringarna bli mer normal. Däremot fo rtsätter 
den offentliga konsumtionen och inte minst den kommu
nala konsumtionen att växa i snabb takt. Bakgrunden är en 
fortsatt mycket snabb befolkningstillväxt. Mellan åren 2014 
och 2019 ökar antalet invånare i Sverige med i genomsnitt 
1,3 Ofo per år. Det är tre gånger så snabbt som genomsnittet 
för de senaste tre decennierna. Den främsta förklaringen 
till denna skillnad en fortsatt mycket omfattande flyk
tinginvandring. Den snabbt växande befo lkningen innebär 
att kommunala verksamheter i form av s kola, vård och 
omsorg behöver växa snabbt. 

Under den konjunkturella återhämtningen 2015 och 2016 
ökar sysselsättningen och därmed skatteunderlaget snabbt. 
Kommunernas och landstingens skatteinkomster kan då 
ganska väl matcha de kostnadskrav som befolkningsut-
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vecklingen ställer. Med den mer dämpade tillväxt i syssel
sättning och skatteunderlag som följer efter att konjunktu
rell balans har nåtts är denna ekvation inte lika lätt att lösa. 
Kommunerna och landstingen tvingas då till betydande 
skattehöjningar i SKL:s beräkningar för att intäkterna ska 
fås att täcka kostnaderna. Jämfört med i dag beräknas 
utdebiteringen sammantaget höjas med l krona och 92 öre 
fram till2019. 

Att skatteunderlagstillväxten tilltar i 2015 jämfört med 
2014 beror främst på att löner och pensioner stiger mer. 
Nästa är medför tilltagande ökningstakt för arbetade tim
mar och pens ionsinkomster att skatteunderlagstillväxten 
accelererar ytterligare och beräknas visa den största ök
ningen sedan år 2008. 

SKL:s beräkningar utgår från att den pågående konjunk
turuppgången leder till att ekonomin kommer i balans 
2016. Därefter ger visserligen· extrajobben viss draghjälp åt 
sysselsättningsutvecklingen, men arbetade timmar väntas 
trots det inte öka lika snabbt som under konjunkturupp
gångens slutfas. Efter 2016 beräknas också med a tt in
komsterna av arbetslöshetsersättningar minskar och en 
snabbare ökning av grundavdragen. De t ä r de viktigaste 
förklaringa rna till att skatteunderlaget växer långsammare 
från och med 2017. 

Framtiden 
SCB:s befolkningsprognos daterad 2016-02-11 visar på en 
kraftig befolkningstillväxt i Sala för perioden 2017-2019. 
Från dagens befolkningsnivå på 22 109 förväntas befolk
ningen öka till 22 958 personer 2019. En ökning av antalet 
medborgare med 100 personer påverkar kommunens 
intäkter i form av skatter, bidrag och utjämning med 5,1 
mkr. Samtidigt ökar också kostnaderna med antalet perso
ner som ska ta del av kommunens tjänster. 

Utmaningar 
Rejält stigande pensionskostnader de kommande åren är 
bara början på en kraftig kostnadsökning ökning bland 
annat till följd av regeländringar i pensionssystemet. Kost
naderna beräknas öka från 75,4 mkr 2017 till88,8 mkr 
2019. 

Investeringsvolymen beräknas att öka kraftigt under bud
getperioden 2017-2019. Från 123,4 mkr 2016 till199,2 
mkr respektive 165,7 mkr för 2017 och 2018. Kommunen 
har begränsade möjligheter till egenfinansiering och de 
långfristiga skulderna beräknas därför att öka från 281,6 
mkr 2016 till 463,4 mkr 2018. Som en konsekvens av den 
höga investeringsvolymen kommer de kapitaltjänstkostna
der som ska bäras av verksamheterna öka kraftigt från 84,9 
mkr 2017 till 91,5 mkr 2018. En återgång till mer normala 
räntenivåer kommer att bidra till att ytterligare öka dessa 
kostnader. 
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Årets resultat uppgår till 38,9 mkr. Resultatet är 31,7 mkr 
högre än budgeterat. l verksamheternas nettokostnader 
redovisas ett samman taget överskott för nämnderna på 
25 mkr samt reavins ter, avskrivningar och övriga kostna
der och intäkter inom finansförvaltningen,+ 1,5 mkr. 
Tilläggsanslag på 2,3 mkr har delats ut under året. 

Intäkterna från skatteintäkter, bidrag och utjämning är 
2,4 mkr lägre än budget och flnansnetto 1,9 mkr bättre. 

De största avvikelserna inom nämnderna återfinns på 
kommunstyrelsen med ett överskott på 15,5 mkr medan 
Vård- och omsorg redovisar ett överskott på 8,7 mkr. Det är 
värt att notera att likvidationen av Sala Industrifastigheter 
AB (SIFAB) påverkar resultatet positivt med 5,8 mkr, som 
en extraordinär intäkt. 

Resultatutveckling 2011-2015, mkr 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

o 
2011 2012 2013 2014 2015 

BALANSKRAV 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, 
intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Vid bedömning
en av om balanskravet uppfyllts har årets resu ltat 38,9 mkr 
tkr justeras med realisationsvinsterna som uppstått vid 
försä ljning av fastigheter och aktier samt likvidationen av 
Sala Industrifastigheter AB. Årets resultat en ligt balanskra
vet uppgår till 30,8 mkr vilket innebär att kommunen upp
fy llt balanskravet 

Balanskravsutredning 

Mkr 2015 

Arets resultat enl resultaträkning 38,9 

Reducering av samtfiga realisationsvinster 8,1 

Arets resultat efter balanskravsjusteringar 30,8 

Medel till/från resultatutjämningsreserv o 

Årets balanskravsresultat 30,8 



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING- MÅLUPP
FYLLELsE 

Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som 
främjar god ekonomisk hushållning. 

Balanskravet ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar 
nivå på resultatet. För att leva upp till kravet om god eko
nomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga 
denna miniminivå. Resultatet bör då ligga på en nivå som 
är långsiktigt hållbart. 

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 
räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att 
pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett 
effektivt sätt. 

För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning. Där
för fastställer Kommunfullmäktige årligen kommungemen
samma visioner och mål. 

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska även 
finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas 
upp. God måluppfyllelse i delärsrapporten och ärsbokslutet 
är en förutsättning för att upp nä god ekonomisk hushåll
ning. 

Men det krävs också att kommunen har en beredskap att 
möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förvän
tade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser i 
stället för insatser i efterskott. Ett positivt resultat behövs 
för att kunna egenfinansiera investeringar som överstiger 
årets avskrivningar. Om kommunen lånar även till dessa 
investeringar finns risk att ränta och amortering kommer 
att tränga undan övriga kostnader för drift av kommunens 
verksamhet i resultaträkningen. 

För att ha en längsiktigt hällbar ekonomisk utveckling ska 
därför resultat i relation till skatteintäkter, statsbidrag och 
utjämning uttryckas som ett procentuellt överskott (resul
tatmål). 

Finansiella mdl 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2015 beslutat att 
årets resultat ska uppgä tillminst 1% av skatteintäkter, 
s tatsbidrag och utjämning. Mäl et uppfylls 2015 då resulta
tet uppgår till 3,4 %. 

Kommunfullmäktige har också satt mälet att ökningen av 
skatteintäkter, s tatsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen. Nettokostnadsökningen är 1,1 % 
och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
är 3,7 %. Mäl et är upp nätt. 
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Samtliga finansiella mål har uppnåtts. Kommunen har ur 
ett finansiellt perspektiv uppnått god ekonomisk hushäll
ning. 

VERKSAMHETENS KOSTNADER OCH IN
TÄKTER 

Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet 
fö r den löpande verksamheten. Nettokostnadsandelen 
visar hur stor del av skatter, bidrag och utjämning som 
används till att finansiera verksamheternas nettokostna
der, hur stor del som finns kvar till att betala finansnettot, 
få balans i resultaträkningen och eventuell konsolidering. 
Nettokostnadsandelen är 97 %. 

Verksamheternas intäkter har under äret varit 20,6 mkr 
lägre än budget, det är värt att notera att bidragsdelen som 
består av riktade statsbidrag har ökat från 32%2014 till 
39%2015. 

10,4" 

Externa kostnader 2015 
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• övriga kostnidtr, 6,S" 

De externa bruttokostnaderna har mellan 2014 och 2015 
ökat med 4,4 %. Löner och sociala avgifter uppgår till824,2 
mkr och är den största kostnaden i kommunens verksam
het och utgör 59,1% av verksamheternas kostnader. Kost
naderna löner och sociala avgifter har ökat med 6,5% 
mellan 2014 och 2015. Detta kan jämföras med en ökning 
på 4,9 o/o mellan 2013 och 2014. 

A VSKRIVNINGAR 

Externa Intäkter 2015 

Q F6nii;Jinc:slntlkter, 8,3" 

... 
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Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska 
bedriva verksamheten inom beslutade anslag. Nämnderna 
har sammantaget bedrivit verksamheterna inom beslutade 
anslag enligt driftredovisningen. Överskottet blev 25 mkr 
och därmed är målet uppfyllt. skolnämnden visar ett un
derskott på -1,3 mkr men mäluppfyllelsen får ändå anses 
vara relativt stark. 

Avskrivningarna är 8,2 mkr lägre än budgeterat. Detta 
beror bland annat på att budgeterade investeringar är 
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högre än redovisade. Den del avskrivningarna som är be
räknade pä de budgeterade investeringarna ger därför ett 
överskott. En för hög investeringsvolym binder därför upp 
resurser som skulle kunna användas till annat. 

PENSIONER 
Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr (inkllöneskatt) 

2012 2013 2014 2015 

Avsättning pensioner 30,4 

Ansvarsförbindelser 573,8 

Finansiella placeringar o 
Summa 604,2 

38,2 

611,7 

o 

649,9 

39,7 

578,5 

o 

618,2 

39,7 

561,9 

o 

601,6 

Kommunen har förutom den del som redovisas i balans
räkningen ett stort åtagande för pensioner vilket redovisas 
som ansvarsförbindelse. De totala pensionsförpliktelserna 
för kommunens anställda uppgår 2015 till 601,6 mkr. 
Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspens
ion samt garanti- och visstidspensioner. Denna del som 
förvaltas av kommunen uppgår till 39,7 mkr. Avsättningar 
och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräk
ning. 

Pensionskostnader, mkr (inkllöneskatt) 

2012 2013 2014 2015 

Individuell del 31,2 31,1 33,1 37,8 

Förändring avsatt till pensioner 0,5 7,7 1,5 o 
- varav RIPS-ränta 2,4 

Pensionsutbetalningar 31,6 29,9 31,5 31,9 

Summa 63,3 68,7 66,1 69,7 

Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att 
fö rvalta själv uppgår till37,8 mkr. I pensionsutbetalningar 
ingår utbetalningar enligt ansvarsförbindelsen och försäk
ringspremie avseende kompletterande ålderspension. Frän 
och med 2006 försäkras den kompletterande ålderspens
ionen. Även den intjänade pensionen frän och med 1998 
försäkras. 

SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 

skatteintäkter, bidrag och utjämning ä r den största in
koms tkällan för kommunen och svarar för 78% av samt
liga driftintäkter. Sammantaget har skatter, bidrag och 
utjämning minskat med 2,4 mkr jämfört med budget 

Nettokostnadsökningen 2015 är 1,1 % och ökningen av 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är 3,7 %. 

Skatter, bidrag och utjämning ha r frän 2011 ökat med i 
genomsnitt 3,2% per är. Verksamhetens nettokos tnader 
har under samma period ökat med 2,8 %. Under 2012 och 
2013 har nettokostnadsökningarna understigit l% samti
digt som skatter, bidrag och utjämning legat stadigt r unt 3 
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%. Den kraftiga nettokostnadsökningen 2014 pä 9,1% var 
mycket oroande, men det ä r glädjande att kostnadsökning
arna för 2015 nu äter ligger på lägre nivåer. 

l sammanhanget bör noteras att löner och sociala avgifter, 
trots ovan nämnda netto kostnadsökning, ökat frän 4,9% 
mellan 2013-2014 till6,5 % mellan 2014-2015. Det kan 
tyckas paradoxalt när dessa kostnader står för hela 59,1% 
av kommunens totala kostnader. En möjlig förklaring kan 
vara att de riktade statsbidragen historiskt sett har ökat 
frän är. Dessa intäkter inkluderas inte i måttet skatter, 
bidrag och utjämning utan sänker is tället verksamheternas 
nettokostnader. Detta innebär att jämförelsen mot verk
samheternas nettokostnader riskerar att bli missvisande. 

Nettokostnader och skatteintäkter, bidrag, utjämning, 
förändring% 

8 +-----------------------~--~--------

6 +----------------------#------~------

2 t---~~~--------~L---~~~~~---

0 +------,---%~~~~~.------.------. 
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- Verksamhetens nettokostnader 

skatteintäkter, bidrag, utjämning 

FINANSNETTO 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och 
intäkter, är negativt 3,3 mkr men ändå 1,9 mkr bättre än 
budgeterat. Det till största del beroende på att län har satts 
om till en betydligt lägre ränta än budgeterat. 

I de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor, 
finansiell kostnad för pension också indexuppräkning för 
ätagandet att bidra till Citybanan. 

l de finansiella intäkterna ingår förutom bankränta och 
borgensavgifter bland annat avkastning frän de kommu
nala bolagen samt reavinst frän fö rsäljning av finansiella 
anläggningstillgångar. 

TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

Kommunens totala tillgängar är l 212,6 mkrvarav 993,2 
mkr är anläggningstillgångar. Det egna kapitalet är 621,8 
mkr. Kommunens skulder är 551,1 mkr varav 305,0 mkr ä r 
längfristiga skulder. I de längfristiga skulderna ingår kom
munens engagemang i byggandet av Citybanan med 12 mkr 
och skuld för anslutn ings- och anläggningsavgifter för VA 
med 15,4 mkr samt investeringsbidrag pä 15,8 mkr för 
byggnation av nytt äldreboende, resecentrum och boende 
för flyktingar. Kommunens totala låneskuld uppgår till 
279,4 mkr, förd elat mellan kortfristig dell7,7 mkr och 
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långfristig del261,7 mkr. Lå ngivare till samtliga kommu
nens lån är Kommuninvest. 

Låneskuld 

2013 2014 2015 

Lån som förfaller inom l år, mkr 64 93 81 

Lån som förfaller inom 2-3 år, mkr 173 176 155 

Lån som förfaller inom 4·5 år, mkr 110 60 43 

Genomsnittlig ränta 2,74% 2,79% 2,34% 

Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,6 3,6 4 

SOLIDITET 

soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. 
soliditetsmåtte t visar hur stor del av tillgångarna som 
finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar solidi
teten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. 
soliditeten är 51%. Kommunens ekonomiska styrka är i 
det närmaste oförändrad sedan 2012. 

solidi tet,% 

2012 2013 2014 2015 

Exklusive pensionsförpliktelse so so 49 51 

Inklusive pensionsförpliktelse -3 o s 

LIKVIDITET 

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort 
sikt är relationen omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balanslikvidite
ten 2015 är 89% vilket innebär att de kortfristiga skulder
na är högre än omsättningstillgångarna. 

BORGENSÅTAGANDE 

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till687,2 mkr 
en ökning med 65,5 mkr jämfört med 621,7 mkr föregå
ende år. Ökningen beror på till största delen på ett utökat 
borgensåtagande till Sala Heby energi AB på 52,9 mkr. 

RESUL T ATUTJÄMNINGSRESERV 

Kommunfullmäktige fonderade 15,1 mkr av 2013 års resu l
tat till en resultatutjämningsfond. Fonden är oförändrad 
under 2015. 
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DRIFTSREDOVISNING, NETTO 

Nämnd/styrelse, mkr Budget Bokslut +l· 
2015 2015 

Kommunstyrelsen 190,4 174,9 15,5 

Revision 0,8 0,8 o 

överförmyndare 3,2 3,0 0,2 

Kultur· och fritidsnämnd 42,5 40,8 1,8 

skolnämnd 471,5 472,8 -1,3 

Vård· och omsorgsnämnd 453,6 445,0 8,7 

Summa 1162,0 1137,0 25,0 

Nämnderna redovisar ett sammantaget budgetöverskott på 
25 mkr. 

Kommunstyrelsen redovisar överskott för a lla verksam
hetsområden utom Medborgarkontoret som redovisar en 
marginell negativ avvikelse mot budget. De största över
skotten redovisas för Samhällsbyggnads och Tekniskt 
kontor. 

Sl<olnämnden redovisar överskott för verksamheterna 
central förvaltning. kulturskola, gymnasiesärskola, grund
särskola och vuxenutbildning medan underskott redovisas 
för verksamheterna förskola, grundskola gymnasieskola, 
svenska för invandrare (SFl) och nämnd- och styrelseverk
samhet 

Vård- och omsorgsnämndens överskott är huvudsakligen 
hänf<irligt till verksamhetsområdenalFA (individ, familj , 
arbete och integration) samt förvaltningsövergripande 
verksamhet medan området Omsorg om äldre genererar 
ett mindre underkott. 

INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO 

Nämnd/styrelse, mkr Budget Bokslut +l· 
2015 2015 

Kommunstyrelsen 130,7 74,8 55,9 

Kultur- och fritidsnämnd 0,5 0,4 0,1 

skolnämnd 4,3 3,4 0,9 

Vård- och omsorgnämnd 3,0 0,9 2,1 

Summa 138,5 79,5 59,1 

Nettoinvesteringarna var budgeterade till87,8 mkr. Budge
ten har kompletterats med ti lläggsanslag på 50,7 mkr. Av 
den totala budgeten på 138,5 mkr lämnas ett överskott 
med 59,1 mkr vilket motsvarar en budge tavvikelse med 43 
%. 2014 var budgetavvikelsen 60% och 2013 37%. 

Den största avvikelsen, är hänförlig till Tekniska kontoret 
+52,9 mkr. 
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större Investeringar, netto och totalt netto 2013-2015, mkr 

2013 2014 2015 Totalt 
2013-2015 

Il-investeringar 1,2 3,3 1,0 5,6 

Brandbilar 4,7 0,2 4,8 

Fastighetsköp/försäljning 8,9 ·0,3 2,5 11,1 

skolgårdar 0,3 2,S 3,2 6,1 

Tollagnings-/mottagningskök 0,2 9,2 9,4 

Äldreboende 72,7 3,6 3,0 79,2 

Lärkans sportfält etapp 2 3,8 13,5 17,3 

Klimatanläggning Täljstenen 3,4 4,S 7,9 

Resecentrum/busscentral 1,8 6,1 7,9 

Målerilokal Ösby 0,2 3,6 0,1 4,0 

Ombyggnad Tränggatan 10-12 4,3 4,3 

VA-sanering 2,0 4,9 2,7 9,6 

ÖVrig VA-investering 5,8 8,0 6,5 20,3 

Byte ventilation ÖSby 1,6 2,1 3,7 

UPPFÖLJNINGAR UNDER ÅRET 

Driftsredovisningen 
Under året har sju mänadsuppföljningar och en delårsrap
port tagits fram. De fyra första månadsuppföljningarna 
pekade omväxlande på små underskott och små överskott 
för nämnderna. På grund av försämrade s katteprognoser 
under våren uppmanades nämnderna till återhållsamhet 
Från och med delårsbokslutet prognostiserades ett över
skott som därefter stadigt ökat under resten av året för att i 
november uppgå till 20,8 mkr. l bokslutet redovisade 
nämnderna sammantaget ett positivt resultat på 25 mkr. 

Investeringsredovisningen 
Investeringarna har följ ts upp vid samma tillfällen som 
driftsredovisningen och har under hela äret pekat på ett 
stadigt växande överskott, i novemberuppföljningen upp
gick överskotte t till 49,3 mkr. I bokslutet redovisades över
skottet totalt till 59,1 mkr. 
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Fr o m 2015-01-01 minskas antalet förvaltningar till en, 
Kommunstyrelsens förvaltning. I förvaltningen ingår verk
samheter för skola, vård och omsorg, samhällsbyggnad, 
tekniska, medborgarkonto r, kultur och fritid, räddnings
~änst samt personal och ekonomi. 

Antal medarbetare 
Totalt antal årsarbetare 

2012 2013 2014 2015 

Tillsvidare 1629 1627 1605 1678 

Visstidsanställda 104 110 125 128 

Totalt 1733 1737 1730 1806 

Antal anställda medarbetare i ovanstående anställningar 
var 2015-12-31, l 907 st varav 142 medarbetare hade 
visstidsanställning. De två största verksamheterna är ut
bildning och lärande samt värd och omsorg. Traditionellt är 
kommunsektorn kvinnodominerad och Sala kommun utgör 
inget undantag med BO% kvinnor och 20 % män. 

Fördelning av män/kvinnor, totalt antal medarbeta re 

Kvinnor Män 

1510 397 

Andel heltidsanställda pe r verksamhet,% 

Kvinnor 

Män 

Skola 

85 

86 

Vård och 
omsorg 

60 

79 

Summa 

1907 

ÖVriga 

75 

94 

Antalet deltidsanställda ä r störst inom vård och omsorg. 
Sala kommun strävar efter att erbjuda heltidstjänst till 
medarbetare som så önskar. Målet är att tillvarata medbor
garnas behov av service och omvårdnad och att samordna 
det med kontinuitet, ekonomi och önskad sysselsättnings
grad. Ett tillvägagångsätt som tillämpas är årsarbetstid. Det 
skapar flexibilitet och ger möjligheter att styra resurser till 
behoven och samtidigt tillgodose enskilda medarbetares 
önskemäl. 



Ålder 
Antal medarbetare som uppnår åldern 65 år 

2016 2017 2018 2019 

Antal 41 36 48 42 

Under sommaren 2015 fanns 17 timanställda medarbetare 
som fyllt 67 år. 

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda 
och visstidsanställda medarbetare är 47 år. 

Rekrytering 
Sala kommun har upplevt viss brist på lämpliga kandidater 
vid rekrytering tillnågra befattningar (t ex personalansva
riga chefer/skolledare, förskollärare, lärare med lärar
legitimation, specialister och ingenjörer/tekniker). Under 
2015 har 6 908 personer sökt anställning i Sala kommun 
via länk på hems idan. Av dem har 321 fått anställning. 
Insatser för framtida kompetensförsörjning pågår (se av
snitt "Kompetensförsörjning"). 

HÄLSA 

Friskvård 
Sala kommun uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter för 
personal genom att erbjuda anställda medarbetare med 
månadslön friskvårdskuponger till ett värde motsvarande 
tusen kronor per år. Kupongerna kan användas som betal
ning för friskvård som, enligt skatteverkets regler, är fria 
från fönnånsbeskattning. Mer än hälften (54,1 %) av med
arbetarna har använt sina friskvårdskuponger under 2015. 

Forskning visar att ledars kap har stor betydelse för medar
betares hälsa. Inom Sala kommun erbjuds ledarutveckling 
för chefer på distans genom föreläsningar via web samt via 
VKLs nybildade Ledarakademi. En intern arbetsmiljöut
bildning har genomförts för målgruppen chefer och 
skyddsombud. Se vidare information under rubriken 
"Kompetensutveckling". 

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

I lag om företagshälsovård framgår arbetsgivarens skyldig
het beträffande före tagshälsovård och vad den ska inne
hålla. Previa ä r leverantör av före tagshälsovård och system 
för sjuk-/friskanmälan till Sala kommun. Varje personalan
svarig chef har tillgång till arbetsgivarstöd av Previa samt 
till statistik för analys, uppföljnings- och beslutsunderlag. 
Genom systemet få r medarbetare som är frånvarande från 
arbetet på grund av sjukdom eller vård av sj ukt barn stöd 
och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium. Systemet ger 
även chefer påminnelser om rehabiliteringsarbete. 

sjukfrånvaro 
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Sjukfrånvaron för 2015 visar 5,6% totalt för Sala kommun. 
Det är en ökning med en 0,3% jämfört med 2014. Det är 
oroande att ohälsatalen ökar trots hälsofrämjande insatser. 
Målet är att sjukfrånvaron s ka understiga 5 %. 

Av rapport från Försäkringskassan (Korta analyser 2015:1) 
gällande hela Sverige framgår att antalet sjukfall ökat i 
nästan alla yrken. Den genomsnittliga ökningen var 10% 
men rör yrken som kräver längre utbildning var ökningen 
dubbelt så stor. Ökningen av psykiska diagnoser har en allt 
ökande del i inflödet. Dessa sjukdomar orsakar generellt 
längre frånvarotider. 

Sjukfränvaro totalt l% 

Sjukfränvaro, > 60 dgr i% av 
totalt antal sjukskrivna 

sjukfrånvaro, kön 

sjukfrånvaro, kvinnor 

sjukfrånvaro, mån 

sjukfrånvaro, åldersgrupper 

29 år e ller yngre 

3o-49 år 

SO år eller äldre 

2012 

4,7 

2012 

41,7 

2012 

S,O 

3,7 

2012 

3,4 

4,4 

S,2 

2013 2014 201S 

4,9 S,3 S,6 

2013 2014 201S 

42,3 43,3 43,2 

2013 2014 201S 

4,7 S,7 6,4 

4,3 3,7 3,7 

2013 2014 201S 

3,4 4,8 S,8 

4,4 s, s S,3 

4,9 S,1 S,8 

s tatistik för Sala kommun visar att den största angivna 
sjukfrånvaroorsaken (55%) är medicinska besvär. Därefter 
kommer besvär i rörelseapparaten och psykosociala besvär 
som visar 18 respektive 14 %. Andelen psykosociala besvär 
har ökat med 3 %sedan halvårsskiftet. Andelen övriga 
frånvaroorsaker har inte förändrats procentuellt. Cirka 
hälften av de som angivit psykosociala besvär har uppgivit 
stress som sjukdomsorsak. 

• Medicinska besvär, 55% 

• Besvär j röre lseappcuaten, 
18% 

• Psykosociala besvär, 14 % 

• sekretess, 4 % 

• orsak ej fOrmed lad, 3% 

8 VAB,6% 
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TILLBUDSRAPPORTERING 

Sala kommun har, från 2015-01-01, ett nytt datasystem, 
LISA, för rapportering, analys och åtgärder gällande olycks
fall och tillbud. Systemet är ett hjälpmedel för arbetsmiljö
ansvariga chefer. För att uppmärksamma och få möjlighet 
att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det leder till 
olycksfall är det viktigt att risker och tillbud registreras och 
följs upp. 

Antalet registrerade tillbud och skador har fördubblats 
sedan 2014. Orsaken bedöms vara att det nya rapporte
ringssystemet används mera än tidigare efter flera utbild
ningstillfällen. Analys visar även att skador på egendom 
felaktigt registrerats här. För 2015 finns 409 registreringar 
i rapporteringssystemet gällande medarbetare. Av dessa är 
67% (250 st) anmälda skador och 33% (159 st) är an
mälda tillbud. Angivna orsaker till skador och tillbud är 
aggressivitet från brukare eller elever. En del halkolyckor 
under transport finns också. 

LÖNER2015 

Årets löneöversyn genomfördes i tid för utbetalning av nya 
löner 2015-04-01. Totallönekostnadsökning blev 2,9 %. 
Partsgemensam avstämning av hur processen får löneö
versyn förlöpt och hur den kan förbättras har skett. Arbetet 
med lönebildning och prioriteringar inför 2016 års löneö
versyn har inletts. 

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 jämställd
het mellan kvinnor och män bland sina invånare. Det finns 
många områden där det är möjligt att agera, anta nya för
hållningssätt och genomföra förbättringar. 

Sala kommun beaktar jämställdhetsperspektivet utifrån 
arbetsgivarrollen i arbetet med uppdaterade rutiner och 
processer för bl a översyn av löner, lönesystem och pens
ioner. Partsgemensamt arbete med lönekartläggning har 
slutförts under våren 2015. Inga osakliga löneskillnader 
upptäcktes. För att kvalitetssäkra rekryteringsrutin er, bl a 
ur diskriminerings- och jämställdhetsperspektiv, har väg
ledning för kompetensbaserad rekrytering tagits fram och 
ett modernt datastöd har införskaffats. Policy och riktlinjer 
för att motverka sexuella och andra trakasserier finns. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Inom ramen för det länsgemensamma projektet "Lyskraft" 
pågår ett arbete för att utveclda en modell för kompetens
försörjningsplan. Sala kommun har genomfört en pilotom
gång under våren 2015 där chefer från kommunens olika 
verksamheter har besvarat en enkät om framtida behov. De 
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uttryckta behoven läggs till grund för utbildningsinsatser 
via länets Ledarakademi år 2016. Utvecklingsarbetet forts
ätter. 

l syfte att inspirera unga till högre tekniska studier har Sala 
kommun anslutit sig till Tekniksprånget Det är ett statligt 
praktikprogram som erbjuder personer under 21 år möj
ligheten att prova att jobba som ingenjör under fyra måna
der. Under 2015 har två ungdomar haft praktikplatser 
inom Sala kommun. 

Kompetensutveckling 
Ett omfattande arbete i samband med organisationsföränd
ring, implementering av och intern utbildning i nya datasy
stem fortsätter (t ex system för ärendehantering, rekryte
ring, rehabilitering, risk och tillbudsrapportering, lönekart
läggning samt statistik). Nya och uppdaterade datasystem 
medför behov av genomgripande översyn av styrdoku
ment, rutiner och arbetssätt. Chefers j med arbetares delak
tighet möjliggör kompetenshöjning, effektivisering och 
kommunövergripande samordning. 

Interna utbildningar har även genomförts för berörda 
gällande självrapportering i lönesystemet, löneöversyn och 
förhandlings modulen. Arbetsmiljöutbildning, för chefer och 
skyddsombud, har arrangerats 2015. 

HR-introduktion och Tematräffar för chefer har införts 
under året och arrangerats internt ett tiotal gånger. Tema
träffarna syftar till kompetenshöjning, nätverks- och erfa
renhetsutbyte. Exempel på ämnen som tagits upp: lön e
bildning, rehabilitering och misskötsamhet, samverkan vid 
upphandling, anställning. 

För att stärka ledarskapet i kommunen har alla chefer 
tillgång till distansutbildningar/föreläsningar via web. 
Även de kommunala bolagens VD:ar och sex st fackliga 
ledare ur kommunens Centrala samverkansgrupp har 
tillgång till detta. Föreläsningarna handlar om de områden 
som varje chef/ledare måste ha grundläggande kunskap i. 
Kampanjer kring utvalda utbildningar har genomförts. 
Under 2015 har kampanjerna handlat om lönesättning, 
grundläggande arbetsrätt, salutogent (hälsofrämjande) 
ledarskap, sjukskrivningar och rehabilitering. 

Sala kommun ingår i Västmanlands kommuner och lands
tings (VKLs) länsövergripande projekt "Lyskraft" för kom
petensförsörjning. Projektet är en satsning på kompetens
försörjning, ledarutveckling och marknadsföring av länets 
kommuner som attraktiva arbetsgivare. En Ledarakademi 
har bildats där ( chefs-Jaspirantutbildning samt kurser och 
mentorprogram för chefer erbjuds. Sala kommun har haft 
deltagare i kurserna "Praktiskt ledarskap" och "Klart ledar
skap". Vidare har sju chefer var sin mentor från annan 
kommun. Sex chefer inom Sala kommun har erbjudit sig att 
vara mentor till adept från annan kommun. För hösten 
2016 planeras en ny utbildning för högre chefer (kommun
ledning). 

Sala kommun har antagit en lokal innovationsstrategi base
rad på EU 2020 Tillväxt och sysselsättningsstrategi och 
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Nationell innovationsstrateg i. Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) erbjuder stöd att främja innovation i linje 
med detta. Sala kommun har genomfört SKLs aktivitet 
Innovationsstafetten 2015-04-28 med syftet att inspirera 
till förnyelse. Aktiviteten innehöll fördjupning i ämnet 
"Medarbetarkraft''. Deltagare var 31 medarbetare/chefer 
och politiker frän olika delar av Sala kommun. Inför aktivi· 
teten genomfördes en självskattning (enkät) om Sala kom
muns innovationsklimat Enkäten besvarades av 57 st 
medarbetare/chefer och politiker. Resultatet visar god 
kännedom om invånare/kunders behov och medarbetares 
engagemang och driv. Det visar även att Sala kommuns 
största utvecklingspotential finns inom områdena strategi 
och mål för förnyelse och innovation, avsatt tid och resur· 
ser samt systematik för arbetet. 

En workshop om arbetsgivarvarumärke genomfördes den 
4 november 2015. Målgrupp var kommun chefer, HR, kom
munikatörer samt kommunstyrelsens ordförande i länets 
kommuner. Från Sala kommun deltog chefför Medborgar· 
kontoret, personalchef samt kommunikatör. 

Övrig kompetensutveckling planeras och hanteras utifrån 
respektive verksamhets behov och förutsättningar. 

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med 
samtliga medarbetare inom kommunen (enligt FAS dia· 
logmodell). Som stöd för chefer inför genomförande finns 
föreläsning via web samt en partsgemensamt framtagen 
mall, inklusive utvecklingsplan, tillgänglig på kommunens 
intranät Avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, 
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 beslutsnivåer
na i verksamheterna och ansluta tilllinjeorganisationen. 
Genomförda och kommande ändringar i organisationen 
innebär behov av att se över struktur och arbetsätt för 
samverkansgrupper. Partsgemensamt utvecklingsarbete 
genom dialog i Centrala och lokala samverkansgrupper 
fortgår. 

SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE 

Sala kommun arbetar ständigt med förbättringar för att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och samarbets· 
partner. Alla medarbetares motivation, kompetens och 
servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, 
kvalitet och konkurrensförmåga. Samma faktorer är också 
avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- och ar
betstagarrepresentanter arbetar gemensamt mot detta mål. 
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Förutom kompetensförsörjning och ledarutveckling inne
hållerVKLs projekt Lyskraft ett delprojekt som behandlar 
arbetsgivarvarumärket Syftet är att stärka länets kommu
ners attraktionskraft som arbetsgivare. Arbetet som star
tade under 2014 fortgår och innebär att formulera en bud
skapsplattform för marknadsföring, ta fram lokalt inform
ationsmaterial samt identifiera arenor för marknadsföring. 



Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av 
den totala kommunala verksamheten och dess ekonomiska 
utfall oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform 
eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs 
samman och därefter elimineras koncerninterna poster. 
Kommunens aktieinnehav i bolagen har eliminerats mot 
bolagens eget kapital enligt förvärvsmetod en. 

I den sammanställda redovisningen ingär de bolag över 
vilka kommunen utövar ett väsentligt inflytande. Kommun
förbundets rekommendation är att de bolag i vilka kom
munens andel överstiger 20% bör ingå 

Under äret har Sala Industrifastigheter AB, vilket var helägt 
av kommunen, likviderats. 

Den sammanställda redovisningen har upprättats med 
proportionell konsolidering, vilket innebär att tillgängar, 
skulder, kostnader och intäkter har upptagits proportion
ellt mot kommunens aktieinnehav. Obeskattade reserver 
har till alla delar räknats in i det egna kapitalet, på motsva
rande sätt har bokslutsdispositioner inte medtagits i resul
tatet. Hänsyn har ocksä tagits till den latenta skatten enligt 
rekommendation frän Räd et för kommunal redovisning. 
Årets förändring av obeskattade reserver korrigerat med 
latent skatt ligger alltsä med i ärets resultat. 

Den sammanställda redovisningen är grundad pä ärsredo
visningar vilka i de flesta fall inte var slutreviderade vid 
tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser av mindre 
omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga 
rapporterna. 

SALA HEBY ENERGI AB (SHE AB) 

Ekonomi 
2015 är det varmaste äret sedan 1880, d.v.s. dä officiella 
mätningar startade. Vidare var elpriserna rekordläga. Dess
sutom har inte längrevär egen elproduktion nägra elcerti
fikat. 

Mot denna bakgrund är det mycket tillfredsställande att 
resultatet före bokslu tsdisposition och skatt är nägot av ett 
rekord, nämligen 16 534 tkr pä koncernnivå jämfört med 
2014, 12 867 tkr. Resultatet som är bättre än budget har 
bidragit ti ll en bättre likviditet, nägot som har varit väldig t 
prioriterat. Resultatet har dessutom skapats med en om
sättning pä 273 688 tkr, vilket är 2 658 tkr lägre än äret 
innan. 

Investeringarna har uppgätt till 23 119 tkr jämfört med 
2014 dä de uppgick till ca 6 700 tkr. En stor del av investe-
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ringarna har använts till att byta ut gatubelysningsanlägg
ningen i Sala till LED-teknik Vidare till att vädersäkra el
ledningsnätet, men även nyanslutningar pä bäde el nät och 
fjärrvärme har förekommit. 

Verksamhet 
Verksamheten har varit inriktad pä viss fortsatt konsolide
ring och därmed kostnads-minskningar, som är en orsak till 
det goda resultatet, men ocksä verksamhetsutveckling, 
vilket inneburit att det investerats väsentligt mycket mera 
under ä re t. Verksamheten har skett med relativt fä stö r
ningar och med mycket hög leveranssäkerhet av våra nyt
tigheter. LED-teknik i hela gatubelysningsanläggningen i 
Sala kommun är en mycket stor och framätsyftande sats
ning, som nu är genomförd. Fördelen med LED-teknik är 
den stora energibesparingen och länga livslängden. 
Annat värt att framhålla är en del nya produkter och tjäns
ter, säsom Wattväktaren, HESABmetoden och termografe
ring. En annan viktig sak att framhälla är samarbeten av 
olika slag, bä de internt inom el nät och värme, med externa 
partner och med ägarnas verksamheter. 

Framtiden 
Framtiden är väldigt inriktad pä en lokal, fö rnybar, effektiv 
energiproduktion och därmed energianvändning. 
SHE menar att klimatanpassning och klimatsäkring är 
ledord för framtiden och det är fokus när framtiden skapas. 
Framtiden mäste ocksä präglas av att vi i mycket högre 
omfattning inriktar oss pä verkligt fö ränd ringsarbete i 
riktning mot förnybarhet i s tort och smätt. En viktig roll 
menar vi att SHE kommer att ha i mälet en fossilfri fordons
flotta i Sverige till är 2030, genom bl.a. a tt vi levererar 
förnybara, gärna lokalt producerad el till elfordon. 

SALABOST ÄDER AB 

Ekonomi 
Bolagets resultat före skatt är plus 13 427 tkr vilket är 
3 936 tkr högre än föregående är och 9 362 tkr högre ä n 
budgeterat. Driftkos tnaderna har för 2015 givit ett över
skott mot budget pä 6 971 tkr vilket till stor del beror pä 
minskade entreprenadkostnader för fastighetsskötsel och 
städ, lägre kostnader för el, uppvärmning och vatten, för
säkringsskador samt personalkostnader. Efter avsättning 
av uppskjuten skatt pä 2 965 tkr är resultatet för 2015 plus 
10 462 tkr. 

Underhållkostnaderna har för 2015 givit ett överskott mot 
budget pä 4 622 tkr beroende pä att hyresgäststyrt lägen
hetsunderhäll inte blivit utfört under äret. Efter överens
kommelse med Hyresgästföreningen kommer samtliga 
lägenheter att omfattas av lägenhetsunderhället frän och 
med 2016 och hyresgästerna kommer att kunna välja att få 
underhållet utfört eller att avstä detsamma mot en rabatt. 

Verksamhet 
Under ä re t har bolaget fortsatt planeringen av stambyten 
och nyproduktion. När det gäller stambyten är ett nytt 
projekt under framtagande som omfattar 50 lägenheter 
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fördelade på två fastigheter, stamparen l, 34 lägenheter 
och Ekeby 2, 16 lägenheter. För nyproduktionen pågår 
utredningar kring möjligheterna att bygga 1-2 huskroppar 
med mindre lägenheter 1:or och 2:or i området som kallas 
Kronparken. Arbetet kommer att fortsätta under kom
mande år för att utgöra beslutsunderlag för eventuell upp
start av bygget. 

Kaplanen öppnades som trygghetsboende ( +65) under 
2014 och under innevarande år har bottenvåningen byggt 
om för kommunens verksamheter. Ombyggnaden Oinfat
tade ytskikt, ventilation och tillskapande av kontor och 
möteslokaler. Under året har vi även flyttat över hantering 
av all lönehantering, ledigheter och attestering av fakturor 
helt i digital miljö. Ett arbete med helt elektronisk faktura
hantering mot våra entreprenörer och leverantörer har 
också påbörjats. 

Framtid 
Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller 
att med god ekonomi fortsätta renovera i vårt fastighetsbe
stånd och samtidigt försöka bidra till kommunens utveckl
ing genom att bygga nya bostäder. Delar av vårt fastighets
bestånd är i stort behov av renovering och dessa är kost
samma. En stor del av våra fastigheter är byggda under -60 
och -70 talet och är därmed renoveringsmogna nu. En 
hållbar ekonomisk renoveringsnivå med självfinansiering 
är ca 25 lägenheter per år. För att klara av renovering av 
hela behovet krävs annan finansiering i form av ytterligare 
lån eller större fastighetsförsäljning. 

Att bygga nya bostäder i Sala kräver på grund av byggkost
naderna en hög hyresnivå för att bygget skall kunna räknas 
ihop ekonomiskt. Bolagets erfarenhet visar att dessa lägen
heter har en begränsad kundkrets med så pass höga hyror 
som det blir fråga om. 

SALA SILVERGRUVA AB 

Ekonomi 
Ekonomin har under 2015 varit i stark fokus. Ett omsätt
ningstapp kunde förutses då hissen till155meters nivån 
var avstängd under tre månader. Kostnaden för denna 
reparation har varit betydande. Det ekonomiska resultatet 
blev därav kritiskt under sommaren då bolaget hamnade i 
en situation där aktiekapitalet var förbrukat med mer än 
hälften. Ägaren Sala kommun beviljade då ett nytt driftsbi
drag om 2 300 tkr där det egna kapitalet åretställ des. 

Resultatet för 2015 slutade med ett underskott på- 2 021 
tkr vilket innebär att bolaget befann sig i ett läge där aktie
kapitalet var förbrukat till mer än hälften vid årsskiftet. Det 
beviljade årliga bidraget från Sala kommun, på 3 500 tkr för 
2016, betalades ut i januari och innebär att aktiekapitalet 
nu är fullt återställt. Likviditeten är god. 

Verksamhet 
Året inleddes med en stor och kostnadskrävande hissrepa
ration som innebar att hissen till 155 meters nivån stäng-
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des under tre månader. Reparationen var klar den 1 april. 
Hissreparationen slutfördes under augusti. 

Visningen har under året påverkas negativt av att 155 
meters nivån var stängd under vintermånaderna. Somma
ren blev bra. Juni var besök mässigt något svagare än tidi
gare år, medan juli var en rekord månad. Över 11 000 beta
lande besökare var månadsrekord. Totalt hade vi under 
året 34 400 betalande besökare, en ökning med ca 4 000 
mot föregående år. 

övriga verksamheter, Värdshuset, Handelsboden, Login 
och Konferensen har under året uppvisat en fo rtsatt positiv 
trend och utvecklats för attytterligare stödja kärnverk
samheten. 

Marknadsavdelningen jobbar intensivt med att synas och 
locka besökare till gruvan. Vi har med små och begränsade 
medel funn its med flera gånger i lokalpress, rikspress och 
aktivitetstidningar. Vi jobbar aktivt och syns allt mer i press 
och på sociala medier. Silvergruvans dagar blev en stor 
framgång med rekordbesökande. Höstlovet och julborden 
med Luciakonserter blev andra mycket bra besöksveckor. 

Under hösten 2015 utsågs ny tf VD. En ny VD ska rekryte
ras efter att styrelsen tagit fram en ny strategi- och ekono
mi plan. 

Framtid 
Budgeten för 2016 ska ge ett+/- O resultat efter avskriv
ningar, detta är realistiskt att nå då året innehåller ett 
driftsbidrag på 3 500 tkr från Sala Kommun. Efter en om
läggning av företagets lån som gjordes under 2015 och med 
det budgeterade res u l ta te t får bolaget ett utrymme likvidi
tetsmässigt att påbörja arbetet med att underhålla de efter
satta fastigheterna inom gruvans område. Ett omfattande 
arbete med att stärka balansräkningen kommer att genom
föras under våren 2016 för att skapa en stabil ekonomisk 
grund. 

Korta fakta om kommunens bolag 

Belopp i tkr SHEAB salabostäder AB Sala Silvergruva AB 

Resultat 2015-12-31 12 693 10462 -2 021 

Rörelseintäkter 226999 180 712 15 575 

Kassa och bank 17 683 38 732 154 

Kommunens aktie-
88 

innehav 
10 247 5 000 

Kommunalt bor-
81681 567 696 7942 

gensåtagande 

Antal anställda 45 37 20 

-varav kvinnor 34 24 12 

- varavmän 11 13 8 

Total lönesumma 20 742 15 311 6117 
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Målavstämning- God ekonomisk 
hushållning 
Kommunens resurser ska användas sä att god ekonomisk 
hushällning näs ur säväl ett finansiellt perspektiv som ur 
ett verksamhe tsperspektiv. 

God ekonomisk hushällning skapas genom att kommunens 
verksamhet bedrivs pä ett ändamälsenligt och kostnadsef
fektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommu
ninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation 
bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och 
konsumerar. 

För att säkerställa god ekonomisk hushällning ska finansi
ella mäl och verksamhetsmäl definieras och följas upp. 
Kommunen har uppnätt god ekonomisk hushällning när 
målen sammantaget visar pä en god mäluppf)dlelse i års
bokslutet. 

l den ärliga s trategiska planen fastställer kommunfullmäk
tige kommunövergripande mäl i fyra perspektiv; hällbart 
samhälle, medborgare, medarbetare och ekonomi. Målen är 
kommungemensamma och gäller dels för kommu nen som 
helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mäl sätts 
mälindikatorer som ska mäta mäluppfyllelsen på ett tydligt 
sätt. Mältexten för samtliga perspektiv äterfinns i den 
s trategiska planen 2015-2017. 

l detta avsnitt redovisas dessa perspektiv samt en samman
fattande värdering av resultaten för det kommungemen
samma resultatet och en bedömning av nämndernas 
mäluppfyllelse utifrän satta indikatorer. 

l avsnittet "Nä mndernas verksamhetsberättelser" finns 
respektive nämnds resultatvärdering av sina mäl och akti
viteter som skall bidra till att uppnä neda nstäende mäl. 

1 bilagan indikatorsammanställn ing redovisas samtliga 
indikatorer som använts för att göra bedömningen av 
mäluppfyllelsen. 

SAMMANFATTNING 

Begreppet god ekonomisk hus hällning kan i dubbel bemär
kelse sägas vara ett underlag för utvecklingsarbete. l fö rar
betena till lagen framgår att verksamhetsmålen skall vara 
tydliga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter 
finns ett unde rlag som kan användas fö r att besluta om att 
förbättra eller bibehålla nivån på målsättningen. 

Att hitta de indikatorer som på bästa sätt skall spegla 
mäluppfyllelsen är i mänga 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 mäl
sättningen. Nivå n skall dels vara realis tisk men samtidigt 
framätsyftande och utmanande. 

Sala kommun deltar i nätverket 'Kommunens Kvalitet i 
Korthet' (K KiK) och arbetar utifrän det med utveckling av 
målarbetet 
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Sammanfattande slutsats 
Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommu
nens resurser ska användas så att god ekonomisk hushåll
ning näs ur såväl ett fi nansiellt perspektiv som ur ett verk
samhe tsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk 
hushållning ska finans iella mål och verksamhetsmål defi
nieras och följas upp. 
Kommune n har uppnått god ekonomisk hushållning när 
målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i års
bokslutet. 

Ur ett finansiellt perspektiv har målen uppnåtts. Avseende 
verksamheterna har kommunen delvis uppnått god eko
nomisk hushållning. Ett perspektiv bedöms vara helt upp
fyllt och de andra två delvis uppfyllda. 

Sammantaget har kommunen delvis uppnätt god ei<O
nomisl< hushållning. 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

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

-Kommunen är växande 

-Kommunen har en längsiktigt social 
hallbar utveckling 

-Kommunen har en längsiktig miljö
mässigt hallbar utveckling 

Mäluppfyllelse 

Målet är uppfyllt 

M <Ilet är uppfyllt 

M <Ilet är uppfyllt 

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

Beträffande målsättningen "Ett växande Sala" som täcker in 
tillväxt och samhällsplanering kan en förbättrad mäluppfyl
lelse jämfört med föregäende ä r konstateras. Befolkningen 
ökade med 184 personer, utvecklingen har varit pos itiv 
sedan 2009. Sala har fö rbättrat sin placering i Svenskt 
näringslivs ra nkingav företagsklimatet med 22 platser 
vilket motsvarar ca 8 %. Målsättningen är dock en förbätt
r ing med 20 %. 

Den socialt hållbara utvecklingen fö ljs upp genom medbor
garundersökning genomförd av SCB samt Salas placering 
på "Fokus" rankning. SCB:s mätning är ett sammanvägt 
betyg för hur salaborna upplever Salasomen bra kommun 
att leva och bo på. Mätningarna görs vartannat år och 2015 
har ingen mätning gjorts. Rankningen på "Fokus" har fö r
bättrats med 34 placeringar. 

Miljömålet bedöms utifrån ett flertal indikatorer varav 
kommunorganisationens andel miljöbilar är oförändrad. 
Andelen ekologiskt producerade produkter ökar något och 
a ntalet resor med kollektivtrafik ökar med nära 20 %. 
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Andelen av kommunens hushållsavfall som återvinns har 
ökatmed l%. 

Helhetsbedömningen av perspektivet ä r att målsätt· 
n ingarna har uppnåtts. 

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

Målsättningar: Ett växande En långsiktig En långsiktig 
sala socialt hållbar miljömässig 

utveckling utveckling 

Kommunstyrelse Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt 

Kultur-och Ingetmål Ingetmål Inte uppfyllt 
fritidsnämnd 

Skolnämnd Delvis uppfyllt Ingetmål Inget mål 

Vård- och om· Ingetmål Ingen indikator Ingen indikator 
sorgsnämnd 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Sala är en kommun med bra service och lJög 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 perspek
tivet 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 medborgar· 
undersökningar. undersökningen görs vartannat år och 
2015 har ingen mätning gjorts. Utfallet av 2014-års mät· 
n ingen visade att vi inte nådde upp till målsättningarna för 
dessa två mål. 
Måluppfyllelsen för 2015 är bedömd utifrån föregående års 
mätning. 

Målet "God service av hög kvalitet" mäts genom två olika 
områden Vård och omsorg samt grundskolan. 
För grundskolans del mäts andelen elever som lämnar 
grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola. Mål
sättningen här är att andelen skall öka, vi lket 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". Helhets· 
bedömningen här är att båda målen är delvis uppfyllda. 
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Målen bedöms genom flera underindikatorer som redovi· 
sas i indikatorbilagan. 

Då två av tre mål inom perspektivet inte är uppfyllda 
samt ett enbart d elvis, är helhetsbedömningen a tt 
l<ommunen inte nådde upp t illmålen för perspektivet 
medborgare. 

Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen: 
Sala är en kommw1 med bra service och hög kvaliM i sina tjänster 
när: 

Målsättningar: 

Kommunstyrelse 

Kultur· och 
fritidsnämnd 

Skolnämnd 

Vård· och om· 
sorgsnämnd 

Nöjda med· God service av 
borgareoch hög kvalitet 
brukare 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Inte uppfyllt Inte uppfyllt 

Inte uppfyllt Delvis uppfyllt 

Inte uppfyllt Delvis uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

Sala kommun är en attraktiv arbetsgivare när: 

Mål Måluppfyllelse 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunen 
medborgare 

Delvis uppfyllt 

Uppfyllt 

Inte uppfyllt 

Ingen indikator 

-Kommunen har en trygg, säker och 
utvecklande arbetsmiljö. 

Målet är inte uppfyllt 

·Medarbetarna har delaktighet och 
inflytande 

·Kommunen har ett tydligt och bra 
ledarskap 

Ingen mätning 

Ingen mätning 

Kommentar till måluppfyllelse för perspekti
vet medarbetare 
Målet "t1ygg säker och utvecklande arbetsmiljö" fö ljs upp 
genom sjukfrånvaro samt rapportering av skador, olycks· 
fa ll och brott. sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregå
ende år och vi klarar därmed inte målsättningen, 5 %. 

Tillbudsrapporteringen visar att andelen skador, olycksfall 
och brott är oförändrat 67% 2015. Ambitionen är att upp· 
märksamma tillbud tidigt och därigenom arbeta förebyg
gande så att andelen skador, olycksfall och brott mi nskar. 

Tillmålen kring "Delaktighet och inflytande och "Tydligt 
och bra ledarskap" hämtas indikatorerna från medarbetar
undersökning. Ingen undersökning har gjorts under året. 

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsätt· 
ninge n in te uppnåtts. 
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Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen: 
Sala är en attraktiv arbetsgivare när: 

Målsättningar: Trygg, säker Delaktighet Tydligt och bra 
och utveck- och inflytande ledarskap 
lande arbets- för medarbe-
miljö tarna 

Kommunstyrelse Delvis uppfyllt Uppfyll t Uppfyll t 

Kultur- och Int e uppfyllt Uppfyllt Ingen mätning 
fritidsnämnd 

Skolnämnd Inte uppfyllt Ingen indikator Ingen indikator 

Vård- och om- Inte uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 
sorgsnämnd 

PERSPEKTIVET EKONOMI 

Sala har en M /J bar ekonomisk utveckling när: 

Mål - indikatorer Måluppfyllelse 

Arets resultat uppgår till minst 2% av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning 

M ålet är uppfyllt 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, 
utjämning är större än nettokostnadsök
ningen 

Målet är uppfyllt 

Nämnderna bedriver verksamheten inom M ålet är uppfyllt 
beslutade anslag 
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Kommentar till måluppfyllelse för perspekti
vetekonomi 
Begreppetgod ekonomisk hushållning kan sägas vara ett 
underlag fö r utvecklingsarbete. I förarbetena till lagen 
framgår a tt verksamhetsmålen skall vara tydliga, kunna 
mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns ett un
derlag som kan användas fö r att besluta om att fö rbättra 
eller bibehålla nivån på målsättn ingen. 

De finansiella målen rörande årets resultat och re lationen 
nettokostnadsökning jämfört skatteintäkter, statsbidrag 
och utjämning har uppfyllts. Målet att nämnderna bedriver 
sin verksamhet inom beslutade anslag har uppfyllts och de 
lämnar ett överskott motsvarande 2 %. 

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

Nämndernas verksamhetsansvar 
Utdrag ur reglemente för respektive nämnd antaget 2014-12-15. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa 
kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksam
het som inte faller under vård- och omsorgsnämnd, skol
nämnd, kultur- och fritidsnämnd eller den myndighetsut
övning som hör till bygg- och miljönämnd en. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och 
finanser samt ansvarar för att den kommunala verksam
heten 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 eko
nomisk hushållning upprätthålls. 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvalt
ningsorganisationen och att vara arbetsgivare för den
samma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som 
räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshets
nämnd. 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommu
nallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestäm
melserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige 
antagna policydokument 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för
valtningsorgan. Den ansvarar för, samordnar, planerar och 
följer upp samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret 
för den kommunala verksamhetens utveckling och den 
kommunala ekonomin. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

De kontor som sköter det dagliga arbetet kopplat till kom
munstyrelsens verksamhetsansvar är: Medborgarkontor, 
Samhällsbyggnadskonto r, Tekniskt kontor, Ekonomikon
tor, Personalkontor och Räddningstjänst. 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter 
inom byggnadsväsen det, miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom byggnadsväsendetsamt miljö
och hälsoskyddsområdet 
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Det dagliga arbetet kopplat till nämndens ansvar utförs av 
Samhällbyggnadskon to r et. 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Kultur- och fri tidsnämnden fullgör kommunens uppgifter 
inom områdena kultur och fritid och ska därvid arbeta för 
förverkligandet av de av kommunfullmäktige antagna 
målen inom verksamhetsområdet. Kultur- och fritids
nämnden har också till uppgift att, i den mån gällande 
författningar eller beslut av kommunfullmäktige ej före
skriver annat, med uppmärksamhet fö lja utvecklingen i de 
frågor som gäller kultur- och fritidsverksamhet i kommu
nen. 

Det dagliga arbetet kopplat till Kultur- och fritidsnämndens 
ansvar utförs av kontoret Kultur och Fritid. 

SKOLNÄMNDEN 

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det of
fentliga skolväsendet för barn och vuxna enligt gällande 
skolförfattning och förordningar. 

• skolnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter 
avseende: 

• Förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem 

• Utbildningen inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdomar: försko leklass grundskola 
gymnasieskola grundsärskola och gymnasie
särskola med de direkta stöd funktionerna, exem
pelvis fri tidsklubb 

• Utbildningen inom det offentliga skolväsendet fö r 
vuxna: kommunal vuxenutbildning svenska för 
invandrare (SFI) samhällsinformation 

• Särskild utbildning för vuxna 

• Kulturskola 

• Arbetsmarknadsfrågor kopplade till utbildning 

Det dagliga arbetet som hör till skolnämndens verksam
hetsansvar utförs av kontoret Barn och utbildning. Uppgif
ter som regleras i skollagstiftningen men fullgörs av andra 
nämnder är skolmåltider (Kostenheten, KS), skolskjuts 
respektive elevresor (Enheten för samhällsresor, KS) samt 
uppföljningsansvaret enligt Skollagen (2011:800) 29 ka
pitlet 9 § (arbetsmarknadsenheten, VON). 



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter 
enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den 
kommunala hälso- och sjukvården och har därvid ansvaret 
för: 

• Individ- och familjeomsorg 

• Samordning av alkohol- och drogfrågor 

• Äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjuk
vård samt hemsjukvård 

• Stöd och service enligt LSS till vissa personer med 
funktio nsnedsä ttni ng 

• Flyktingmottagande 

• Arbetsmarknadsåtgärder 

Det dagliga arbete som hör till Vård- och omsorgsnämn
dens verksamhetsansvar utförs av kontoret Vård och om
sorg. 

ÖVERFÖRMYNDAREN 

Utdrag ur reglemente antaget 1997-11-27. 

Överförmyndaren utövar tillsyn över förvaltarskap och 
godmanskap inom Sala kommun samt fullgör de övriga 
uppgifter som enligt lag eller författning åligger överför
myndaren. 

överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra 
kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom 
överförmyndarens förvaltningsområde, med rätt att på 
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning 
av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 
avtal, om inte fullmäktige bestämt annat. 

Uppgifter enligt speciallagstiftning. 

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

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till 
allmänheten om den egna verksamheten,-regelreformering 
och regelförenkling inom det egna verksamhetsområdet. 

Dagliga arbetet som hör till överförmyndarens verksam
hetsansvar utförs av handläggare vid Juridiska enheten, 
Medborgarkontoret (KS). 

REVISIONEN 

Utdrag ur reglemente antaget2015-06-15. 

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är 
fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska in
strument för granskning och kontroll av den verksamhet 
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som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar 
och företag. 

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa 
insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner 
och landsting ansvarar för. Den har därmed en viktig funkt
ion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legi
timitet och förtroende åt verksamheten, men också vara 
förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina 
insatser kan revisionen också generera bidrag till förbätt
ring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner och 
landsting är att granska om verksamheten följer fullmäkti
ges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen 
inom givna ekonomiska ramar. 
En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och 
kontroll av verksamheten. Att vara revisor och lekmanna
revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med 
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och 
bedöma verksamheten. 

En gemensam förvaltning 
Kommunen har en förvaltning, uppdelad i tio kontor. Det är 
kontoren som sköter det dagliga arbetet Förutom kon
toren finns även Kommunrevisionen. 



Kommunchef 

SAMMANFATTNING ÅRET SOM GÅTT 

Från l januari 2015 gick kommunen in i en ny organisation 
där alla verksamheter i kommunen är samlade i en förvalt
ning. Den politiska stymingen är organiserad i kommun
styrelse, vård- och omsorgsnämn d, skolnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd som ansvarar för sina verksamheter samt att 
bygg- och miljönämnden har ansvar för myndighetsutöv
ningen inom sitt område. 

Fortsatt arbete med kommunledningen för att nå målet 
med en kommunal förvaltning präglad av våra ledord med
borgarvänligt, enkelt och effektivt. Fokus har lagts på att 
tydliggöra uppdrag och öka möjligheterna till helhetssyn på 
den kommunala organisationen. 

Under sensommaren och hösten kom de stora flykting
strömmarna att dominera arbetet på kommunchefsnivå. 
stort fokus på att förbereda kommunens organisation på 
olika former av boendeplatser för asylsökande i den hän
delse Migrationsverket skulle avropa det i Sala. Förbere
dande samverkan med andra myndigheter på regional nivå 
krävde omfattande arbetsinsatser. 

Insatser för att minska risken för konflikter och social oro i 
samband med uppstart av asylboende i Sala, samt öka 
möjligheterna till väl fungerande integration startades upp 
under senare delen av hösten. 

ORGANISATION 

Organisationen är numerärt liten. Under året har den be
stått av kommunchef samt utredaren för Grönt Kompe
tenscentrum . 

VIKTIGA HÄNDELSER ÅRET SOM GÅTT 

Förändring till en förvaltning från att tidigare ha varit tre 
förvaltningar i kommunen. 

Under hösten aktivt samverkans- och förberedelsearbete 
kring de stora flyktingströmmar som nådde Sverige. Stora 
krav ställdes på samordning och samverkan med andra 
myndigheter. 
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Resultaträkninfl. och ekonomisk anaiJ!.S 

Tkr 
Bokslut Budget Bokslut Budget-

2014 2015 2015 avvikelse 

Externa intäkter -839 o -113 113 

Interna intäkter -1 -2 -1 -1 

Summa Intäkter -840 -2 -114 112 

Köp av huvudverk-
102 143 102 41 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 1482 3240 2140 1100 

ÖVriga kostnader 4911 4 700 4 663 37 

Interna kostnader 104 65 229 -164 

Summa kostnader 6603 811.48 7134 1014 

Resultat 5763 8146 7020 1126 

Nettoresultatet avviker från budget med 1126 tkr. 

Överskottet för personalkostnader orsakas av de vakanta 
tjänsterna kvalificerad utredare och projektledare. 

DRIFTREDOVISNING 

Tkr 
Bokslut Budget Bokslut Budget-

2014 2015 2015 avvikelse 

Kommunchef 5 763 8146 7020 1126 

l Summa 5763 8 146 7020 1126 1 

INVESTERINGAR 

Verksamheten Kommunchefhar inga investeringar 2015. 

MÅLA VST ÄMNING 

Kontoret saknar egna mål och indikatorer. 

FRAMTIDEN 

Arbetet för en effektiv, enkel och medborgarvänlig organi
sation kommer fortsätta och genomsyra många aktiviteter. 

Under 2016 planeras fö r revidering av kommunens mål. 
Förhoppningen är att detta tillsammans med igångsättning 
av beslutsstödsystem ska underlätta styrn ing och uppfölj
ning i kommunen. 



Medborgarkontor 

SAMMANFATTNING ÅRET SOM GÅTT 

!T-enheten ha r deltagit i det uppdrag som Sala kommun 
tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har inlett för att s kapa en kommunal 
krisledningsplats. 

Informationsenheten har tillsammans med samhällsbygg
nadskonto ret tagit fram en kommunikationspla ttform med 
strategi och koncept för mälgruppen inflyttare. 

Digital hantering av handlingsutskick till politiska samman
t räden ha r införts. 

Centrumbiografen har upprustats med ny ljudanläggning, 
ny projektor och nytt lässystem för att förbättra kon
ferensmöjligheterna. 

ORGANISATION 

Medborgarkontoret har en central uppgift i att driva pro
cessen för att realisera kommunens digitala agenda och e
s trategiska program fö r att utveckla effektivitet och kva litet 
i den kommunala servicen samt i den lokala demokratin, 
organisationen och kommunens a rbetssätt. 

Medborgarkontoret erbjuder självservice, rädgivning och 
samhällsvägledning via hems ida, kontaktcenter och vid 
personliga besök i kommunhuset 

Kontoret ingår i kommunstyrelsens förvaltn ing och bestär 
av följande enhe ter: 

~ Administrativa enheten 

~ jurid iska enheten 

~ Informationsenheten 

-> !T-enheten 

VIKTIGA HÄNDELSER ÅRET SOM GÅ TT 

Med anledning av de stora flyktingströmmarna har kon
toret under hösten anpassat verksamheten efter högre 
krav på kommunika tion, säkerhet och besöksmottagning. 

Även efterarbete med anledning av skogsbranden 2014 har 
påverkat kontorets arbete under året 
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Resultaträkning och ekonomisk analys 
Tkr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

Externa intäkter -3 280 -971 ·2364 1 393 

Interna intäkter -4 719 ·5 455 ·5 737 282 

Summa Intäkter -7999 -6 426 -8101 1675 

Köp av huvudverk· 
samhet, bidrag 8132 7934 7636 298 

Personalkostnader 23 241 22 194 21 889 305 

ÖVriga kostnader 13387 11845 14456 -2611 

Interna kostnader 3 060 3101 2846 255 

Summa kostnader 47820 45 074 46827 -1753 

Resultat 39821 38648 38726 -78 

Nettoresultatet avviker frän budget med -78 tkr. 

Avvikelserna för externa intäkter samt för övriga kostnader 
orsakas av att !T-enheten redovisar högre kos tnader och 
intäkter än budgetera t för licenser och t illbehör samt för 
accesspunkter till äldreboenden. Kontorsservice har högre 
intäkter än budget för reproarbeten, både externt och 
internt. 

Dri[.tredovisninQ. 
Bokslut Budget Bokslut Budget· 

Tkr 
2014 2015 2015 avvikelse 

Mbk övergripande 18143 14 752 14 584 168 

Administrativ enhet 7 327 8 439 8553 -114 

Juridisk enhet 1 190 1315 1298 17 

Informationsenhet 6 620 8389 7 539 850 

lt-enhet 6 541 s 753 6751 ·998 

l Summa 39 821 38 648 38 726 -78 1 
Informationsenheten redovisar en positiv avvikelse med 
anledning av lägre overheadkostnader samt lägre kos tna
der för e-tjänster, närradiosändningar samt personal. Kon
torsservice redovisar överskott med anledning av högre 
intäkter än budgeterat samt en personalvakans. 

!T-enhetens underskott beror dels på a tt flytten av enheten 
medförde högre kostnader än beräknat samt att systemun
derhållet har varit mer kostsamt än beräknat. Kostnaden 
för datakommunikation har ökat i och med teckJ1ande av 
nytt avtal. 



Investerinn.ar 
Tkr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

Inkomster o o o o 

Utgifter 1923 1923 1812 111 

l Summa 1923 1923 1812 111 l 
ephorte 202 548 92 57 

Konferenslokal 130 129 
bion 

IT-invest 818 775 854 -79 

Flytt serverrum 470 338 132 

Summa 1923 1923 1812 111 

Projektet ephorte (ärendehanteringssystem) är avsluta t 
och slutbetalning har gjor ts. Ett mindre överskott redovisas 
som beror på a tt delar av leveransen som initialt planerats 
inte behövde utföras. 

Centrumbiografen har upprustats med ny ljudanläggning 
och ny projektor. Nytt låssystem har inköpts och kommer 
att ins talleras för att förbättra konferens-möjligheterna . 
Kostnaden fö r installationen av låssystemet konune r 2016. 

Avvikelsen på !T-investeringar beror på att den nya stam
nätsnoden vid johannesbergsgatan blev dyrare än beräknat 
då dollarkursen stigit kraftig och därmed har hårdvaru
kostnaden fördyrats. 

Förberedelser inför flytt av serverrum har gjor ts, men då 
MSB's delfinansiering av kommunal ledn ingsplats genom
förs 2016-2017 finns ett överskott på posten flytt av ser
verrum. 

MÅLA VST ÄMNING 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att 
uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt
liga redovisas l bilagan lndikatorsammanställning. 

.Målet är helt uppfyllt t Målet ä r delvis uppfyllt O Målet ä r Inte uppfyllt 

® Mätindikator saknas ~Ingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

X lngetmålsott 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för en positiv befolkningsutveckling, 
arbeta fö r att Sala fö rbättrar sin placering på 
svenskt Näringslivs ranking med 20 o/o. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIGT SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att medborgarna upplever Sala s om 

• 
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en bra plats att leva och bo på. Sala ska 
förbättra s in placering på "Fokus", rankingav 
kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas 
placering av 290 kommuner). 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

x 

KOMMENTAR: Framtagande av e-strategiskt program och handlings
program för e-förvaltning samt riktlinjer för sala .se och för bredband. 
Arbete pågår med riktlinje för informationssäkerhet En ny webbplats 
med fokus utifrån medborgarens behov är under framtagande med 
beräknad leverans l mars 2016. 

Medverkar med övriga kontor med att bygga ett stomnät på landsbyg
den för bredband. 

Utveckling av infrastrukturen för IT i både tätort och landsbygd. Lättill
gänglig information och service via hemsida, kontaktcenter och offent
ligt medborgarkontor . 

Arbete för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster inom 
Hållbar IT. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom a tt 
arbeta för att Salas medborgare är nöjda med 
kvalitet och service. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED

BORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna 
upplever a tt de har möjlighet till inflytande och 
påverkan 

• 

x 

• 
KOMMENTAR: Utveckling och exponering av Medborgarkontorets service 
och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e-tjänster på 
webbplatsen sala.se. 

Kontoret fortsätter att utveckla kontaktcenter till att bli huvudvägen in i 
kommunen med direkt enkel handläggning och service. 

Utvecklar arbetet med felanmälan, frågor och synpunkter via hemsidan, 
mobil applikation för smartphone, sociala medier, kontaktcenter (telefon) 
eller besök på Medborgarkontoret 

Utveckla det förebyggande arbetet kring budgetrådgivning. 

Tollgänglighetsinventering med fokus på att kartlägga och dokumentera 
tillgängligheten vid offentliga platser, butiker, lokaler och turismmål. 

Bidra till bredbandsutveckling för att fler hushåll och företag ska få hållbar 
grön uppkoppling. 

Fortsätta utveckla möjligheterna för medborgarna att enkelt få tillgång till 
och följa ärendegången inom förvaltning och politik. 



Perspektiv Medarbetare 
Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspek
tivet 

FRAMTIDEN 

Färdigställande av arbetet med framtagandet av ny uppda
terad version av webbplatsen sala.se, där fokus ä r tydlig, 
effektiv och medborgarvänlig service via webben. 

Fortsatt utveckling av e-tjänster och självservice. 

Digitalisering av dokumenthantering. Arbeta för övergång 
till eArkiv. 

Införa fritt WiFi på strategiska platser i stadskärnan. 

VERKSAMHETSFAKT A 

2013 2014 2105 

Antal unika besök sala .se 203 702 336 413 264 409 

Antal samtal till kontaktcenter 0224-
747000 (som inte Auto-Attendent tagit 59113 48 372 45 379 
hand om) 

Andel samtal direkt hanterade av 
66% 72% 73% 

kontaktcenter (utan vidareförmedling) 

Andel samtal till kontaktcenter som 
49% 50 % 54% 

besvarats inom 10 sek. 

Antal nybesök budget-och skuldradgiv-
104 115 141 

n in g 
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Samhällsbyggnadskontor 

SAMMANFATTNING 

Inom planenheten har arbetet präglats av förberedelser för 
samråd av ny kommuntäckande översiktsplan. Ett flertal 
detaljplaner för bostäder har påbörjats och planen för 
landstingets om- och nybyggnad av lasarettet har startat. 
Åtgärdsvalsstudie för planskilda korsningar i Sala och 
ombyggnad av bangård vid Sala station är klara. 

Inom byggenhetens verksamhet har det blivit en ökning av 
antalet bygglovsärenden. Resurser har lagts på översyn av 
efterlevnad av regler för obligatorisk ventilationskontroll 
hos fastighetsägare av fler-bostadshus. Även antalet an
sökningar av bostadsanpassningsbidrag har ökat liksom 
kostnaderna för dessa. Byggenheten har under våren haft 
informationsmöten för allmänhet och företagare om regel
verk och vad man ska tänka på vid bygglovsansökningar. 

Miljöenheten har i stort följt tillsynsplanen inom miljö- och 
hälsoskydd och kontrollplanen inom livsmedelstillsyn en. 
Sjukskrivningar och vakanser har medfört att viss tillsyn 
och kontroll inte kunnat genomföras. Tillsynsplanen inom 
alkohol har i sin helhet genomförts. Några få stora omför
delningar av resurser har skett till följd av flyktingmottag
ningen. 

ORGANISATION 

Inom Samhällsbyggnadskontoret finns tre enheter: 

~ Planerings- och utvecklingsenhet 

---+ Byggenhet 

---+ Miljöenhet 

Planerings- och utvecklingsenheten har 11 personer an
ställda. Enheten sköter översiktlig och detaljerad samhälls
planering och markfrågor samt kollektiv-trafikplanering 
och myndighetshantering av skolskjuts och färdtjänst. 

Byggenheten har 12 personer anställda. På bygg-enheten 
hanteras ärenden om bygglov, förhands-besked och an
mälningsärenden samt ansökningar om bostadsanpass
ningsbidrag. Rädgivning till medborgare och företagare är 
en viktig uppgift. 

Miljöenheten har 16 personer anställda inom områdena 
miljö- och hälsoskydd, livsmedel, enskilda avlopp, natur
vård samt alkohol tillsyn. Enheten bedriver tillsyn och 
kontroll av miljöfarliga verksamheter samt livsmedelshan
tering inom kommunen. 
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VIKTIGA HÄNDELSER ÅRET SOM GÅTT 

Medverkat med en utställning om översiktsplanen på Sa
lamässan. Trehundra medborgare lämnade synpunkter och 
diskuterade med politiker och tjänstemän på mässan. 

En medborgarenkät för insamling av underlag till över
siktsplanen har skickats till samtliga hushåll i kommunen. 

Samtliga lärare i kommunen har fått ett studiematerial och 
bjudits in att delta i översiktsplanearbetet med skolprojekt 

En intresseanmälan om bredbandsanslutning har skickats 
till samtliga i Sala kommun. Den låga svarsfrekvensen 
innebär begränsningar i möjligheten att hjälpa till att starta 
föreningar för ansökan om statligt landsbygdsstöd för 
utbyggnad av snabbt bredban d. 

En idetävling för arkitekter har genomförts på Östra kvar
teren- Silvervallen som underlag för detalj-planen. Inför 
juryarbetet presenterades arkitektförslagen på ett möte för 
allmänheten i Blå salen på biblioteket. 

Ett kulturmiljöprogramarbete i samarbete med Länsstyrel
sen och Länsmuseet i Västmanland har startat med totalin
ventering av byggnader och kulturhistoriska beskrivningar 
av 22 orter som underlag för översiktsplanen och kom
mande detaljplanering och bygglovgivning. 

Deltagit i Kollektivtrafikmyndighetens arbete med Trafik
plan 2030 med mål om bangårdsombyggnad i Sala och 
dubbelspår på Dalabanan. 

Arbetet med att säkerställa att hälsoskyddsfrågorna beak
tas vid boenden för nyanlända har blivit en omfattande 
arbetsuppgift. Samarbete har skett med byggenheten och 
räddningstjänsten. Samarbetet har varit enkelt och effek
tivt och har medfört ett bra resultat 

Flera förorenade områden har genomgått undersökning 
samt sanering t.ex. Silvervallen, resecentrum och Ängsha
gen. 

De lantbruk i Sala kommun som enbart har odling (inga 
djur) har besökts och en bedömning har gjorts av odlingens 
påverkan på åar och bäckar. Bedömningen grundar sig på 
EUs regelverk, det s k "vatten direktivet". 

Ventilationen i kommunens skolor har inventerats för att 
säkerställa en god inomhusmiljö för elever och lärare. 

Genomfört branschträff med byggföretag och informations
träffar om bygglov för allmänhet och företagare. 

Deltagande i workshops arrangerade av Stockholm busi
ness allians, SBA, och företagseven t arrangerade av kom
munen. l den redovisning av NKI (Nöjd Kund Index) som 
gjorts under 2015, med omdömen från de företag som haft 
kontakt med kommunen, har bygglovhanteringen i Sala och 
Heby fått bra resultat, med Sala på en delad tredje plats och 
Heby på tionde plats bland de 52 kommuner som ingår i 
SBA. 



EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 
Tkr 

Bokslut Budget Bokslut Budget· 
2014 2015 2015 avvikelse 

Externa intäkter ·12 859 ·12 008 ·13 625 1 617 

Interna Intäkter · l 078 ·1345 · 1059 ·286 

SUmma Intäkter ·13 937 ·13 353 ·14684 1331 

Köp av huvudverk· 
samhet, bidrag 7384 7650 8664 ·1014 

Personalkostnader 17 394 21122 19341 1 781 

övriga kostnader 39921 43 200 38714 4486 

Interna kostnader 1788 1 859 2 382 ·523 

Summa kostnader 66486 73831 69101 4730 

Resultat 52549 60478 54416 6062 

Nettoresultatet avviker från budget med 6 062 tkr. 

Avvikelsen för externa intäkter inkluderar intäkter från 
försä ljning av tomter på Lodjuret. Fr o m 2015 redovisas 
dessa inom exploateringsverksamheten. Även intäkter för 
detaljplan och bidrag till naturvård bidrar till avvikelsen. 

Underskottet för köp av huvudverksamhet orsakas av att 
antalet bostadsanpassningsärenden har varit fler än tid i· 
gare år. 
Kostnaderna för fa rdtjänst blev lägre än budget Orsaken ä r 
bl a att kollektivtrafikförvaltningen i allt större utsträck· 
ni ng fakturerar egenavgifter, vilket kommer kommunen till 
godo. 

Personalkostnaderna har varit lägre p g a vakanser och 
sjukskrivningar. 

Överskottet för övriga kostnader orsakas i huvudsak av att 
kostnaderna för grundskola och kollektivtrafik inom sam· 
hällsfinansierade transporter blev lägre. Lägre drift- och 
administrationskostnader från Landstinget p g a stordrifts
fördelar bidrog till kostnadsminskningen. 

Inom exploateringsverksamheten blev kostnaderna för 
marksanering lägre än budget. 
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DriLtredovisninfJ.. 
Tkr 

Bokslut Budget 
2014 2015 

Sbk övergripande 2 269 1 983 

Planenhet 41980 49860 

Byggenhet 5 198 5 611 

Miljöenhet 3102 3024 
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Bokslut Budget· 
2015 avvikelse 

2 536 ·553 

42 343 7 517 

6916 ·1305 

2 621 403 

l Summa 52 549 60 478 54 416 6 062 1 

På kontorsövergripande nivå redovisas ett underskott 
p.g.a. kontorsflytt, politikerutbildningar samt att Heby 
kommun få r en återbetalning vid årsavstämningen. 

Planerings- och utveckl ingsenhetens överskott beror på 
minskat konsultköp i översiktsplanearbetet, till fö rdel för 
omfattande insatser i egen regi för att få underlag med 
lokal förankring till Salarnässan i augusti 2015 och den 
kommande samrådshandlingen, samt lägre kostnader för 
bredbandsutbyggnad, marksanering och samhällsfinans i
erade transporter. 

Byggenheten har ett underskott som utgörs av ökade kost
nader för bostadsanpassningsbidrag men som till en del 
kompenseras av enhetens överskott i övriga verksam heter. 

Miljöenheten har ett överskott som bero r på vakanser och 
flera långtidssjukskrivni ngar. Enhetens taxeintäkter har 
även ökat under årets sista månader. 

Investeringar 
Tkr 

Inkomster 

Utgifter 

l Summa 

Inköpmark 

Försälj n övr 
mark 

Bredband 

Summa 

Bokslut 
2014 

1902 

1498 

337 

·741 

404 

Budget 
2015 

6000 

11 691 

5691 

7500 

·5200 

3 391 

5691 

Bokslut Budget· 
2015 avvikelse 

2 537 3463 

5859 5832 

3322 2369 1 

4688 2 812 

·1 518 ·3 682 

152 3 239 

3 322 2369 

Orsaken till överskott för inköp av mark är en utebliven 
fastighetsinvestering. 

Försäljning övrig mark redovisar undersko tt p g a att intäk
terna för tomtförsäljning på Ängshagen fr o m 2015 bok
förs i exploateringsverksamheten. 

Bredband avvaktar en utredning om strategi kring ägande, 
drift och underhållsansvar vilket orsakat överskottet. 



MÅLA VST ÄMNING 
Nämndens resultatutvärdering av sina mAl och aktiviteter som skall bidra till att 
uppnå fullmäktiges mål. Milluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt
liga redovisas i bilagan Indikatorsammanstä Ilning. 

. Må le t ä r helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt 

® Mätindikator saknas ($) Ingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 

MÅL: VÄXANDE SALA 

O Målet är Inte uppfyllt 

X Inget mäl sa tt 

Nämnden bidrar till mälsättningen genom att 
arbeta för att öka antalet fastställda detalj
planer för bostadsbyggande och näringsverk
samhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, 
öka antalet lägenheter. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIGT SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidra r till mälsättningen genom att 
arbeta för att Sala sl<a förbättra sin placering på 
"Fokus", rankingav kommunerna som en bra 
plats att bo på. (Salas placering av 290 
kommuner). 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar tillmålsättningen genom att 
arbeta för att antal resor med kollektivtrafik 
ökar. 

KOMMENTAR: Antalet laga kraftvunna detaljplaner har ökat. Genomförd 
arkitekttävling som underlag för detaljplan ökar möjligheten för en 
attraktiv stadsmiljö som i sin tur höjer försäljningsvärde pil fastigheter. 

l samband med planering för bostäder och verksamheter skapas mötes
platser för människor. Utformning och funktion är viktig för mötesplatsens 
sociala värde. 

l förberedelserna för samråd över översiktsplan samlas mAl, riktl injer och 
strategier ur hållbarhetsperspektiv frän samtliga verksamhetsområden. 

Genom planering för ökat antal kollektivtrafikresor antas bilresandet 
kunna minska. 

Perspelctiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att Salas medborgare är nöjda med 
kvalitet och service. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att t 
arbeta för a tt medborgarna ska uppleva att Sala 
har en bra kvalitet och service i verksamheten 
ex vis när livsmedelskontroll genomförs för a tt 
ge säkra livsmedel (planerade kontrol-
ler /utfall), när en första kontakt har tagits inom 
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en vecka i minst 90% av de ärenden som initi
erats av allmänhet eller företagare, när minst 
80% av utskottens beslut visat sig vara riktiga 
vid överprövning i samband med överklagan
den samt när planerade inspektioner fö r miljö
skydd och hälsoskydd utförs. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE röR KOMMUNEN$ MED

BORGARE 

Nämndens mälsättning är att medborgarna t 
upplever att de har möjlighet till inflytande och 
påverkan. 

KOMMENTAR: Kontoret medverkar i planeringssamverkan mellan kom
munens olika kontor i handläggningen av detaljplaner och andra ärenden 
med fokus på medborgarnas och Salas framtid. 

Planenheten lämnar planbesked inom fyra månader från det att ansökan 
inkommit. Planenheten handlägger sedan detaljplanerna inom den för 
enheten avtalade tiden. 

Kontoret har under året genom ByggaBo-mässan, Salamässan, allmänna 
informations- och samrådsmöten i samband med detaljplanearbetet, 
enkäter och int resseförfrågningar mm samt deltagande l branschträffar 
bidragit till att medborgarnas delaktighet och inflytande över verksamhet
en har ökat. 

Perspektiv Medarbetare 

Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspek
tivet. 

FRAMTIDEN 

Under 2016 beräknas detaljplaner för bostäder inom tätor
ten och på landsbygden att färdigställas som täcker bo
stadsbehovet enligt det kommande bostads försörjnings
programmet tre år framät i tiden. Nya planer för fortsatt 
behov av bostäder och mark för verksamheter, skola och 
service ska inom den närmaste treårsperioden s tarta norr 
om järnvägen i samband med fölväntat genomförande av 
planskild korsning med järnvägen och bangårdsombygg
nad. Den nya kommuntäckande översiktsplanen förväntas 
fungera som samordnande måldokument för utveckling 
och marknadsföring av la ndsbygden i Sala för boende, 
rekreation och verksamhetsutövning. 

Under 2016 kommer Byggenheten att utreda fö rutsätt
ningarna fö r att införa en ny taxa baserad på ett nytt un
derlag från Sveriges kommuner och landsting. SKL. Inom 
tillsynsområdet kommer OVK (obligatorisk ventilations
kontroll) att prioriteras. En genomlysning av kostnadsut
veckling och arbetssätt inom området bostadsanpass
ningsbidrag kommer att göras. 

Byggenheten deltar under å ret i ett kommunövergripande 
projektgällande dig italiserad ärendehantering.l övrigt 



fortsä tter verksamheten som tidigare, med fokus på smidig 
och konsultativ hantering av inkommande ärenden. 

Byggenheten kommer att bibehålla hög kvali tet och sam
syn genom bygglovgruppens ärendehantering och genom 
fortsatt arbete med rutiner och med gemensamma tolk
ningar och bedömningar, liksom genom kontinuerliga 
utbildningar för god service och gott bemötande. Fortsatt 
bygglovsrådgivningstelefon, möjlighet att boka bygglovs
rådgivning via Internet och möjlighet till spontanbesök 
dagligen. Bygglov-informationsträffar i Heby och Sala in
ldusive annonser och väginformationsskyltar är som van
ligt prioriterade. Fortsatt samverkan med båda kommu
nernas näringslivsorganisationer, deltagande i möten med 
företagare mm för en smidig hantering av företagens ären
den. 

Miljöenheten kommer att inrikta arbetet på kärnverksam
heten med tillsyn och kontroll. En rekrytering inom miljö
skydd ko mmer att ske i början av 2016. Enheten har påbör
jat arbetet med att uppgradera sitt ärendehanteringssy
stem. 

VERKSAMHETSFAKT A 

Pågående kommunövertäckande 
översiktsplan 

SBA NKI bygglov/miljötillsyn 

2013 2014 2015 

78/67 
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Tekniskt kontor 

SAMMANFATTNING ÅRET SOM GÅTT 

2015 har va rit ett händelserikt år och mycket av det som 
Tekniska kontoret har genomfört under året har påverkat 
medborgarna i Sala positivt. 

Under året har en avstängning av Särskogsleden för tung 
genomfartstrafik genomförts samt att ett förbud för fa rligt 
gods på Särskogsleden har införts. 

Salas resecentrum är en viktig knutpunkt i staden. Sala har 
under 2014-2015 arbetat med att bygga om busstermina
len och området framför s tationshuset, den 2 december 
2015 var det invigning. 

ORGANISATION 

Teknis ka kontoret bedriver verksamhet inom en stor 
mängd ve rksamheter som salaborna dagligen använder. 

Kontoret ansvarar exempelvis för allt ifrån vattenförsö rj
ning och sophämtning till belysninga r på allmänna platser. 

Till kontorets ansvarsområden hör även skötsel av parker, 
skog, gator, gång- och cykel-vägar. Kontoret bygger om, 
bygger nytt och bygger till kommunala fastigheter samt 
lagar maten till skolor, förskolor och äld reomsorgen. 

VIKTIGA HÄNDELSER ÅRET SOM GÅTT 

Avstängning av Särs kogsleden för tung genomfartstrafik 
har genomförts. 

Salas nya resecentrum invigdes den 2 december 2015 

EKONOMI 

Resultaträkninfl. ocll ekonomisk anal,r_s 
Tkr 

Bokslut Budget Bokslut Budget· 
2014 2015 2015 avvikelse 

Externa Intäkter ·79 457 -77 483 -79 839 2356 

Interna intäkter ·300 564 ·303 237 ·309 515 6 278 

Sunvna lntlkter ·308021 -380721 -389355 8634 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 9281 10 480 10 532 -52 

Personalkostnader 69 208 73569 74 509 -940 

ÖVriga kostnader 205 357 200 335 200 414 -79 

Interna kostnader 130707 137229 138562 -1 338 

Sunvna kostnader 414552 421613 424 018 -2405 

Resultat 34 531 40892 34663 6229 
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Nettoresultatet avviker från budget med 6 229 tkr. l resul
tatet ingår även VA och renhä llning som är taxefinansi
erade verksamheter. 

Avvikelsen avseende externa intäkter ha r framför allt med 
två enheter att göra: måltid och VA. För måltidsenheten, 
har de ökade intäkterna att göra med att flera portioner har 
sålts. För VAs del ha r ökning framför a llt att göra med att 
en stor kund har förbrukat mera vatten, än vad som budge
terats. 

Även bland de interna intäkterna har måltidsenheten ett 
s tort överskott beroende på att de sålt flera portioner till 
förskolor och skolor än budgeterat Förändrade behov från 
verksamheter gör att lokaler har hyrts in, vilket även gjort 
att de interna intäkterna ökat. Under 2015 har centralför
rådet börjat använda en webshop som gör att det är en
klare för verksamheterna a tt beställa varor genom förrå
det. Detta har gjort att intäkterna blivit s törre än budgete
rat. 

Teknis ka kontoret har under året haft en ökning av sjuk
skrivningar, värd av barn och föräldraledigheter. För att 
kunna hantera detta samt pensionsavgångar, har vikarier 
behövts tas in. Under året har även ett samarbetsprojekt 
startats upp tillsammans med Previa för att få ner sjuk
frånvaron. 

Under året så har måltidsenhetens verksamhet utökats och 
nya, ombyggda kök tagits i bruk. De nya köken har fått 
högre hyra än innan ombyggnationen, vilket påverkat 
hyreskostnaderna inom måltids-enheten. 

Dril tr edovisnine. 
T kr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

Kontorsledning ·22 311 -390 701 

Kartmät 3 447 3 777 3 327 450 

Skog -3 485 -2800 ·2 392 -408 

Miljö-och naturvard 223 468 323 145 

Fastighetsenheten -1 602 o ·3 223 3 223 

Teknisk planering 781 1 360 1 256 104 

Gator och vägar 21905 22 783 20864 1919 

Enskilda vägar 1 256 1 285 1 147 138 

Allmän och publik 195 221 227 ·6 
mark 

Trafikadministration 701 778 672 106 

Parkverksamhet 9 791 10 625 10 574 51 

Gruvans vattensystem 1122 1 084 820 264 

TK personal -147 o ·72 72 

VA-verksamhet 1 936 o ·734 734 

Renhällning ·l 061 o 528 -528 



Tkr 
Bokslut Budget 

2014 2015 

Teknisk service 2 260 o 

Måltidsenheten 1248 l 000 

Bokslut 
2015 

1370 

366 

Budget
avvikelse 

-1370 

634 

l SUmma 34 531 40 892 34 663 6 229 l 
Under hösten har å terhållsamhet varit ett ledord inom 
kontoret. Detta har gjort att många inköp, konferenser, 
rekryteringar, utredningsuppdrag med mera har skjutits på 
framtiden, vilket lett till att ett överskott uppstå tt inom 
verksamheten. 

Till fö ljd av övergång ti ll komponentavskrivning har pro
gnosarbetet under året påverkats. Problematiken har till 
stor dellegat i att någon praxis för införande och tillämp
ning av komponentavskrivning inte finns att tillgå, utan 
varje kommun får skapa sitt eget upplägg och rutin vilket 
lett till osäkerhet. 

Investering_ar 

Tkr 
Bokslut Budget Bokslut Budget-

2014 2015 2015 avvikelse 

Inkomster -10 815 o -7093 7093 

Utgifter 68486 121 760 75 922 45 838 

l SUmma 57 671 121 760 68829 52 931 l 
Gatuprogram 3109 16 239 10 234 6005 

VA-program 12 908 21747 9 142 12 605 

Parkprogram 3886 5514 2 863 2 651 

Kontorsledningsprogram 252 o o o 

Tekniskserviceprogram 3730 3888 3500 388 

Kart mätprogram 64 475 325 150 

Gruvans vattensystem- 89 2930 2 233 697 
program 

loka !program 33 632 70967 40 532 30435 

Sunvna 57671 121760 68829 52931 

Gatuprogram: Arbetet med Resecentrum/bussterminal har 
nästan slutförts under 2015, men montering av räcken, 
fogning av plattor, sättning av kontrastmarkering på trap
por och räcken, asfa ltering och målning kvarstå r 2016. 
Projektering har genomförts av cykelbana från Särskogen 
till Södra Esplanaden. Pendlarparkering i Ransta kommer 
byggas 2016, under fö rutsättning att Trafikverket överlåter 
stationsvägen ti ll Sala kommun. Parkeringen vid stadspar
ken är inte slutjusterad i väntan på servicebyggnaden i 
parken. Staket och kantsten ska sättas. 

VA-program: Byte av övervakningssystem har pågått under 
året och kommer slutföras och slutbesiktigas under som
maren 2016. Projektet är flera år försenat p g a. överkla
gade upphandlingar. Bytet av centrifug på reningsverket i 
Sala har försenats p g a. av sen upphandling samt lång 
leveranstid och installation är planerad till januari 2016. 
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Utbyggnad av personalbyggnad på reningsverket har blivit 
försenat på grund av grundläggningen till utbyggnaden. En 
stor investering inom VA är projektet "huvud ledning knip
källan etapp 3-4" där tillstånd från Länsstyrelsen inte är 
klart, vilket gjort att försening uppstått. Resultat ett överskott på 
6 465 t kr äskas i överfört anslag t i Il 2016. 

Parkprogram: stadsparksprojektet enligt parkprojektet är 
försenat i väntan på servicebyggnad en, vilket medfört att 
pengar måste äskas över till 2016. Under byggnationen av 
servicebyggnaden använder även marken fö r materielupp
lag. 

Teknisk serviceprogram: Tre fordon är beställda under 
hösten som beräknas levereras under februari 2016. över
skottet äskas i överfört anslag till 2016. 

Kart- mätprogram: Investeringen av GIS är ej genomförd. 
Anslaget återlämnas. 

Gruvans vattensystem: säkerhetsvägen till storljusen har 
försenats p g a. ansökan till Länsstyrelsen. 

Loka/program: Ett s tort antal projekt pågå r som till exem
pel arbetet med Servicebyggnad i Stadsparken som genom
förs i en samverkansprocess och förväntas vara klart uneler 
2016. 

Även projektet med nytt LSS-boende i närheten av 
Strömsbacka genomförs i samverka n och projektering 
pågår. Boendet beräknas stå färd igt i november 2016. 

Projekt med Rans ta skola o förskola pilgår och upphand
lingen kommer att an nonseras i början av 2016. 

Arbetet är slutfört med det nya äldreboendet på Johannes
bergsgatan. l upphandlingsförutsättningarna ingick att 
delar av kontraktssumman inte betalades ut förrän efter 
garantibesiktni ngen. Under året har en delutbetalning 
utbetalas, resterande betalas ut under 2016. 

MÅLA VST ÄMNING 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att 
uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån Indikatorer som samt
liga redovisas i bilagan lndikatorsammanställnlng. 

. Målet är helt uppfyllt 

® Mätindikator saknas 

• Måle t ä r d elv~ up pfyllt 

<Sl ingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SAI.A 

O Målet är Inte uppfyllt 

X Ingetmålsatt 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att e 
minst en gång per år bedriva riktad information 
kring vatten och avlopp till företag och entre
prenörer 

MÅL: EN LÅNGSIKTIGT SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING 



Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att medborgarna upplever Sala som 
en bra plats att leva och bo på. Att medborgarna 
upplever trygghets- och säkerhetskänsla i of
fentliga rummet när det gäller belysning och 
tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och park
mark stimulerar till social samvaro i naturlika 
mötesplatser, att minst en lekplats per år för
nyas och görs om för att skapa säkra och attrak
tiva lekplatser runt om i kommunen samt att 
besiktningsanmärkningarna på lekutrustning 
ska minska från år till år. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att den andel av kommunens hus
hållsavfa ll som återvinns ökar, att kommunor
ganisationens andel milj öbilar av totala antalet 
bilar ökar, att andelen inköpta ekologiska livs 
medel ökar, att andelen inköpta ekologiskt pro
ducerade livsmedel tillmåltidsenheten tillsam
mans uppgår till minst 28% 2015, 30% 2016 
och 33% 2017, att måltidsen heten skall ha max 
7% matsvinn (varav tall rikssvinn max 30 gr), 
att Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarun
dersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avse
ende gång- och cykelvägar, att all berörd perso-
nal inom Tekniska kontoret skall vara utbildad i 
eco drive, att inget analys resultat ska påvisa 
otjänligt dricksvatten från kommunens vatten
verk, att mängden producerad biogas ska öka 
från år till år, att ovidkommande vatten (till
skottsvatten) till reningsverket ska minska från 
år till å r, att källaröversvämningar, till fö ljd av 
kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, 
inte sker, att Tekniska kontoret i samarbete med 
SHE byter till LED-lampor på gatubelysningen. 

KOMMENTAR: Genom utskick till företag cx:h entreprenörer, har 

kontoret delvis informerat om vatten och avlopp. 

• 

Kontoret arbetar aktivt med att skapa bra platser attleva och bo p~. 

M~ ltidsenheten arbetar aktivt för att andelen ekologiska livsmedel ska 
öka. Andelen ekologiska livsmedel uppgick till cirka 32 %. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättni ngen genom att 
arbeta för att Salas medborgare är nöjda med 
kvalitet och service ex. vis. Sophämtning, vatten 
och avlopp, gator och väga r och miljöa rbetet 
inom sophanteringen. Målet är att måltidsen
heten får 90% nöjda kunder och gäster, att 
tydlig information ska leda till att andelen 
avslag på parkeringstills tånd för rörelsehind
rade är lägre än 30 %. att tydlig information ska 
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leda till att tota la a ntalet parkeringsböter s ka 
minska från föregående år (med bibehållen 
servicenivå och schemalagd tid för parkerings
övervakningen). 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar tillmålsättningen genom att 
arbeta för att medborgarna s ka uppleva att Sala 
har en bra kvalitet och service i verksamheten 
ex. vis nä r Tekniska kontoret förser s nöröj
ningsentreprenörer med GPS-utrustning för att 
säkerställa en god kvali tet på vinterväghåll
ningen. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNEN$ MED

BORGARE 

Nämndens målsättn ing är att medborgarna O 
upplever att de har möjlighet till inflytande och 
påverkan, ex. vis när alla Salas S:e klassare 
erbjuds s tudiebesök på Sala avloppsrenings-
verk samt när det arrangeras minst tio studie-
besök (utöver S:e klassare) per år på Sala av
loppsreningsverk. 

• 

KOMMENTAR: Kontoret har sedan sommaren 2015 p~ börjat ett 

arbete med att aktivt jobba med kvalitetsfr~gor, med m~l att samtl iga 
nyckeltal som rör Tekniskas verksamhetsomr~den i Kommuners Kvalitet 
i Korthet (KKiK) ska förbättras. 

Under aret har kontoret försett entreprenörer med GPS-utrustning. 

Under 2015 valde Sala-Heby Energi att inte genomföra "Framtidskraften", 
vilket innebär att S:e klassarna i Sala kommun inte har blivit erbjudna 
n~got studiebesök 

Perspektiv Medarbetare 

Kontoret saknar egna mål och indikatorer fö r perspek
tivet. 

FRAMTIDEN 

Måltidsenhetens och Fastighetsenhetens nä rmaste utma
ning är det växande antal barn och ungdomar i förskolor 
och skolor som ställer krav på att såväl bemanning, lokaler 
som utrustning räcker till. 

Arbetet med nya detaljplaner påverkar VA-, gatu- och 
parkprojektering samt det kommuna la investeringsbeho
vet. Det är viktigt att framförhållningen i planprocessen är 
god samt att det finns ekonomisk planering av genomfö
ramtet 



VERKSAMHETSFAKT A 

2013 

Vinterväghållning 

Kostnader totalt, tkr 4404 

Kostnad/invänare, kr 203 

Lokalförvaltning 

Kostnader skadegörelse, tkr 320 

Kostnader städ, tkr 10 542 

-varav extrastä d, tkr 307 

Måltidsenhet 

Kostnader totalt t kr 52 214 

Kostnader hyra, tkr 11258 

VA-verksamhet 

Kostnader totalt, t kr 24 463 

-varav kapitalkostnad, tkr 6984 

Intäkter frän taxa, tkr 28 660 

Renhållning 

Kostnader totalt, tkr 22 664 

Kostnad/invänare, kr l 042 

Intäkter frän taxa, tkr 22 152 

2014 

2 736 

125 

321 

11125 

264 

54930 

11596 

26454 

7077 

28 390 

23 156 

1059 

24 217 

2015 

5014 

228 

161 

10834 

285 

56080 

12 576 

28 755 

7 317 

29 304 

25961 

1178 

25 433 
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Ekonomikon to r 

SAMMANFATTNING ÅRET SOM GÅTT 

För ekonomikontoret har det gångna året präglats av ut
vecklingsarbete och rekryteringar. 

Ekonomifunktionen har utöver det löpande arbetet med 
budget, uppföljning och bokslut arbetat med den nya bud
getprocess som ska införas under 2016. 

Uppha ndlingsfunktionen har under året förutom det lö
pande arbetet med planering. genomförande och utvärde
ring av upphandlingar också arbetat fram en ny upphand
lingspolicy. Den nya policyn syftar till att kvalitetssäkra 
upphandlingsprocesserna vil ket i förlängningen bidrar till 
bättre affärer för Sala kommun. 

ORGANISATION 

Ekonomikontoret består av två verksamheter, kommunens 
ekonomifun ktion samt upphandlingsfunktion. 

Båda dessa fun ktioner är centraliserade vilket innebär att 
kommunens ekonomer och upphandlare alla tillhör eko
nomikontoret Syftet är att få ett enhetligt synsätt och att 
kommunledningens budskap tydligare kan föras ut i orga
nisationen. Den centraliserade organisationen bidrar till en 
gemensam utveckling av kompetens, enhetliga arbetsfor
mer, utökad controller- och analysfunktion, högre kvalitet 
och kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion 
förstärks även den interna kontrollen. 

~ Ekonomifunktionens roll är dels att bistå kom
munstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete 
och dels att stödja förvaltningarna i det ekono
miska arbetet. Arbetet syftar till att skapa förut
sättningar för en god ekonomi med effektivt re
sursutnyttjande för hela kommunen. 
En god ekonomi och ett effektivt resursutnytt
jande är en fö rutsättning för att kunna ge med
borgare och externa intressenter bästa möjliga 
service. 

~ Upphandlingsfunktionens roll är att tillsammans 
med kommunens verksamheter planera, genom
föra och utvärdera de upphandlingar som kom
munen genomför. Syftet är att i enlighet med gäl
lande lagar inom upphandlingsområdet säker
ställa avtal som innebär en bra affär för Sala 
kommun 

VIKTIGA HÄNDELSER ÅRET SOM GÅ TT 

Under året har ett verktyg för betalningsanalyser införskaf
fats. Det stärker kommunens internkontroll och ger viktig 
information om kommunens leverantörstrohet 
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Resultaträkning och ekonomisk analys 
Tkr 

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Summa Intäkter 

Köp av huvudverk· 
samhet, bidrag 

Personalkostnader 

ÖVriga kostnader 

Interna kostnader 

Summa kostnader 

Resultat 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

·112 -100 ·135 35 

-13 -13 -13 o 

·125 ·113 ·148 35 

6610 7854 6238 1616 

1 525 1436 2 207 -771 

428 426 551 -125 

8564 9716 8996 720 

8439 9603 8848 755 

Nettoresultatet avviker från budget med 755 tkr. 

På grund av två vakanthållna tjänster under året generas 
ett överskott för personalkostnader med l 616 tkr. Detta 
överskott har till viss del finansierat konsultinsatser främst 
på upphandlingssidan vilket också förklarar underskottet 
på 771 tkr på övriga kostnader. 

Från och med januari 201 6 är tjänsten som upphandlare 
tillsatt och i mars 2016 kommer även den vakanta ekonom
tjänsten att vara tillsatt. 

Dri[tredovisnine. 
T kr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

Ekonomikontor 8439 7199 6572 627 

Upphandlingsverks. 2404 2276 128 

l Summa 8 439 9 603 8 848 755 1 

Personalrelaterade avvikelser av tidsbegränsad karaktä r 
har haft en positiv driftpåverkan under 2016. 

l ekonomiavdelningens fall består överskottet huvudsakli
gen av en av de två tjänster som vakanthållits under hu
vuddelen av året. För upphandlingssidans del har överskot
tet frän vakanthållandet i sin helhet finansierat konsultin
satser. 

Investeringar 

Verksamheten Ekonomikontor har inga investeringar 
2015. 



MÅLA VST ÄMNING 

Kontoret saknar egna mål och indikatorer. 

FRAMTIDEN 

Inför 2016 ha r beslut fattats om en ny budgetmodell för 
Sala kommun. Tanken med modellen är att skapa ökad 
kostnadsmedvetenhet för a tt på så sätt nå ett effektivare 
resursutnyttjande och en långsiktigt stabil ekonomi. 

l samband med detta arbete kommer också kommunens 
mäl samt investeringsprinciper att revideras. 

VERKSAMHETSFAKT A 

2013 2014 2015 

Arsarbetare ekonomikontor 11,75 12,25 10,0 

-varav arsarbetare ekonomifunktion 10,75 10,25 8,0 

-varav arsarbetare upphandlingsfunkt-
1,0 2,0 2,0 

ion 
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Personalkontor 

SAMMANFATTNING ÅRET SOM GÅTT 

Året har präglats av arbete med kompetenshöjande insat
ser samt av samordning, effektivisering och utveckling av 
arbetsmetoder och datasystem. 

Samarbetet i Västmanland har utökats, t ex avseende frågor 
gällande kompetensförsörjning, arbetsgivar-varumärke 
och ledarutveckling. En kompetensförsörjningsplan 
har tagits fram. Resultatet utgör grund för nästkommande 
års utbildningsutbud i länets Ledarakademi. Kurser och 
mentorprogram har erbjudits ledare liksom webbföreläs
ningar och tematräffar i ämnen som t ex arbetsrätt, hälso
främjande ledarskap och rehabilitering. 

l linje med Sala kommuns antagna innovationsstrategi har 
en aktivitet genomförts för att inspirera till innovativt 
förhålln ingssätt. Deltagare var 31 1edare (politiker och 
tjänstemän). 

l syfte att inspirera ungdomar för högre tekniska studier 
har Sala kommun anslutit sig till det statliga praktikpro
grammet Tekniksprånget Under hösten 2015 har två ung
domar haft praktikplatser inom Sala kommun. 

ORGANISATION 

l -L 
1 

umeh~nd!aggare6 st 

Personalkontoret bestå r av personalchef, förhandlingschef 
och lönechef samt tre HR-kons ulter samt sex lönehandläg
gare. 

• Bistå kommunstyrelsen i kommunövergripande a r
betsgivar-, pensions- och löneadministrativa frågor. 

• Konsultativtstöd och kompetensutveckling till förvalt
ningens arbetsgivarföreträdare. 

• Utveckla och anpassa styrdokument och processer 
utifrån lagar, avtal och politiska beslut. 

• Effektivisering, samordning och internkontroll inom 
arbetsgivarområdet 
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• Kommunövergripande samverkan/förhandlingar med 
fackliga organisationer, arbetsgivan·epresentant vid in
tresse- och tvisteförhandlinga r. 

• Kommunövergripande projekt och processer åter-och 
tillkommande. Exempel: lönekartläggning, introduktion 
för nyanställda, 25-ärsjubileum, innovationsdag, med
arbetarundersökning, länsgemensamma projekt för 
kompetensfö rsörjning. 

• Drift och utveckling av lönesystem och dess ingående 
moduler för Sala och Heby kommun. 

VIKTIGA HÄNDELSER ÅRET SOM GÅTT 

Frän 2015 erbjuds kommunens ledare intern kompetens
utveckling via träffar och webbföreläsningar. 

En inspirationsdag för innovationer till nytta för kommu
nens medborgare har genomförts. 

Nya, moderna datas töd har införts i syfte att effektivisera 
och förbättra kommunens tjänster internt och externt. 

Inlett arbete inför upphandling av företagshälsovärd och 
pensionsadministration. 

EKONOMI 

Resultaträknin,q, och ekonomisk anall_s 
T kr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

Externa intäkter -905 -480 -586 106 

Interna intäkter -24 -20 -23 

Summa Intäkter ·929 -500 -609 109 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 35 o o o 

Personalkostnader 6 251 7015 6100 915 

ÖVriga kostnader 2 708 2122 2022 100 

Interna kostnader 2 231 2 227 2385 ·158 

Summa kostnader 11 225 11364 10507 857 

Resultat 10 296 10 864 9 898 966 

Nettoresultatet avviker från budget med 966 tkr. 

Personalkostnader understiger budget p.g.a. vakanser. 



Driftredovisning 

T kr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget

awikelse 

Personalkontor 10 296 10864 9898 966 

l Summa 10 296 10 864 9 898 966 1 
Personalkontoret lämnar ett överskott för 2015 på grund 
av vakanser under året. Rekryteringar är slutförda och 
vakanserna tillträds under våren 2016. 

Implementering av mer användarvänligt statistikprogram 
tilllönesystemet har senarelagts, vilket medfört överskott 
för licensavgifter och utbildningskostnader för detsamma. 

Investeringar 

Personalkontoret har inga investeringar. 

MÅLAVST ÄMNING 
Nämndens resultatutvärdering av sina m~l och aktiviteter som skall bidra till att 

uppn~ fu llmäktiges m~l. M~luppfyllelsen bedöms utifr~n indikatorer som samt
liga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning. 

. Målet är helt uppfyllt ~ Målet är delvis uppfy llt OMAlet är inte u ppfyllt 

® Mätindikator saknas CS>tngen mätning X Inget mål satt 

Perspektiv Hållbart samhälle 

Kontoret salmar egna mål och indikatorer för per
spektivet. 

Perspektiv Medborgare 

Kontoret saknar egna mål och indikatorer för per
spektivet. 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

Nämndens målsättning är att andelen ska
dor/olycksfall/brott minskar till 50% av totalt 
antal registreringar samt att sjukfrånvaron 
understiger 5 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

o 

Nämnden bidrar till målet genom att alla med- • 
arbetare anställda mer än ett år har minst ett 
medarbetarsamtal med sin chef. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 
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Sala kommun 

Sala har ett tyd ligt och bra ledarskap när antal 
tillsvidareanställningar som avslutats från 
arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 
eller färre. 

KOMMENTAR: Det nya t illbudsrapporteri ngssystemet LISA har ökat 
antal registreringar till det dubbla. Andelen skador/olycksfall/brott 
utgör 67% av tota lt antal. 

• 

Sjukfr~nvaron för 2015 är 5,2% för Ks verksamheter. Det är en ökning 
med 0,3% jämfört med fö reg~ende ~r. Medicinska besvär utgör 55% av 
fr~nvaron. Därefter kommer besvär med rörlighet och sedan psykosoci
ala besvär (14% varav hälften angivit stress som sjukdomsorsak). 

l ~rl i g avstämning med fackliga organisationer efter löneöversyn fram

g~ r att medarbetarsamtal genomförts. 

Antal till svidareanställningar som avslutats fr~ n arbetsgivarens sida 
under 2015 är fem. 

FRAMTIDEN 

Samarbete med andra kommuner fortsätter och utökas när 
det gäller framtida kompetensbehov: kompetensutveckling 
för nuvarande medarbetare, utveckling och marknadsfö
ring av arbetsgivarvarumärke samt långsik tig planering av 
kompetens. 

Skapa kontakter med högskolo r, universitet- delta i mäs
sor och arbetsmarknadsdagar, hantera praktik och platser 
för studerandemedarbetare samt marknadsföra och vara 
ambassadörer för arbetsgivaren Sala kommun. 

Bidra i arbetet för ökad jämställdhet och önskad syssel
sättningsgrad. 

Förbättra systematisk och organisatorisk arbetsmiljö, 
åtgärder för ökad hälsa och delaktighet. 

Ökad användning av moderna i t-stöd för effektivisering, 
samordning och kvalitetshöjning. 

Förbättrad intern och extern dialog - söka goda exempel
för optimering av gemensamma processer och intern sam
verkan samt med medborgare och andra intressenter. 

VERKSAMHETSFAKT A 

2013 2014 2015 

Verksamhetsmått KS-verksamheter 

Antal ~rsarbetare tillsvidareanställda 327 328 1263 

Antal årsarbetare visstidsanställda 54 47 10 

Sjukfränvaro,% 3,4 3,2 5,2 

1 Fr o m 2015 hör Kultur- och Frit idskontor till annan nämnd. 



Räddningstjänst 

SAMMANFATTNINGÅRET SOM GÅTT 

Utryckningsverksamheten är för år 2015 att anse som ett 
normalår, förutom två specifika larm typer. Trafik
olyckorna har ökat i både Sala och Heby kommun, och 
larmtypen brand i bostad har ökat i Sala kommun. l det 
senare fallet innebär det i reella tal en ökning från 17 till29 
larm. 

Den brandförebyggande verksamheten blev mycke t delakt
ig i flyktingsituationen, eftersom behovet av boendeplatser 
gjorde att det brandtekniska skyddet i lokalerna ibland inte 
uppfyllde gällande krav. 

Beredskapsplanläggaren blev om möjligt än mer involve
rad i flyktingproblematiken då den blev en krishanterings
fråga i båda kommunerna, likväl som regionalt och nation
ellt. 

ORGANISATION 

Räddningstjänsten Sala-Heby utgör brandkår i Sala och 
Heby kommuner och består av sju utryckningsstyrkor runt 
om i de båda kommunerna, varav tre i H e by och fyra i Sala. 
Antaletanställda är ca 100 personer, varav 24 i utryckande 
heltidstjänst och tre i dagtidstjänst i Sala. Övriga är deltids
brandmän. 

Den huvudsakliga verksamheten utgörs av: 

-+ Operativ räddningstjänst 

-+ Tillsynsverksamhet 

- > Utbildning och information 

VIKTIGA HÄNDELSER ÅRET SOM GÅTT 

• Rekrytering av en ny ställföreträdande räddningschef 
med ansvar för den brandförebyggand verksamheten. 

• Beslut om att ansluta räddningstjänsten till Storstock
holms räddningscentral (SSRC), samt påbörjat pro
jektarbete t med den faktiska inkopplingen i mars 
2016. 

• Nytt avtal med Landstinget i Västmanland avseende 
IVPA (i väntan på ambulans) där räddningstjänsten 
erhåller ersättning för u tförda utryckningar i Sala 
kommun (detta gäller i Heby kommun sedan 2010). 
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Sala kommun 

Resultaträkninfl. och ekonomisk anaiJ-:_s 

T kr 
Bokslut Budget Bokslut Budget-

2014 2015 2015 avvikelse 

Externa intäkter -17 228 ·13 250 -13699 ·449 

Interna intäkter -466 ·389 -488 -99 

Summa Intäkter -17694 -13639 -14187 548 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 614 631 606 25 

Personalkostnader 27 249 25096 25 27 -181 

ÖVriga kostnader 8641 7167 7 183 -16 

Interna kostnader 2436 2 525 2443 82 

Summa kostnader 38941 35419 35509 -90 

Resultat 21247 21780 21321 459 

Nettoresultatet avviker från budget med 459 tkr. 

Dril tredovisninfl. 
Tkr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

Räddningstjänst 21347 21202 21152 50 

Civilt försvar -100 578 169 409 

l Summa Z1 247 21 780 21321 459 l 
Överskottet för Civilt försvar beror på att medlen som var 
kopplade till investeringsprojekt Krisberedskap ACC LEH 
överfördes till driftbudgeten under året 

lnvesterinfl.ar 
T kr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

Inkomster 

Utgifter 732 1359 820 539 

l Summa 732 1359 820 539 1 

lnvent. Rtj 563 626 430 196 

Brandbilar 150 280 356 -76 

Krisber. övr 19 453 34 419 

l Summa 73Z 1359 820 539 l 

Kostnaden för inventarier blev lägre ä n beräknat, vilket 
beror på att vissa planerade investeringar inte genomför
des. Investeringsmedlen för Krisberedskap övrigt var pla
nerade att användas för iordningsställande av en ny led
ningsplats för kommunens krisledning i tekniska kontorets 
lokaler. Detta blev inte realiserat. 



MÅLAVST ÄMNING 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och a kliviteter som skall bidra till att 
uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt
liga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning. 

• Målet är helt uppfyllt t Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt 

® Mätindikator saknas IS>1ngen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

X Inget mål satt 

MÅL: EN LÅNGSIKTIGT SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
utsläpp från Räddningstjänstens fordon mins
kar. 

x 

x 

• 
KOMMENTAR: Jämfört med år 2013 (2014 hade exceptionella kostna
der beroende på skogsbranden) har den totala kostnaden för fordons
bränsle minskat med 27%, trots att literpriset för bränsle endast har 
minskat med 10 %. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
andelen som aldrig, eller mycket sällan är oro
lig för brand i hemmet minskar samt att ande
len som aldrig, eller mycket sällan är orolig för 
brand i offentlig miljö minskar. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar tillmålsättningen genom att 
arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala 
har en bra kvalitet och service i verksamheten 
ex. vis när de planerade tillsynerna enligt LSO 
och LBE är utförda, när minst 10% (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 KOMMUNEN$ MED

BORGARE 

KOMMENTAR: Mätning av oro för brand i hemmet och i offentliga 
lokaler görs nästa gång 2016. 

x 

Alla planerade t illsyner blev inte utförda, eftersom flyktingproblemati-
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sa la kommun 

ken tog mycket av den förebyggande avdelningens tid i anspråk. Skap
andet av ett lokalt krishanteringsråd har inte genomförts. 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet 
utförs utan att personalen skadas samt att 
sjukfrånvaron understiger 4% på räddnings
tjänsten. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

• 

x 

x 

KOMMENTAR: Ingen skada under året och sjukfrånvaron blev 1.8 %. 

FRAMTIDEN 

Rekrytering av deltidsbrandmän kommer även fortsätt
ningsvis att vara ett problem, och delar i det nya centrala 
avtalet (RiB 15) underlättar dessvärre heller inte framtida 
rekryteringar. 



Kultur och Fritid 

SAMMANFATTNING ÅRET SOM GÅTT 

2015 var verksamhetsmässigt ett spännande år för kultur 
och fritid. 

Återinförande av kultur- och fritidsnämnd efter tre års 
uppehåll. 

Uppstart av en helt ny verksamhet i bottenvåningen i Ka
planen som heter Träffpunkt Kaplanen - Fritid för äldre. En 
plats att möta andra människor och få ett rikt socialt liv, 
samtidigt som det ökar livskYaliten och bevarar hälsan hos 
våra seniorer. 

Av tekniska skällåg kulturkvarteret Täljstenens utveckling 
stilla under 2015. Anledningen var införande av modern 
värme och ventilation. 

Tyvärr minskade antalet besök i simhallen kraftigt, med 
12 000 besökande. Största minskningen står solariebesö
karna för med 6 000, vilket kan ses som positivt då det 
finns diskussioner huruvida solarier bidrar till att öka 
risken för hudcancer, särskilt för dem som regelbundet 
använder solarier. Övrig minskning står fria skolbad med 
5 000 besök för och antalet bad för allmänheten är oför
ändrat. 

Nämndens bedömning är att verksamheten bedrivits enligt 
övergripande politiska mål och beslutade åtaganden. 

Ekonomiskt genererade Kultur- och fritidskontoret ett 
överskott på 1 787 tkr. 

ORGANISATION 

Kultur- och fritidsnämnd ansvarar för verksamheten inom 
nämnt område. Samtidigt samlas alla verksamheter till en 
gemensam förvaltning där kommunstyrelsen blir anställ
ningsmyndighet 

Kultur- och fritidskontoret är ett strategiskt kontor med 
kultur- och fritidschef och sju verksamhetsområden. Kon
toret utvecklar och analyserar kultur- och fritidsverksam
heten i Sala kommun, och arbetar längsiktigt för att till
sammans uppnå visionen "Sala kommun ska ha 25 000 
invånare 2024". 

l kontorets verksamhet ingär: 

• Anläggningar 

• Bibliotek 

• Fritid - Rörelse- Idro tt- Kultur-skola- LSS/fritid 

• Kulturkvarteret Täljstenen/Ungdomslokalen 

• Kul tur 
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• Kaplanen 
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sala kommun 

Kultur- och fri tidskontoret delar gemensam förvaltnings
administration, administrativ personal, ekonomipersonal 
och HR-personal med kommun-styrelseförvaltningen. 

VIKTIGA HÄNDELSER ÅRET SOM GÅTT 

Om byggnation av Kaplanen och flytt av "Föreningarnas 
Hus". 

Tillbyggnad av omklädningsrum och läktare på Lärkans 
sportfält enligt Vision Lärkan. 

Ny disk i stadsbiblioteket samt nytt möblemang i foajen och 
biblioteket 

Nya bryggor och omklädningsbyggnader på badert 

Utökning av sommarlägerverksamheten. 

"Torsdagar på Täljstenen" en föreläsningsserie fö r allmän
heten. 

Nyinvigning av kulturkvarteret Täljstenen efter installation 
av värme-, ventilation- och klimatanläggning. 

Antagande av lokal biblioteksplan. 

Luftkonditionering har installerats i biblioteksrummet 

Handikapplyft har installerats i simhallen. 

EKONOMI 

Resultaträkninq och ekonomisk analys 
Tkr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

Externa intäkter -5 678 ·5 380 -5896 516 

Interna intäkter -757 ·688 ·1030 342 

-6A35 -6068 -6926 858 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 9505 9796 9044 752 

Personalkostnader 15950 16455 17061 -606 

ÖVriga kostnader 6936 6977 6586 391 

Interna kostnader 13 018 15 422 15031 391 

Summa kostnader 45408 48650 47721 929 

Resultat 38 973 42582 40 795 1 787 

Nettoresultatet avviker frå n budget med 1 787 tkr. 



Överskottet externa intäkter beror på ej budgeterade intäk· 
ter från kulturskolan som bidrag till Musikrådet, 200 tkr 
samt ökade intäkter för solarier, 150 tkr och Gym, 150 tkr. 

Överskottet för köp av huvudverksamhet/bidrag beror 
största delen på en felbudgetering, där budget borde ha 
lagts på kontot för övriga kostnader istället samt att 
evenemangsstödet inte har behövt utnyttjas fullt ut. 

Underskott personalkostnader beror på att sommarläger· 
ledarnas löner inte är budgeterade i systemet som perso
nalkostnader. 

Dril tredovisninB.. 
T kr 

Bokslut Budget Bokslut Budget -
2014 2015 2015 avvikelse 

Förvakningsledning 2166 5070 4 553 517 

Biblioteksverksamhet 7 284 7454 7377 77 

Täljstenen/ungd.lok 3 256 4012 3 757 255 

Fritid 9180 7980 8058 ·78 

Kultur 3013 3058 2837 221 

Anläggningar 10405 11263 10759 504 

Simhall 3669 3 745 3454 291 

t Summa 38973 42582 40795 1!187 1 

Driften genererade ett överskott på l 787 tkr. 

Investeringar beställda av Lokalförvaltarna har inte blivit 
klara enligt tidplan, därmed börjar inte hyreskostnaderna 
debiteras. Detta sker först när investeringen är klar. Detta 
gäller bland annat för Kaplanen, Lärkan, Täljstenen. Totalt: 
1371tkr. 

Föreningsbidrag som ej utnyttjats bl a Evenemangsstödet 
som tidigare år använts för att stödja och bidra till Sala 
festivalen. Totalt: 326tkr. 

Investerina.ar 
T kr 

Bokslut Budget Bokslut Budget· 
2014 2015 2015 avvikelse 

Inkomster o o o o 

Utgifter o 500 398 102 

l Summa 500 398 102 1 

Upprustning· o 200 96 104 

Bad/Hällsjöbad 

lnfodisk o 100 120 -20 

För. Bibi. rum 200 182 18 

Summa o 500 398 102 
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Biblioteket har investerat i ny disk i stadsbiblioteket samt 
nytt möblemang i foajenfbiblioteket till s tor uppskattning 
från våra besökare och bättre arbetsmiljö för personalen. 

Upprustning av badplatser som få tt nya bryggo r och om
klädningsbyggnader samt bottenrensning på Hällsjöbadet 
Medel för nya omklädningsrum på bl a Långforsbadet 
kommer att begäras överförda till 2016. 

MÅLAVSTÄMNING 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att 
uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms ut ifrån indikatorer som samt· 
liga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning. 

.Målet är hek uppfyllt t Målet ä r delvis uppfy llt 

®Mätindikator saknas 0tngen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

O Målet är inte uppfyllt 

X Inget mål satt 

MÅL: EN LÅNGSIKTIGT SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

All berörd personal inom kultur och fritid skall 
vara utbildad i EcoDriving. 

KOMMENTAR: Målet är nytt för 2015 och är därför delvis uppfyllt då 

nyanställd personal är Ecodriving utbildad. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta 
för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger 
rikssnittet samt att antalet besökande i simhallen 
överstiger 115 000. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

x 

x 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta t 
för att 85% av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENSMEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever e 
att de har möjlighet till inflytande och påverkan, ex. 
vis när antalet inköpsförslag via webben utgör lO% 
av alla medieinköp samt när antalet genomförda 
förslag frän ungdomarna är minst 90 %. 

KOMMENTAR: Minskat antalet besök i simhallen med 12 000 besökande. 

Slörsta minskningen står solariebesökarna för med 6 000, vi lket kan ses som 
positivt då det finns diskussioner huruvida solarier bidrar till att öka risken för 
hudcancer. övrig minskning står fria skolbad med S 000 besök. An talet bad fö r 



allmänheten är oförändrad. 

Simkunnigheten har ökat för varje år. Detta beror till stora delar på satsningen av 
babysim och minisim och samarbete med skolan gällande simskola. 

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

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKlANDE ARBETSMIUÖ 

Nämndens mälsättning är korttidsfrånvaron 
inte överstiger 3,0 dagar per person och är. 

MÅL: DElAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målet när resultatet i med- t 
arbetarundersökningen kring mening, lärande 
och motivation visar 3,5 eller högre samt nä r 
alla medarbetare anställda mer än ett är har 
minst ett medarbetarsamtal med sin chef. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Sala har ett tydligtoch bra ledarskap när resu l- 0 
tatet i medarbetarundersökningen kring upp
s kattning, förtro ende och ansvar visar 3,7 eller 
högre, när resultatet i medarbetarundersök-
ningen kring mål, utvärdering och förväntan 
visar 3.7 eller högre samt när antal tillsvidare
a nstä llningar som avs lutats frän arbetsgivarens 
s ida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre. 

KOMMENTAR: Personalen beviljas möjligheter till 1000 kr i frisk
vårdspeng per år. 
Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år. 
Två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckl
ing. 

FRAMTIDEN 

Kultur- och fritidskontorets verksamhet är att ge invånarna 
möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling. 
positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur
och fritidssektorn. l synnerhet för barn och ungdom. 

Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering 
på ny id rottshall. 

Kulturkvartere t Täljs tenen som kulturcenter ska fortsätta 
att utvecklas till ett brett aktivitetsområde där olika kultu
ryttringar för alla åldrar, samt friskvårds- och ungdoms
verksamhet ges utrymme. 

Påbörja arbetet med en ny eller renoverad simhall. 

Antagande av idrotts-och fri tidsplan. 

Inventering av och handlingsplan för offentlig konst i 
kommunen behöver påbörjas. 
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Sala kommun 

Arbeta fram en kommunal folkhälsoplan för a tt påbörja ett 
s trategiskt hälsoarbete. Syftet med en folkhälsoplan är att 
styra det arbete som bedrivs för att främja folkhälsan och 
minska ohälsan. 

Utveckla samverkan mellan kommunernas fo lkbiblioteks
verksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och 
tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Ett s törre 
medieutbud ska kunna näs av flera medborgare på lika 
villkor. Detta kan ske genom att skapa ett gemensamt bibli
oteksdatasystem, gemensam bibliotekskata log, webbportal 
ochlånekort 

VERKSAMHETSFAKT A 

2013 2014 2015 

Antal besökare i kulturkvarteret 
8500 

Täljstenen 
4000 9500 

Antal besökare på biblioteket 139 586 134 091 141 757 

Kommunal subvention per besök i 52,6 37,2 41,3 
Simhallen, kr 

Antal i% av de bidragsberättigade 11 11 11 
föreningar som antagit trygghetspolicys 

Andelen barnböcker av den totala 42,8 42,2 43,8 
utlåningen i % 



Barn och utbildning 

SAMMANFATTNING ÅRET SOM GÅTT 

Elevernas kunskapsmål har i Sala en stabil positiv utveckl
ing. Inom vissa områden är vi lite bättre än riket i snitt, 
inom andra områden har vi större utmaningar. Vårt synsätt 
är att vi har höga förväntningar och vi vet att vi kan få alla 
barn och elever att lyckas. Fokus i budskapet ligger alltså 
inte på den enskilda elevens förmåga, utan på skolans 
ansvar att bland annat svara för kompensatoriska insatser. 

Under 2015 fick vi de första starka indikationerna på att 
lärare blir allt mer svårrekrytera de. Vi har också stora 
utmaningar framför oss, för att klara Jokalbehoven, såväl på 
omedelbar som på kort och lång sikt. 

Under första halvåret granskade Skolinspektionen verk
samheten. Viss kritik utdelades- på områden där det 
ganska vanligt atthuvudmän får förelägganden. Det är 
nyttig med genomlysning av verksamheten för fortsatt 
utveckling. 

Arbetet med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet 
påbörjades redan innan inspektionen genomfördes. Ett led 
i detta är att Sala kommun ingår i SKL:s kvalitetsarbete 
PRIO, som starkt fokuserar på enskilda enheters arbete och 
organisation. Först ut var Ängshagenskolan och Åkrasko
lan. 

ORGANISATION 

Central förvaltning består av elevhälsovård, centralt 
kansli, skolnämnd, gemensam komptensutveckling, vikari
ehantering, IKT- och skolbiblioteksverksamhet och andra 
centrala funktioner. 

Förskolan ska enligt läroplanen utgå från en helhetssyn på 
barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en enhet Sala kommun slår 
också vakt om pedagogisk omsorg i andra former, då 
främst dagbarnvårdarverksamhet i familjedaghem. Den 
finns i Sala i något större utsträckning än i landet i snitt 

Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, läro
planer och kursplaner. l organisationen ingår även fri
tidshemmen, samt förskaleklass för 6-årigar, som är en 
brygga mellan förskolan och skolan. 

Särskolan är ett alternativ till grundskolan för elever 
som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kun
skapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. För 
beslut om särskaleplacering krävs såväl pedagogisk, 
psykologisk, social som medicinsk utredning. 

Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Det finns 18 
nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskole-
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förberedande. Det finns också fem introduktionsprogram 
för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. 
På Kungsängsgymnasiet finns följande program; barn
och fritid; el- och energi; ekonomi; fordons- och trans
port; naturvetenskap; samhällsvetenskap; teknik Det 
finns också introduktionsprogram för dem som saknar 
nödvändiga betyg, restaurangprogrammet som inte 
längre tar emot nya elever samt flera lärlingsprogram. 
På Ösby finns: Naturbruksprogrammet med inriktningar
na lantbruk, skog och djur; Byggprogram m et; Gyronasie
särskola med naturbruk och yrkes ämnen. 

Gymnasiesärskolan är gymnasieskolans särskaleverk
samhet 

Vuxenutbildning; Målen är att vuxna ska stödjas och 
stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla 
sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 
ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin 
personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att 
tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Utbildningen 
finns på två nivåer: grundläggande nivå och gymnasial 
nivå. Dessa nivåer har sin motsvarighet i grundskolan 
respektive gymnasieskolan. I Vuxenutbildningen ingår 
även svenska för invandrare (SFI) 

Kulturskolan har kurser i sång, olika musikinstrument, 
dans och bild. Det finns även dramapedagog. Kulturskolan 
bedriver kommunens kulturgaranti för för- och grund
skola, där kulturinslag utgör möjligheter till olika lärstilar 
inom olika ämnen, men också ett sätt att väcka intresse 
och förståelse för kultur bland alla kommunens barn och 
ungdomar. 

VIKTIGA HÄNDELSER ÅRET SOM GÅTT 

skolinspektionen genomförde 2015 den regelbundet åter
kommande kvalitetsgranskningen av hela verksamheten 
under våren. Inom vissa områden finns krav på förbätt
ringar. 

Det gäller bland annat kvalitetsarbetet som behöver göras 
mer systematiskt. Under hösten började nya rutiner därför 
att tillämpas. 

Bristen på lokaler för grundskolans behov har blivit allt 
mer akut och utreddes under sommaren och hösten. 

Den omfattande flyktingtillströmningen innebar en stor 
utmaning för verksamheten. Ny mottagningsen het, förbe
redelseklasser mm inrättades för att underlätta mottagan
det 



EKONOMI 

Resultaträlminfl. och ekonomisk anall_s 
T kr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-

2014 2015 2015 avvikelse 

Externa intäkter 86 929 81040 97 484 16444 

Interna intäkter 4972 52 776 52 892 116 

SUmma Intäkter 91901 133816 150376 16560 

Köp av huvudverk-
68870 73917 76607 -2690 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 314 952 319 222 328 669 -9 447 

övriga kostnader 48131 40845 43 403 -2 558 

Interna kostnader 121872 171 368 174 499 -3132 

SUmma kostnader 553825 605351 623178 ·17827 

Resultat 46j924 471535 47280.2 ·1267 

Under året så har statsbidragen ökat kraftigt och det har 
även medfört att kostnaderna har ökat jämfört mot budget. 
Ökad inflyttning ha r även bidragit till att både intäkter, 
främst från migrationsverket ökat samt att kostnaderna 
ökat. Budgeten inför 2016 har anpassats till de nya intäk-
terna och kostnaderna. 

DriLtredovisnin!J. 
T kr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

Nämnd· och styrelse-
755 664 775 -111 

verksamhet 

Kulturskolan 6 291 7 191 6885 306 

Central förvaltning 16 561 14158 12 855 1 303 

Förskolan 114 525 120000 122 352 -2 352 

Gymnasiesärskolan 9151 11 295 10 942 353 

Grundsä rskolan 9966 10 393 8998 1 395 

Grundskolan 214 283 216 235 217 689 ·1 454 

Gymnasieskolan 85 972 84607 86459 ·1 852 

Vuxenutbildningen 3366 5275 4013 1 262 

5FI l 054 1714 1832 ·118 

l SUmma 461924 471535 472802 ·1267 1 

Nämnd· och styrelseverksamhet: Nämnden har haft 
utbildningsdagar som inte funnits budgeterade. 

Kulturskolan: Musikrådet betalade 2014 års avgift på 200 
tkr 2015. 
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Central förvaltning: Byte till mini-Jpads har minskat tT
kostnaderna, kansliet har haft tjänstledigheter som bidragit 
till ett överskott. Allmän återhållsamhet har gällt. 

Förskolan: Inter kommunala kostnader har överstigit 
budget då priva ta aktörer tagit emot mer barn än prognos. 
En ny dagbarnvårdarverksamhet har sta rtats under året 
och besparingarna har in te mött utgi fterna fullt ut. 

Gymnasiesärskolan: Interkommunala kostnader lägre än 
budget. 

Grundsärslmlan: Lägre lönekostnader då ett färre antal 
barn har varit inskrivna än budgeterat. 

Grundskolan: Lönekostnader samt matkostnaden har 
överstigit budgeten. 

Gymnasieskolan: Central förvaltning har hållit budget. 
Kungsängsgymnasiet och Ösby har haft högre lönekostna
der än budgeterat. 

Vuxenutbildning: Anslaget för utbildningar är inte fullt 
utnyttjat då det sker avhopp innan kursstarter. Högre 
statsbidrag än budgeterat. 

SFI: Högre personalkostnader på grund av ökad inflyttning. 

Investeringar 
Tkr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-

2014 2015 2015 avvikelse 

Inkomster o o o o 

Utgifter 3 514 4300 3 359 941 

l Summa 3514 4300 3359 941 l 
Det planerade inköp av skördars imulator till Ö s by natur
bruksgymnasium har inte genomförts under året och 
400 tkr kommer därför begäras över till 2016. 

Investeringsmedel har använts till att köpa inventarier till 
nya skollokaler, förnyat gamla inventarier samt köpt in 
större maskiner till gymnasieskolorna. 

MÅLA VST ÄMNING 
Nämndens resultatutvärdering av sina mal och aktiviteter som skall bidra till att 
uppnå fullmäktiges mål. Maluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt· 
liga redovisas i bilagan lndika torsammanställning. 

. Må let är hettuppfyllt • Målet är delvis uppfyllt 

® Mätindikator saknas ~Ingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

O Målet är inte uppfyllt 

X Inget mål satt 

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. 

skolverksamheten skall organiseras så attalla 
geografiska områden i kommunen med ett elev
underlag som räcker för skolverksamhet av god 
kvalitet har tillgång till skola i sitt närområde. 

Salaskall ha en gymnasieskola som erbjuder de 
mest efterfrågade programmen. 

Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckl
ing i förskola och skola, samt ge barn och ung
domar god livskvalitet. 

Vuxenutbildningen fungerar som ett komple
ment till övrig utbildning som hjälper innevå
nare att finna egen försörjning. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIGT SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG M IUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

x 

x 

KOMMENTAR: Nämnden når inte upp till målet att 80% av de som 
erbjuds plats inom förskoleversamhet får plats på önskat placeringsdatum. 
Det har skett en viss förbättring mellan 2014 och 2015. Många begär 
placering med mycket kort varsel, vilket vi ibland har svårt att klara av. 

Dock är väntetiden för dem som inte får plats, relativt kort. 16 dagar. 
Målet är mindre än 20 dagar. 

Drygt 43% av Salas folkbokförda elever väljer någon av kommunens 
gymnasieskolor. Det är en viss förbättring jämfört med året innan, men 
målet är inte nått 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA M EDBORGARE OCH BRUKARE 

- Elever och vårdnadshavare skalluppleva att 
verksamheten har god kvalitet och att de har 
möjlighet till inflytande. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Förskolan och skolan skall i nationelltjämför
bara 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 skol
kommuner. 

IT skall förstärka Salas konkurrenskraft som 
skolkommun. Eleverna ska bli bättre rustade 
för fortsatta studier och utveckla de pedago
giska metoderna.IT i skolan skall också ses som 
ett stöd att ge de elever som behöver starkare 

o 

o 
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individualisering av undervisningen, större 
möjligheter att finna skolan tillräckligt stimule
rande. 

Särskilt fokus ska sättas på elever i behov av 
särskilt stöd, och/eller elever som är mindre 
mottagliga för traditionella inlärningsmetoder 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNEN$ MED

BORGARE 

Lärarna upplevs i 60 o/o av fallen ta hänsyn till e 
årskurs B-elevernas åsikter. Målet var satt till 
minst60%. 

KOMMENTAR: Elevernas nöjdhetsindex når inte upp till målet ännu, 
trots förbättringar av resultatet. 

Snittantalet barn på färskoleavdelningarna är något högre än målet. 

Kunskapsresultaten i årskurs 31igger under målet, medan de i årskurs 6, 9 
och gymnasiet ligger nära målet och i vissa fall något högre. För 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

Sjuktalet understiger 4 o/o. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFlYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

KOMMENTAR: För 2015 var sjukfrånvaron 5,7 %. 

Enkätundersökning är inte utförd under 2015. 

FRAMTIDEN 

o 

Flyktingtillströmningen bedöms vara en stor utmaning 
även kommande år. 

Ökande befolkning med fler elever framför allt i grundsko
lan, innebär stora påfrestningar på ekonomin. 

Lokalfrågorna kräver stora insatser och god planering. 

Bristen på utbildade lärare börjar bli påtaglig och kräver 
kreativa lösningar. 

Riktade statsbidrag med krav på egeninsatser från kom
munen, innebär både möjligheter och utmaningar. 



VERKSAMHETSFAKT A 

Antal elever/barn 

Förskola 

Kommunal förskola 

Fristående förskola 

Familjedaghem 

Fristående pedagogisk omsorg 

salabarn hos skolhuvudman i annan 
kommun 

Grundskola 

Grundskola och förskoleklass 

-varav elever från annan kommun 

Salaelever hos annan skolhuvudman i 
annan kommun 

Fritidshem 

Fritidshem 

- varav elever från annan kommun 

salaelever hos skolhuvudman i annan 
kommun 

Särskola 

Grundsär/ träningsskola 

Fri tidsklubb/fritids 

Kulturskola 

Antal elever i kulturskolan 

Gymnasium 

Elever i Sala kommuns gymnasieskolor 

-varav elever från annan kommun 

salaelever hos annan skolhuvudman 

G Y-sär 

Elever i gymnasiesärskolorna 

-varav från annan kommun 

Salaelever hos annan skolhuvudman/i 
annan kommun 

Enheten f ör vuxnas lärande 

Helårsplatser gymnasial vuxenutbild-
ni ng 

Helårsplatser grundläggande vuxenut-
bildning 

Antal elever Svenska för invandrare 
(snitt) 

2013 

842 

138 

71 

o 

l u 

2176 

l u 

l u 

769 

l u 

l u 

25 

21 

350 

607 

181 

375 

35 

16 

15 

157 

39 

112 

2014 

873 

171 

70 

o 

l u 

2 226 

l u 

l u 

840 

l u 

l u 

24 

15 

290 

553 

157 

389 

31 

13 

16 

145 

52 

115 

2015 

905 

175 

56 

24 

18 

2 252 

57 

62 

895 

24 

15 

26 

25 

316 

591 

155 

367 

36 

18 

12 

156 

48 (68) 

48(68} 
ÅRSREDOVISNING 201S 

Sala kom mun 



Vård och omsorg 

SAMMANFATTNING ÅRET SOM GÅTT 

Under året som gått har efterfrågan på vård- och om
sorgsinsatser inom samtliga områden ökat mycket kraftigt. 
Den största ökningen består av asylsökande ensamkom
mande barn och unga. 

Inom äldreomsorgen finns ökningen såväl inom hemsjuk
vårdenjrehabiliteringen som inom vård- och omsorgsbo
ende (VåBo). I snitt saknas det 20 V åBo platser/månad. 
Den utförda hemtjänsten har ökat med 1000 timmar från 
januari till december. 

Boendeplatser inom LSS gruppbostad saknas och verk
samheten har nu 10 beslut som inte kan verkställas. 

Den nationella satsningen, "Bättre liv för sjuka äldre" med 
statligt stöd avslutades vid årsskiftet 2014/2015. Intent
ionerna bakom och de statliga kraven på uppnådda resultat 
kvarstår. satsningen syftar till att utveckla ett systematiskt 
förbättringsarbete inom fem områden. 

Projektet med att införa ett kvalitetsledningssystem enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Ledningssy· 
stem för systematiskt kvalitetsarbete, orostartade under 
året i ett nytt IT·system. Vård och omsorg hade innan pro
jektet startade flera av ledningssystemets byggstenar. 
Dessa byggs nu samman och kompletteras med de delar 
som för närvarande arbetas fram i det nya IT-systemet. 

ORGANISATION 

Vård· och omsorg ska ge vård, omsorg och service med rätt 
kvalitet och ettgott och respektfullt bemötande åt kommu· 
ninnevånare som av olika skäl inte själva klarar av sin 
vardagssituation. Verksamheten ska vara resultatoriente· 
rad och utvecklingen ska ligga i framkant. Vård· och om
sorg verkställer nämndens uppdrag och är organiserad i 
fyra verksamhetsområden: 

---t Förvaltningsövergripande 

---t Individ, familj, arbete och integration (IFA) 

---t Omsorg om funktionshindrade (FO) 

--> Omsorg om äldre (ÄO) 

Vård- och Omsorgsnämndens verksamheter utförs av såväl 
privata vårdföretag som Vård och Omsorgs egen regi verk· 
samhet Vård och Omsorg har nämndens uppdrag att sluta 
avtal med de företag som nämnden upphandlat genom 
Lagen om offentlig upphandling, LOV eller godkänt genom 
lagen om valfrihetssystem LOV. 
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Äldreomsorg (ÄO) 
Den ökade efterfrågan på V åBo-platser har inneburit svå· 
righeter att verkställa beslut inom rimlig tid. Det har också 
medfört att personer med boendebeslut vistats drygt 600 
dygn på sjukhus i väntan på verkställighet 

18 nya boendeplatser har öppnats. 

Många nya medarbetare har rekryterats till äldreomsorgen 
med anledning av öppnandet av nya platser, ökad efterfrå· 
gan på hemtjänst och pensionsavgångar. 
Sjuksköterskegruppen har utökats. 

Samtliga trygghetstelefoner i ordinärt boende har bytts ut 
till digital teknik. 

I ett av hemtjänstteamen har ett utvecklingsarbete för att 
minska sjukfrånvaron startats. 

Funktionsnedsättningsområdet (FO) 
Det råder stor brist på gruppbostadsplatser vilket leder till 
många icke verkställda boendebeslut 

Stödet till brukare, boende på Jakobsberg och Bryggeriom
råd et, med LSS·beslut har utökats. 

För att verkställa korttidsboendebeslut har personalgrup
pen utökats på skräddargränds kortidsboende. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort tre verk· 
samhetstillsyn er. Utifrån detta har nämnden utvecldat 
dokumentation och handläggningen inom biståndsenheten 
samt organisera om stödet till brukarna. Två viten har 
betalats tilllYD för ej verkställda beslut. 

l samband med införande av nytt verksamhetssystem, 
Combine har en organisation med dokumentationsombud 
startats upp. Syftet är att säkerhetsställa och utveckla 
dokumentationen. 

Daglig verksamhet, LSS samarbetar med 21 företag, kom· 
munalaverksamheter samt Röda korset i Sala och kan 
erbjuda 20 deltagare sysselsättning på den privata arbets· 
marknaden. Två av verksamheterna har ansökt och fått del 
av Salasparbanks utdelning av miljonen. 

Daglig verksamhet har utökats för att möjliggöra plats åt 
nya brukare. Fortsatt arbete med att öka brukarmedverkan 
och delaktighet sker i form av utökad kunskap hos medar
betare gällande allternativ kommunikation. 

Biståndsenheten har förbättrat sin tillgänglighet gentemot 
kommuninnevånarna med längre telefontider samt ett nytt 
informationsmaterial. 

Individ, familj, arbete och integration (IFA) 
Arbete har gjorts för att minska kostnaderna för försörj· 
ningsstöd och erbjuda dessa personer till att hitta alterna· 
tiva vägar till egen försörjning. Ett projekt i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och skolan #jagmed har startats upp 



med ESF-medel samtidigt som ett projekt genomförs för att 
arbeta dels med ungdomar som hop par av skolan och dels 
med att fånga upp unga som står långt frå n arbetsmark
naden. Samtliga elever inom gymnasieskolans åk l i Sala 
har erbjudits möjlighet till feriearbete på alla skollov. 

För att möta ökningen av antalet ensamkommande barn 
och ungdomar har ytter ligare platser öppnats på Lindgår
den och Gärdesta och två boendechefer har anställts. Ett 
mobilt team har skapats för att kunna s tödja ungdomar 
som kommer att bo enlig t ny placeringsform (stödboende). 

Komplicerade familje- och barn/ungdomsplaceringar har 
ökat. För att möta ökningen av orosanmälningar och fort
sätta genomföra rättsäkra utredningar har antalet socia l
sekreterare utökats inom Barn- och ungdomsgruppen. 

Motivationsboendet har stängts och en översyn om hur ett 
eventuellt nytt boende kan se ut är gjord. Behovet av insat
ser inom kommunpsykia trin har ökat samt behovet av 
bistånd för målgruppen i form av sysselsättning, boende 
eller boendestöd. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 
T kr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2014 2015 2015 avvikelse 

Externa Intäkter 65489 75 736 91 327 15 591 

Interna intäkter 69 776 70 387 75 782 s 395 

Summa lntlkter 135265 146123 167109 20986 

Köp av verksamhet, 
87488 83941 88259 -4318 

bidrag 

Personalkostnader 331 802 362 598 365 273 -2 675 

ÖVriga kostnader 25 703 31447 30013 1 434 

Interna kostnader 120 234 121747 128 524 -6777 

Summa kostnader 565226 599733 612069 -12 336 

Resultat 429961 4"53610 444960 8650 

Nettoresul tatet awiker positivt från budget med 8 650 tl<r. 

Externa bruttointäkterna består till största del av taxor och 
avgifter och bidrag som avviker från budget med 15 591 
tkr, till s tor del beroende av bidrag för ökad volym inom 
Integration. Under året öppnades en möjlighet att söka 
statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen och 
därmed har 2 550 tkr mer bidrag än budgeterat erhållits. 

lJudgeten för köp av verksamhet har överskridits bl a p g a 
ökade kostnader för integration, institutionsvård och famil
jehemsvård. Personalkostnaderna har överskridit budget 
inom äldreomsorgen. 
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Avvikelsen på interna kost11ader och intäkter beror till 
s törsta del på den interna verksamheten för personalpoo
len inom Vård och omsorg. Ökningen kopplas till den ökade 
volymen och sjukskrivningstalen. 

Dril tredovisninfJ. 
T kr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

Förvaltningsögr vht 11 926 13 710 12049 1661 

Individ, familj, arbete 78479 85 871 78696 7175 

Omsorg om funk t-
82873 88 785 88211 574 

lonshindrade 

Omsorg om äldre 256684 265 244 266004 -760 

l Summa 429961 453610 444960 8650 1 

Förvaltningsövergripande verksamhet: 
Personalvakanser har varit under året och satsningar enligt 
plan har därför inte blivet av. 

Individ, Familj och Arbete 
Integra tionsenheten har överskott då många flyktingar 
kom till kommunen och bidragen har varit s törre än kost
naden. Arbete med jobbcenter har bidragit till att minska 
arbetslösheten och behoven av försörjningsstöd har sjun
kit. Institutionsvården och familjehemsvård överskred sin 
budget. 

Omsorg Om Funktionshindrade 
Skolplaceringar har varit färre en planerat Nya servicebo
endet öppnade senare än planerat detta gör ett överskott 
som delvis dras ner av extern och intern personlig assi
stans som överskridet sin budget. 

Äldreomsorgen 
s timulanspengar väger upp en del av underskottet inom 
äldreomsorgen och hemtjänst. Medicinsk fårdigbehandlade 
har haft en hög kostnad under året på grund av det ökade 
behovet av V åBo platser. 

Investerin9.ar 
T kr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

Inkomster o o o o 

Utgifter 3 255 3 001 868 2133 

l Summa 3 255 3 001 868 2 133 1 

Under året har möbler och arbetstekniska hjälpmedel 
köpts i verksamheten 



MÅLAVST ÄMNING 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att 
uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt· 
liga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning. 

·M~Ietlrheituppfvllt t MiletlrdeMsuppfvlt 0Miletärlnte upplyUt 

® Mötindikator saknas 6)1ngen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SAlA 

X Inget mål satt 

MÅL: EN IÅNGSIKTIGT SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING 

Värd- och omsorgsnämnden ska inom sitt an
svarsomräde verka för att människor med be-
hov av stöd i olika former fä r adekvata insatser 
vid rätt tidpunkt. Tillgängliga ekonomiska resur
ser ska användas effektivt och bästa möjliga 
lösning ska prövas och väljas. Nämnden ska 
ocksä inom sitt verksamhetsomräde bidra till att 
människor kan leva ett aktivt liv, ha inflytande i 
samhället och med bibeh<'lllen självständighet 
uppleva trygghet i s in hemmiljö. 

AKTIVITETER: Resultat, produktions- och effek
tivitetsmätt ska utvecklas och följas upp för att 
kunna bedöma kvalitet och kostnadseffektivitet 
sä att rätt insatser sä tts in. Nämnden ska verka 
för att trygghetsboenden tillskapas i boendeked
jan för att säkerställa att äldre kan bo kvar 
hemma i möjligaste män. 

MÅL: EN IÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKliNG 

Nämnden ska aktivt verka för att minska miljö
belastningen. 

AJ<TIVITETER: Alla verksamheter ska källsor
tera. Effektivare tjänsteresor genom nyttjande 
av bilpooL 

x 

® 

® 

KOMMENTAR: Verksamheterna källsorterar, bidrar 
därmed till återvinning och hållbarhet. Bilpoolen an
vänds av alla verksamheter. Flera verksamheter använ
der sig av cykel. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa 
kvalitetsnivå och omfattning pä sina insatser 
och vara tydlig i informationen till medborga r· 
na 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 per· 

o 

51 {68) 

51 (68) 
ÅRSREDOVISNING 2015 

Sala kommun 

sonal med utbildning och kompetens för upp· 
draget. Kommuninvånarna ska ha tillgäng till 
en god vård och omsorg. 

AJ<TIVITETER: Kontaktmannaskap och genom
förandeplaner erbjuds till alla. l ökad utsträck
ning analysera och publicera resultat av kvali
tetsundersökningar som genomförs på nation
ell och lokal nivå samt utforma handlingsplaner 
för kvalitetsförbättring utifrän resultaten. Ge· 
nomföra egna brukarundersökningar. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVAliTET 

Mäletär nöjda kunder/brukare med fram
gångsfaktorerna rätt bemötande, kompetens, 
tillräcklig bemanning. leverera med kvalitet, 
avlastning för anhöriga, planering tid/resurs 
samt tillgänglighet Arbetet ska utgä frän vär
deskapande processer enligt evidensbaserad 
praktik och kvalitetssäkrade insatser. En av 
grunderna för kva litetsarbetet är hantering av 
synpunkter/klagomål. Brukarnas synpunkter 
och klagomål redovisas kontinuerligt till 
nämnden samt större awikelser. Kvalitetsar
betet ska återkopplas till verksamhet. 

AI(TIVITETER: Kvalitetsutveckling i syfte att 
skapa mer sammanhållna värdkedjor inom 
ramen för arbetet med hemsjukvärd i kommu
nens regi. Arbetet ska ske så att ett lärande 
skapas i hela organisationen. Implementering 
av värdighetsgarantierna. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNEN$ MED· 

BORGARE 

Värd- och omsorgsnämnden bidrar till att öka 
informationen om nämndens ansvarsområde 
genom att regelbundet ha öppna sammanträ-
den samt utveckla kontaktpoli tikeruppdraget 
ur ett brukarperspektiv. 

AKTIVITETER: Utveckling av förvaltningens 
information på www.sala.se. Utveckla formerna 
för medborgardialog och brukarinflytande. 
Anhörigträffar och brukarräd. 

® 

KOMMENTAR: Kvaliteten på verksamheten och hur 
arbetet ska utföras samt hur brukarinflytande kan säker
ställas kommer årligen att utvärderas och följas upp. 

Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKlANDE ARBETSMIUÖ 

Alla medarbetare har rätten och skyldigheten 
att växa i sin profession. Detta är helt avgö
rande för verksamhetens utveckling. Fokus på 
verksamhetens uppdrag och utveckl ing har 

o 



mycket stor betydelse för alla medarbetares 
välmående på arbetsplatsen. Kvali tet, utveckl
ing och kostnadseffektivitet är ledorden för 
detta arbete. 

AKTIVITETER: Fördjupat arbete kring arbets
miljöfrågor 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 tillsam-
mans med cheferna verka för att verksamheten 
utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa 
bästa möjliga nytta fö r den enskilde brukaren. 

AKTIVITETER: Utveckla formerna för reflektion 
i arbetet som en sätt för kvalitetsutveclding. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Cheferna ska leda verksamheten utifrån an- • 
givna mål i verksamhetsplanen och åtaganden i 
enlighet med lagstiftningen. Cheferna ska till
sammans med medarbetarna verka för att 
verksamheten utvecklas och effektiviseras i 
syfte att skapa bästa möjliga nytta för den en-
skilde, samt skapa förutsättningar för delaktig-
het och en god a rbetsmiljö. 

AKTIVITETER: Analysera, utvärdera och vida
reutveckla åtgärdsplan utifrån medarbetaren
käten. Mins ka sjuktalet Arbeta aktivt med 
bemanningen och rätten till heltid. 

KOMMENTAR: Arbetet med att höja sysselsättningsgra
den fortsätter inom äldreomsorgen genom vidarutveckl
ing av flexibel schemaläggning, årsarbetstid och utökade 
tjänstgöringsgrade r. Inventering av verksamheternas 
processer pågår. sjukfrånvaron har ökat och var 8,4% 
för 2015. För att sänka sjukfrånvaron arbetar verksam
heterna med t idiga rehabiliteringssamtal samt vid behov 
förstadagsin tyg. 

FRAMTIDEN 

Under våren kommer ytterligare sju platser för vård- och 
omsorgsboende att öppnas och även ökningen av hem
tjänstinsatser förväntas fortsätta. Arbetet med att ut
veckla dokumenta tion via mobila system forsätter inom 
hela äldreomsorgen. 

Ett utvecklingsarbete för att möj liggöra för fler brukare 
a tt gå direkt hem efter sjukhusvis telse kommer att inle
das. 
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Ett nytt avta l har tecknats med Migrationsverket om att ta 
emot 109 stycken ensamkommande asylsökande barn 
och ungdomar och 60 stycken vuxna flyktingar. 

Organisationen fö r Hälso- och sjukvårdsarbetet for tsätter 
att utvecklas för att stärka patientsäkerheten. Inom hem
sjukvården och hemtjänsten kommer teamarbetet att 
utvecklas genom arbetet med kvalitetsregister. 

Inom funktionsnedsättn ingsområdet förväntas en fortsatt 
ökad efterfrågan på insatser, en nattpatrull kommer att 
startas för att möta de ökade behoven. En ny gruppbostad 
kommer att byggas och förväntas vara inflyttningsklar i 
december 2016. All baspersonal inom områdetska få 
vidareutbildning i dokumentation. 

Det behovsinriktade och systematiska arbetssättet ÄBIC 
(äldres behov i centrum) som Socialstyrelsen tagit fram 
ska utvecklas. 

En klar och tydlig personalstrategi för att rekrytera, behålla 
och utveckla kompetensn ivån inom IFA kommer att tas 
fram. En översyn av bemanning gällande myndighetsutöv
ningen för barn och ungdom kommer att göras. Kvalifice
rade familjehem behövs snarast som ett alternativ till barn 
och ungdomsplaceringarna. 

VERKSAMHETSFAKT A 

Antal 2013 2014 2015 

- årsarbetare 633 694 758 

- VåBoplatser Sol, äldre 269 256 274 

- korttidsboendedygn Sol 7487 l u 5221 

-personer med hemtjänst insatser, 
374/0 423/ 0 435/62 

egen regi/extern utförare 

- beslut bostad vuxna LSS 78 73 78 

-personer med insatsen personlig 
3/32 S/34 3/33 

assistans LSS/SFB 

- personer med insatsen daglig verk-
86 82 91 

samhet LSS 

- beslut elevhemsboende i annan 
8 82 91 

kommun LSS 

- beslut boendestöd kommunpsykiatri 40 45 44 

-unika biståndsmottagare m försörj-
651 589 573 

ningsstöd 

- personer placerade på institution 34 30 25 

- deltagare i arbetsmarknadsinsatser 308 336 319 

- ungdomar i fe riearbete 126 129 189 

-mottagna flyktingar 131 100 288 



Överförmyndare 

SAMMANFATTNING ÅRET SOM GÅTT 

De stora flyktingströmmarna har inneburit betydande 
merarbete för enheten. Överförmyndaren är skyldig att 
utse god man till varje ensamkommande barn. God man 
kvarstä r i sitt uppdrag tills barnet blir myndigt, då god
manskapet upphör, eller tills barnet får permanent uppe
hållstillstånd. När barnet får permanent uppehålls tillstånd 
ska socialnämnden utse en särskild vårdnadshavare för 
barnet, varefter godmanskapet upphör. Så länge som god
manskapet består har de ensamkommande barnen s ina 
akter kvar hos överförmyndaren. Under 2014 hade enhet
en 24 ensamkommande barn. Den sis ta juli 2015 fanns 32 
ensamkommande barn och den sista december 2015 fa nns 
det 203 ensamkommande barn. 

ORGANISATION 

Enheten består av två heltidsanställda handläggare. Över
förmyndaren är beslutande myndighet. De flesta ärendena 
är delegerade till handläggarna. 

Enheten handlägger ärenden om godmanskap, förvaltare 
och förmynderskap samt hanterar alla frågeställningar som 
uppkom mer p g a detta. 
Alla årsräkningar granskas 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 

Stora flyktingströmmar och många ensamkommande 
barn.Granskningen av årsräkningar blev klar i juni. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 
T kr 

Externa Intäkter 

Interna intäkter 

Summa Intäkter 

Köp av huvudverk
samhet, bidrag 

Personalkostnader 

ÖVriga kostnader 

Interna kostnader 

Summa kostnader 

Resultat 

Bokslut 
2014 

-302 

-302 

2796 

113 

192 

3101 

2799 

Budget 
2015 

-250 

-250 

3106 

189 

188 

3A83 

3 233 

Bokslut 
2015 

-1065 

-1065 

3598 

298 

145 

4041 

2 976 

Budget
awikelse 

815 

815 

-492 

-109 

42 

-558 

257 
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Nettoresultatet avviker från budget med 257 tkr. 

Överskottet för externa intäkter orsakas av att den åter
sökta ersättningen från Migrationsverket för ensamkom
mande barn blev högre än budgeterat. 

Kostnaderna för ensamkommande barn har ökat kraftigt, 
vilket är orsaken tillunderskottet fö r personal. 

Driftredovisning 
Tkr 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
2014 2015 2015 avvikelse 

överförmyndare 2 799 3 233 2976 257 

l Summa 2799 3233 2976 257 1 

Kommentar se ovan. 

Investeringar 

Verksamheten Överförmyndare har inga investeringar 
2015. 

MÅLA VST ÄMNING 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra ti ll att 
uppnå fu llmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms ut ifrån indikatorer som samt
liga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning. 

. M! fet är he~ uppfyllt • M! letär delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt 

® Mätindikator saknas \S>ingen mltnlng X Inget mål ,.tt 

Perspektiv Hållbart samhälle 

Verksamheten saknar egna mål och indikatorer för 
perspektivet. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Överförmyndarverksamheten har som mål att 
höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna både 
vad det gäller redovisning och i deras övriga 
uppdrag som de utför, fö r att på så sätt und er
lätta granskningen av årsräkningarna och 
kvali tetssäkra att ställföreträdarna utför de 
uppdrag de är ålagda till enligt lag. Från och 
med den l januari 2015 ansvarar överförmyn
darverksamheten för att gode män och förva l
tare erbjuds den utbildning som behövs. För att 
uppnå detta ska överförmyndar-verksamheten 
årligen inbjuda till informationsträffar med 
gode män, förvaltare och förmyndare angående 
årsredovisningen. 



MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Arbetet med att utveckla hemsidan ska fort· • 
sätta för att man på ett enkelt sätt ska hitta 
kontaktinformation och baskunskaper om vad 
överförmyndarens och ställföreträdarnas upp· 
drag är. 

Genom utveckling av den information som 
ställföreträdarna får när de börjar sina uppdrag 
och även löpande, ska ställföreträdarnas kom· 
petens höjas. Vidare skall delegationsordningen 
årligen uppdateras i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

M ÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNEN$ MEDBOR· 

GARE 

x 

KOMMENTAR: Enheten strävar efter att förenkla och förbättra de 
blanketter som används för ~rsräkningar och redovisningar s~ att arbetet 
för gode män och förvaltare underlättas. 

Perspektiv Medarbetare 

Verksamhete n saknar egna mål och indikatorer för 
pers pektivet. 

FRAMTIDEN 

Enheten arbetar aktivt med att s öka nye gode män till både 
huvudmän och ensamkommande barn. 

Kontinuerlig fortbildning av handläggare och överförmyn· 
dare sker för att säkerställa en rättssäker ärendehantering. 

VERKSAMHETSFAKTA 

Antal 2012 2013 2014 

Antalaktiva ärenden 359 342 659 

Redovisningsskyldiga ärenden 239 233 328 
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Revision 

SAMMANFATTNING ÅRET SOM GÅTT 

Under 2015 har revisionen startat om med en till stor del 
ny revisionsgrupp. Initialt har fokus varit att få revisorer
nas egna styrande och stödjande dokument på plats och att 
tillämpa nya arbetsformer med bland annat distribution av 
hand lingar via läsplattor. 

Likt tidigare har två obligatoriska och fem fördjupade 
granskningar genomförts. Dessa har kompletterats med 
trätrar med kommunstyrelsen och nämnderna. 

ORGANISA TION 

Kommunen har sju revisorer som efter allmänna val utses 
av fullmäktige för en mandatperiod. Revisorerna har i sitt 
arbete stöd av sakkunnigt biträde från PwC Kommunal 
sektor. 

VIKTIGA HÄNDELSER ÅRET SOM GÅTT 

Under 2015 har den nya revisionsgruppen sett över revis
ionsreglemente, revisionsstrategi samt tagit fram en ar
betsordning för revisorernas arbete. Revisorerna har del
tagit vid utbildningstillfällen gällande kommunal revision 
och lekmannarevision som anordnats av Sveriges Kornmu
ner och Landsting och revisionsbyråerna. 

Under året har revisorerna granskat kommunens delårs
rapport och årsredovisning. Utöver de obligatoriska 
granskningarna har följande fördjupade granskningar 
genomförts: 

• Vatten- och avloppsnätets underhåll och förnyelse 

• Lärande från elyeksundersökningar 

• Åtgärder vid tillbud och mindre olyckor 

• Uppföljning av granskning av konkurrensutsatt verk
samhet 

• Uppföljning av granskning av tillgänglighet och service 

Utöver de genomförda granskningarna har revisorerna 
bjudit in och träffat kornmunstyrelsen och samtliga nämn
der tillsammans med respektive förvaltningsledningar 
inom ramen för prövning av ansvarsutövandet Till dessa 
tillfällen har revisorerna förberett frågor som i förväg 
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distribuerats till de kallade. Revisorerna har även åter
kommande träffar med kornmunfullmäktiges presidium. 

Under 2015 har sakkunnigt biträde för perioden 2016-
2023 upphandlats. Från revisorerna deltog en arbetsgrupp 
med tre revisorer som tillsammans med upphandlare 
genomförde upphand lingen. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 
T kr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2014 2015 2015 awikelse 

Externa Intäkter o o o o 

Interna intäkter o o o o 

Summaintäkter o o o o 

Köp av huvudverk- o o o o 
samhet, bidrag 

Personalkostnader 229 257 246 11 

ÖVriga kostnader 558 587 566 22 

Interna kostnader o o 6 -6 

Summa kostnader 788 845 819 26 

Resultat 788 845 819 26 

Nettoresultatet avviker från budget med 26 tkr. 

Från januari till föregående års slutrevision i april har 
revisorerna arbetat med dubbla revisionsgnrpper. Där av 
har fler sammanträden genomförts vilket ger högre perso
nalkostnader. Under 2015 har även sakkunnigt biträde 
upphandlats. Detta har medfört fler sammankomster för 
den arbetsgrupp av revisorer som deltagit i upphandlings
processen. 

FRAMTIDEN 

Revisorerna har under slutet av 2015 påbörjat planeringen 
inför revisionsår 2016 och börjat diskutera intressanta 
granskningsområden utifrån väsentlighet och risk. 

Likt tidigare år kornmer kornmunstyrelsen och nämnderna 
att bjudas in till revisorerna för dialog och uppföljning. 



EKO NOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

TKR 

Kommunens redovisning 
M edel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 

RESUL T ATRÄKNING Ökning/minskning kortfristiga 

fordringar 

TKR Not 
Redovisat Budget Redovisat 

2014 2015 2015 Ökning/minskning kortfristiga 

skulder 

Ökning/minskning förråd och 

Verksamhetens intäkter 274040 339 437 309046 varulager 

Jämförelsestörande Intäkt o o 9826 Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

Verksamhetens kostnader -1 336 727 -1434 219 -1395 382 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Avskrivningar 3 -50 364 -56 547 -48 326 
Investering i materiella tillgångar 

Verksamhetens nettokost- -1113 052 -1151329 ·1 124 836 
n a der Försäljning av materiella t ill-

gångar 

investering i finansiella tillgångar 
skatteintäkter 4 854 484 900 530 892 768 

Försäljning av finansiella t ill-
Generella statsbidrag och 

5 265040 263 189 268 551 
gångar 

utjämning 

investeringsbidrag 
Finansiella int äkter 6 4826 4013 4 276 

Kassaflöde från investerings· 
Finansiella kostnader 7 -10165 -9213 -7 572 verksamheten 

Resultat före extraordinära 1135 7191 33187 FINANSIERING5VERKSAMHETEN 
poster 

Nyupptagna lån 

Extraordinära intäkter 24 o o 5 762 
Amortering av långfristiga 

skulder 

Extraordinära kostnader o o o Ökning av långfrist iga fordringar 

Minskning av långfristiga for d-

Årets resultat 1135 7 191 38948 
ringar 

Kassaflöde från finansierings-

verksamheten 

KASSAFLÖDESANALYS UTBETALNING AV BIDRAG TILL 
STATLIG INFRASTRUKTUR 

TKR 
Not Redovisat Budget Redovisat 

2014 2015 2015 Utbetalning av bidrag till statlig 

infrastruktur 

DEN LÖPANDE VERKSAMHElEN 
Kassaflöde från bidrag till statlig 

Årets resultat 1135 7 191 38948 infrastruktur 

Justering för av- och nedskriv- so 387 56 547 48 326 Årets kassaflöde 

n inga r 
likvida medel vid året s början 

Justering för gjorda avsättningar -3815 594 159 
likvida medel vid årets slut 

Justering av övriga ej rörelseka- 8 302 o -1581 
pitalpåverkande poster 
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Redovisat Budget Redovisat 

2014 2015 2015 

48010 64332 85 853 

5709 o ·13022 

39497 o -2457 

346 o -23 

93562 64 332 70350 

-80908 -151 543 ·88982 

2 317 6000 3151 

-103 o -12 953 

356 o 9901 

10400 o 6494 

-67 937 -145 543 -82390 

o o o 

-18 205 -18596 -48 620 

o o -4683 

4298 56000 54492 

-13 952 37404 1189 

-3464 -5693 -5845 

-3464 ·5693 -5845 

8 208 -49 500 ·16 695 

133 772 90482 141980 

141980 40982 125285 



BALANSRÄKNING 

Not Redovisat Budget 
TKR 

2014 2015 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstill· 
gångar 

Mark, byggnader och tekniska 10 851 701 
anläggningar 

Maskiner och inventarier 11 72 248 

Finansiella anläggningstill· 12 
102 715 

gAngar 

Summa anläggningstillgångar l 026 663 1060 912 

Omsättningstillgångar 

Förr Ad, lager, exploaterings· 13 
fastigheter 

3009 3355 

Kortfristiga fordringar 14 78038 83 747 

Kassa och bank 15 141980 44058 

Summa omsättningstillgångar 223 027 131160 

SUMMA TILLGÅNGAR 1249 690 1192 073 

EGET KAPITAL, AVSÄTINING· 
AR OCH SKULDER 

Eget kapital 16 608617 622 567 

-därav resul tatutjämningsre-
15100 15100 

serv 

-därav Arets resultat 1135 7 191 

-därav övrigt eget kapital 592 382 600 276 

Avsättningar för pensioner 17 39 669 39 040 

skulder 

Längfristiga skulder 18 346964 312 509 

Kortfristiga skulder 19 254 439 218407 

Summa skulder 601404 530466 

SUMMA EGET KAPITAL, 
1249 690 1192 073 

AVSÄTININGAR, SKULDER 

Redovisat 
2015 

868 842 

68999 

55428 

993 269 

3032 

91060 

125 285 

219377 

1212 646 

621830 

15 100 

38948 

567 782 

39 697 

304 982 

246 137 

551119 

1212 646 

57 (68) 

57 (68) 
ÅRSREDOVISNING 2015 

Sala kommun 

Panter och ansvarsförblndel· Not Redovisat Redovisat 
ser, tkr 2014 2015 

Pantbrev o o 

Pensionsförpliktelser 20 578 529 561949 

Borgensåtaganden 21 621659 687198 

Operationella leasingavtal 22 4 179 7399 

Hyresavtal verksamhetsfas· 23 
40336 57 842 

tigheter 

Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala · H e by Energi AB och 
Västmanlands Avfalls AB. 

Sala kommun har i april2009 ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. 
Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 
samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommune rna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande ti ll 
storleken på de medel som respektive medlemskommun har lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhällande ti ll s torleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuni nvest 
ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns 
ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 
2015·12·31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förplik· 
telser till325 620,6 mkr och totala tillgångar till 319 573,7mkr. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 040,7 
mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 020,9 mkr. 

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

Sala kommun har ett skogsinnehav på 4 909 ha med ett grovt 
beräknat marknadsvärde på ca 275 mkr som till betydande del 
ligger utanför balansräkningen. 



NOTER 
TKR 

2014 2015 

Noll V~rksamhetens intäkt~r 

Försäljningsintäkter 28820 26S91 

Taxor avgifter, ersättningar 75 718 78939 

Hyror och arrenden 16819 18484 

Bidrag 89040 123 806 

varav jämförelsestörande intäkt, AFA· 
äterbetalning 

9826 

Försäljning verksamhet och entreprenad 61378 68037 

Försäljning anläggningstillgängar 1 205 2 294 

Försäljning exploateringsfastigheter l 061 722 

274 040 318 872 

Not2 Verksamhetens kostnad~r 

Löner och sociala avgifter 774 196 824 222 

Pensionskostnader in kl särskild löneskatt 65257 68644 

Inköp anläggningstillgängar och under· 
27933 21717 hällsmaterial 

Bränsle, energi och vatten 30 110 29 418 

Köp av huvudverksamhet 134 787 145 753 

ÖVriga tjänster 139 768 140430 

lokal· och markhyror 19 722 19 304 

lämnade bidrag 56 370 55 371 

ÖVriga kostnader 88584 2Q.ill 

1336 727 1395382 

Not3 Avskrivningar 

Mark, byggnader och tekniska anlägg· 
31 328 32 218 ningar 

Maskiner och inventarier 18948 16029 

Nedskrivningar !!!! 12 

50364 48326 

Not4 skatteintäkter 

Kommunalskatt, preliminär 856690 893 510 

slutavräkning 2013 ·2 358 

slutavräkning 2014, prognos 152 ·1682 

Slutavräkning 2015, prognos 941 

854484 892 768 

58 {68) 

TKR 

Nots Kommunalekonomisk utjämning och LSS 

Inkomstutjämningsbidrag/avgift 

Kostnadsutjämning 

Regleringsbidrag/avgift 

strukturbidrag 

LSS utjämningsbidragf-avgift 

Fastighetsavgift 

Generel la bidrag frän staten 

Not6 Finansiella intäkter 

Bankränta 

Ränta SHE AB och VAFAB Miljö 

Avkastning kommunala bolag 

övr iga ränteintäkter 

ÖVriga finansiella Intäkter 

Borgensavgifter 

Ränta förlagslån 

Försäljning finansiella anläggningstill· 

gångar, realisationsvinst 

Not7 Finansiella kostnader 

Låneräntor 

Finansiell kostnad pension 

Indexuppräkning Citybanan 

övriga finansiella kostnader 

Nots justering av övriga ~j rörelseka~ital~å· 

verkande poster 

Realisationsvinst vid fastighetsförsälj· 
nlngar 

Realisationsvins t vid försäljning av aktier 

Förändring skuld anläggnings· 
/anslutningsavgifter VA 

Upplösning investeringsbidrag 

Upplösning bidrag statlig infrastruktur, 
Citybanan 

58 {68) 
ÅRSREDOVISNING 2015 

Sala kommun 

2014 2015 

217 634 225 619 

7 502 3 675 

5045 ·847 

2262 2275 

·3 563 ·2 968 

36 160 37 446 

l.lli 

265040 268 551 

343 9 

952 237 

401 163 

43 8 

150 190 

2843 3 361 

94 65 

o 241 

4826 4 276 

9217 6810 

425 702 

524 48 

o ll 

10165 7572 

·878 ·2 123 

o ·241 

755 744 

·347 ·732 

772 772 



TKR 
2014 2015 

Utdelning Sala Kulturfond Q Q 

302 -1 581 

Not9 Investeringsnetto 

Investeringsutgifter -81 011 -101935 

Investeringsinkomster 13073 19545 

varav fastighetsförsäljningar 2317 3 151 

varav försäljning finansiella tillgångar 356 9901 

varav investeringsbidrag !Q.1QQ 6494 

-67 937 -82 390 

Not Mark, b~ggnader och tekniska anlägg-

10 n inga r 

Markreserv 19 520 20 277 

Verksamhetsfastigheter 612 996 603626 

varav pågående projekt 4828 6696 

Fastigheter för affärsverksamhet 137 242 150078 

Publika fastigheter 63334 77 254 

Fastigheter för annan verksamhet 18608 17 607 

851701 868842 

Ack Investeringar 1193167 1 256471 

Ack Avskrivningar -374 275 -404 770 

Flytt mellan fastighet och inventarier -1875 

Ingående bokfört värde 818892 849 826 

Nyanskaffning 65569 78062 

Avyttring -2 263 -3 136 

Årets Avskrivningar -31329 -32 219 

Nedskrivning ·46 -79 

Just er ing mot EK l o m övergång till 

komponentavskr ivning 
-25 735 

Reavinster ill 2123 

Utgående bokfört värde 851701 868842 

Not Maskin~ r och Inventarier 

11 

Maskiner 24 796 23908 

Inventarier 38004 36382 

Bilar 9447 8709 

TKR 

Not 
12 

59 (68) 

Ack Investeringar 

Ack Avskrivningar 

Flytt mellan inventarier och fastighet 

Ingående bokfört värde 

Nyanskaffning 

Avyttri ng 

Årets Avskrivningar 

Nedskrivning 

Utgående bokfört värde 

Finansiella anläggningst illsångar 

Aktier i Sala Industrifastigheter AB 

Aktier i Kommunaktiebolaget 

Aktier i Sala-Heby Energi AB 

Aktier i Vafab 

Aktier i Sala Silvergruva AB 

Aktier i Salabostäder AB 

Andelskapital Kommuninvest ekonomisk 

förening 

Andelar 

Bostadsrätter 

Förlagsbevis Kommuninvest 

Citybanan 

Utlämnat lån Sala-Heby Energi AB 

Utlämnat reverslån VAFAB Miljö Kom-

munalförbund 

59(68) 
ÅRSREDOVISNING 2015 

Sala kommun 

2014 2015 

72248 68999 

239 688 254 950 

-163 712 -182 703 

1875 

75976 74122 

15316 10919 

-54 -14 

-18 948 -16 028 

-42 Q 

72248 68999 

5075 o 

88 88 

4442 o 

5000 5000 

10 247 10 247 

1020 13901 

756 685 

40 40 

3800 3800 

17754 16982 

54 492 o 

Q 4 683 

102 715 55428 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt 
andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemiss-

ioner om sammanlagt 23 t kr för Sala kommun. Kommuninvest 

utbetalar upparbetadeöverskott och kräver återbetalningsom 
andelskapila l, sammanlagt 5 808 tkr. l enlighet med yttrande från 

Rådet fö r kommunal redovisning (RKR) redovisas inte dessa ut- och 

inbetalningar över resu ltaträkningen. Totalt andelskapital i Kommu-

ninvest uppgick 2015·12-31 t ill 19 732 tkr för Sala kommun. 

Upplösning av bidraget till Citybana n, ursprungligen 19 298 t kr, har 

påbörjats 2013 och upplöses över 25 år. 



TKR 
2014 2015 

Not Förråd, lager, ex~loateringsfastigheter 

13 

Lager ÖSby Naturbruksgymnasium 1997 2080 

Centralfö rråd 531 545 

Lager glasskulpturer/ tavlor/övriga gåvor 277 245 

Lager Kungsängsgymnasiets kiosk 12 9 

Lager Turistbyrån 56 53 

Lager Simhallen 77 65 

Exploateringsfastigheter ~ ~ 

3009 3032 

Not Karlfrist iga fordringar 

14 

Kundfordringar 17 271 15 300 

Fordringar hos anställda 133 136 

Spannmålsleveranser 757 679 

statsbidragsfordringar 4075 13 758 

Kommunal fastighetsavgift 14929 15 480 

skattekonto 26 47 

Fordran mervärdesskatt 11 883 8005 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
28975 ll.ill intäkter 

78038 91060 

Not Kassa och bank 

15 

Huvudkassa o o 

Plusgiro 44416 48809 

Bank 97477 76 345 

Sparkonto l antmännen J!Z 130 

141980 125 285 

(Checkkrediten uppgår t ill 52 325 t kr) 

Not Eget ka~ital 

16 

Anläggningskapital 640030 648590 

Rörelsekapital -31 413 :12.122 

608617 621830 

~~~ifika!iQn av det egna ka~italets 
förändring 

Ingående Eget kapital 607482 608 617 

TKR 

Not 
17 

Not 
18 

60 {68) 

Justering EK i o m övergäng till kompo-

nentavskrivning 

Ingående Eget kapital justerat en l ny 
princip 

Utdelning sala Kulturfond 

Arets resultat 

Utgående Eget kapital 

60{68) 
ÅRSREDOVISNING 2015 

Sala kommun 

2014 2015 

-25 735 

607 482 582 882 

o o 

1135 38948 

608 617 621830 

Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att 

avsätta 15,1 mkr av tidigare års resultat t ill en resultat-

utjämningsreserv. l eget kapital ingår 466,4 tkr som 

avser Sala Kulturfond. 

Avsättningar för ~ensioner 

Ingående avsättning. inkl löneskatt 38106 39 576 

Pensionsutbetalning -1528 -1483 

Nyintjänad pension 2 345 1 011 

Ränt e- och basbeloppsuppräkning 424 564 

ÖVrigt 102 -15 

Förändring löneskatt 128 12 

39576 39672 

Avsättning garanti- och visstids~ensioner 

Ingående avsättning. inkl löneskatt 57 94 

Pensionsutbetalning -40 -54 

Arbetstagare som pensionerats 101 o 

Ränte-och basbeloppsuppräkning 

ÖVrigt -32 -3 

Förändr ing löneskatt z -13 

94 25 

Summa Not 17 39 669 39 697 

Aktualiseringsgrad 84% 89 % 

överskottsfond hos KPA o 2 253 

Antal visstidsförordnande 

Poli tiker 5 5 

Längfrist iga skulder 

Kommuninvest 310 345 261725 



TKR 
2014 2015 

Skuld för anslutnings-
14 686 15430 

fanläggningsavgifter VA 

Investeringsbidrag 10 053 15 815 

Citybanan 11881 12 013 

346 964 304982 

Not Kortfristiga skulder 

19 

Kortfristig del av längfristig skuld 18596 17 719 

Kortfristig del Citybanan 5845 o 

Leverantörsskulder 75140 54052 

Upplupen källskatt 12 089 13 270 

Upplupna arbetsgivaravgifter 14 693 16 230 

Fastighetsskatt 875 858 

statsbidragsförskott Gruvans vattens y-

s te m 
1090 1090 

Utdelning frän Jöns och Alvida Åkermans 

fond 
451 217 

statsbi dragsförskott flyktingverksamhet 2421 1102 

Skuld okompenserad övertid 2 768 2 832 

Semest erlöneskuld 39997 38 572 

Ferielöneskuld lärare 11410 11911 

Uppehällslöneskuld 786 658 

Upplupen särskild löneskatt pensioner 6381 7 154 

Upplupna räntekostnader 993 560 

Upplupna pensionskostnader, individuell 
26301 29487 

del 

övr iga förutbetalda intäkter 766 20664 

Förutbetalda skatteintäkter 8836 2 736 

ÖVriga utgiftsrester och övriga inte-

rimsskulder 
27 999 ll.lli. 

254 439 246 137 

Not Anvarsförbindelser 

20 

Pensionsförpl iktelser som inte upptagits 
465 580 452 236 

bland skulder eller avsättningar 

Särskild löneskatt pensioner, ansvarsför-

bindelser 
112 49 109 713 

578 529 561 949 

61 (68) 

TKR 

Not Borgensåtaganden 

21 

Förlustansvar för egna hem och småhus 

Kommunala bolag: 

Salabostäder AB 

Sala-Heby Energi A8 

Sala-Heby Energi El nät AB 

Sala Silvergruva AB 

Västmanlands Avfallsaktiebolag 

Summa not 21 

Not O~erationella leasingavtal 

22 
Framtida leasi ngkostnader: 

Med förfa ll inom l är 

Med förfall inom 2-5 är 

Not H~resavta l verksamhetsfastigheter 

23 
Framtida hyreskostnader: 

Med förfall i nom l är 

Med förfall i nom 2-5 är 

Med för fall senare än fem är 

Not Extraordinär intäkt 
24 

likvidation av Sala Industrifastigheter AB 

61 (68) 

ÅRSREDOVISNING 2015 
Sala kommun 

2014 2015 

493 199 

568 689 567 696 

23 144 76081 

S600 5600 

5 736 7942 

17 998 29680 

621166 686 999 

621659 687198 

2036 3 588 

2143 3 811 

4179 7 399 

12 948 14 811 

19 647 32 385 

7741 10 646 

40336 57 842 

o s 762 

DRIFT- OC H INVESTERINGSREDOVISNING 

Driftredovisning, tkr Budget Redovisat Budget-

2015 2015 avvikelse 

Kommunstyrelsen 190 411 174893 15 518 

Kostnader 605 165 602 091 3073 

Intäkter 414 754 427 199 12 445 

Kultur- och fritidsnämnd 42 582 40795 1 787 

Kostnader 48650 47 722 928 

Intäkter 6068 6927 859 



Driftredovisning, tkr Budget 

2015 

5kolnämnd 471535 

Kostnader 605 351 

Intäkter 133 816 

Vård- och omsorgsnämnd 453 610 

Kostnader 599 733 

Intäkter 146123 

överförmyndare 3 233 

Kostnader 3483 

Intäkter 250 

Revision 845 

Kostnader 845 

Intäkter o 

Summa 1162216 

lnvesteringsredovlsnlng, tkr Budget 
2015 

Kommunstyrelsen 130733 

Utgifter 136 733 

Inkomster 6000 

Kultur- och fritidsnämnd 500 

Utgifter 500 

Inkomster o 

5kolnämnd 4300 

Utgifter 4300 

Inkomster o 

Vård- och omsorgsnämnd 3001 

Utgifter 3001 

Inkomster o 

Summa 138537 

Redovisat 

2015 

472 802 

623 211 

150409 

444960 

612 069 

167109 

2976 

4041 

1065 

819 

819 

o 

1137244 

Redovisat 
2015 

74 784 

84 429 

9645 

398 

398 

o 

3359 

3359 

o 

868 

868 

o 

79409 

Budget-

awikelse 

-1267 

-17 860 

16 593 

8650 

-12 336 

20986 

257 

-558 

815 

26 

26 

o 

24972 

Budget-
awikelse 

55949 

52304 

3645 

102 

102 

o 

941 

941 

o 

2133 

2133 

o 

59 125 

62 (68) 

62 (68) 

ÅRSREDOVISNING 2015 
sala kommun 



Koncernens redovisning 

RESUL T ATRÄKNING 

TKR Not 
Redovisat Redovisat 

2014 2015 

Verksamhetens intäkter 599 056 633072 

Jämförelsestörande intäkt o 9 826 

Verksamhetens kostnader ·1 568 735 ·1620 353 

Avskrivningar ·93 152 -95 435 

Verksamhetens nettokostnader -1062 832 -1072890 

skattelntäkter 854 484 892 768 

Generella statsbidrag och utjämning 265040 268 551 

Finansiella intäkter 1173 893 

Finansiella kostnader ·34 595 -28 613 

Resultat före extraordinära poster 23270 60709 

Extraordinära intäkter o o 

Extraordinära kostnader o o 

Aktuell skatt -1393 -6326 

Uppskjuten s katt 80 ·1270 

Arets resultat 21957 53113 

KASSAFLÖDESANALYS 

Not Redovisat Redovisat 
TKR 2014 2015 

DEN LÖPANDE VERKSAM H ETEN 

Arets resultat 21 957 53113 

Justering för av- och nedskrivningar 93174 95 435 

Justering för gjorda avsättningar 2 291 777 

Justering av övriga ej rörelsekapital- -9 783 3 843 
påverkande poster 

Medel från verksamheten före 107 639 153168 
förändring av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga 14162 -1218 
fordringar 

Ökning/minskning kortfri stiga 34677 ·15 073 
skulder 

63 (68) 

TKR 
Not 

Öl<ning/minskning förr~ d och 
varulager 

Kassaflöde fr~ n den löpande 
verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella tillg~ngar 

Investering i materiella tillgångar 

Försäljning av materiella tillgångar 

Investering i finansiella ti llgångar 

Försäljning av finansiella tillgångar 

Investeringsbidrag 

Kassaflöde från lnvesteringsverk-
samheten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna l~n 

Amortering av l~ngfristlga skulder 

Minskning av långfristiga fordringar 

Ökning av långfristiga fordringar 

Kassaflöde från finansierlngsverk-
samheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

likvida medel vid årets slut 

BALANSRÄKNING 

TKR 
Not 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstil lgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Patent 

Goodwill 

Elcertifikat 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

Maskiner och inventarier 

63 (68) 

ÅRSREDOVISNI NG 2015 
Sa la kommun 

Redovisat Redovisat 
2014 2015 

·61 1 009 

156417 137 886 

·1622 1588 

·140 513 ·131 091 

4 589 3315 

·103 · 12 971 

1 384 10929 

10400 6494 

-125 865 ·121736 

·7855 56063 

-41 158 -122 707 

4 298 54 492 

o ·4683 

-44 714 -16835 

·14162 -685 

199496 180297 

185334 179615 

Redovisat Redovisat 
2014 2015 

34 29 

9832 o 

l 599 o 

1 512494 l 513 090 

387000 394 991 



TKR 
Not Redovisat 

2014 

Pilgående arbeten 2100 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar m m 28483 

Längfristiga fordringar 7 840 

Summa anläggningstillgångar 1949172 

Omsättningstillgångar 

Förri!d, lager, exploateri ngsfastig- 13 318 
heter 

Kortfristiga fordringar 115 630 

Kassa och bank 185 338 

Summa omsättningstillgångar 314 286 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 263458 

EGET KAPITAL, AV5ÄTININGAR OCH 
SKULDER 

Eget kapital 735 275 

-därav resultatutjämningsreserv 15100 

-därav årets resultat 21957 

-därav övrigt eget kapital 698 218 

Avsättningar 

Pensioner och l iknande förpliktelser 40826 

Avsättning skatter 8 755 

Summa avsättningar 49580 

skulder 

Längfristiga skulder 1125 913 

Kortfri stiga skulder 352 688 

Summa skulder 1478602 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTI- 2 263 458 
NINGAR OCH SKULDER 

Panter och ansvarsförbindelser, tkr 
Not Redovisat 

2014 

Ställda panter 301068 

Pensionsförpliktelser 579 686 

Borgensåtaganden 668 

övriga förpliktelser o 

Redovisat NOTER 
2015 

TKR 
8546 

Not l MARK, BYGGNADER OCH 

36097 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

4683 
Anskaffningsvärde 

1957 436 Ackumulerade avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

12 309 

Not 2 MASKINER OCH INVENTARIER 

123 654 

179 615 
Anskaffningsvärde 

315 578 
Ackumulerade avskrivningar 

2 273 014 
BOKFÖRT VÄRDE 

761435 
Not 3 EGET KAPITAL 

15100 
IB Eget kapital 

53 113 
-justering EK i o m övergång till 

komponentavskrivning 

693 218 
Justerat 18 Eget kapital 

Arets resultat 

40726 
UB Eget kapital 

15 975 

56 701 

1117 014 

337 865 

1454 879 

2 273 014 

Redovisat 

2015 

103 680 

562 978 

199 

o 

64 (68) 

64 (68) 

ÅRSREDOVISNING 2015 

sala kom m u n 

2014 2015 

2186 517 2 264 018 

-674 023 -750 929 

1512494 1513 090 

773189 831545 

-386191 -436 552 

387000 394991 

714711 734 057 

-25 735 

708 322 

21957 53113 

735 275 761435 



Redovisningsprinciper 
Redovisningen har upprättats i allt väsentligt enligt lagen 
om kommunal redovisning och god redovisningssed och 
enligt gällande rekommendationer från Rådet för kommu
nal redovisning (RKR) samt anvisningar frän Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). 

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

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

skatteintäkter och övriga intäkter 
skatteintäkterna redovisas det är den beskattningsbara 
inkomsten har intjänats av den skattskyldige. Periodisering 
görs utifrån Sveriges Kommuner och Landstings decem
berprognos, cirkulär 15:42. Differens mellan slutlig taxe
ring och redovisad skatteintäkt föregående år redovisas 
som justeringspost 

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

Personalkostnader 
Intjänad semester-, ferie· och upphållslön samt okompen· 
seract övertid har värderats till sitt verldiga värde inklusive 
personalomkostnadspålägg (38,46 %) och redovisas som 
kortfristig skuld i balansräkningen. 

Arbetsgivaravgifter för december har periodiserats. 

Anläggningstillglingar 
Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för hantering av kapital
kostnader' ska tillgångar med en ekonomisk livslängd på 
minst 3 år och ett värde på minst ett halvt basbelopp ldas
sas som investering och redovisas som anläggningstillgång. 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där 
avskrivning sker på tillgångarnas anskaffningsvärde. Av· 
skrivning påbörjas månaden efter att investeringen tagits i 
bruk. 

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning på 
objekt där komponenter tydligt kan urskiljas. Objekt med 
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ett bokfört värde överstigande 25 mkr vid bokslut 2013 
har uppdelats i komponenter utifrån en schablon. Grundin
vesteringarna har sedan procentuellt fördelats ut på re
spektive komponent och framtida avskrivningar anpassas 
till komponentens avskrivningstid. Följande avskrivnings· 
tider tillämpas normalt i kommunen för; byggnader och 
tekniska anläggningar: 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 och 100 är, 
och förmaskineroch inventarier; 3, 5, 7, 10och 15 år. 

Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls. 

Omsättningstillglingar 
Avgränsade exploateringsområden klara för försäljning 
redovisas som omsättningstillgång från och med 2014. 
Enstaka tomter utanför avgränsat exploateringsområde 
redovisas som materiella anläggningstillgångar då de har 
ett ringa värde. 

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

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

Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda har skuldförts. 

Avgiftsbestämda pensionen (tjänstepensions-avtalet) re
dovisas som kortfristig skuld och betalas ut för individuell 
förvaltning i mars nästkommande år. 

Samtliga pensioner redovisas inklusive särskild löneskatt 
24,26 o/o. 

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 resultaträkningen och 
framtida leasingavgifter under ansvarsförbindelser. Fram
tida hyresavgifter redovisas under ansvarsförbindelser. 

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

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



Balansräkningen visar i sammandrag kommunens samt
liga tillgångar, eget kapital, 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 omsättningstillgångar. 

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

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

I anslutning till posten "eget kapital" är årets resultat speci
ficerat. Skälet är att poster inte endast skall kunna bokas 
upp på balansräkningen utan måste redovisas över resul
taträkningen. Förändringen av eget kapital kan avläsas 
genom att jämföra ingående och utgående balans av eget 
kapital i balansräkningen med resultaträkningens rad, 
"årets resultat". 
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skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. 
Med kortfristiga avses sådana som förfaller inom ett år från 
balansdagen. 

KassaOödesanalysenjfinansieringsanalysen visar hur 
en räkenskapsperiods investeringar och löpande verksam
het har finansierats och hur de har inverkat på verksam
hetens likvida ställning. 

För kommunens interna redovisning tillkommeräven drift
och investeringsredovisning 

Driftredovisningen, i vilken verksamheternas budgete
rade och redovisade intäkter och kostnader visas. Resultat
räkningen utgår ifrån driftredovisningens intäkter och 
kostnader. 

Investeringsredovisningen, i vilken verksamheternas 
budgeterade och redovisade investeringsinkomster och 
utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringarna förs 
över till finansieringsanalysen. 
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BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

Mål för perspektivet Hållbart samhälle: 

Ett växande Sa la Befolkningsutvecklingen är +184 +156 +173 
positiv 

Anta let faststä llda 4 2 2 

detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

Försäljningsvärdet på 1704 1 446 1 357 

fastigheter ökar (medelvärde 
tkr) 1 

Antalet lägenheter ökar +15 +101 

Sala förbättrar sin placering 244 266 233 
på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20% 

förändring % +8,3% -14% -1,3 % 

En långsiktig socialt Medborgarna ger Sa la i SCB:s Ingen 60 Ingen 

hållbar utveckling medborgarundersökning mätning mätning 
minst betyget 65 (skala 0- 2015 2013 
100) som en bra plats att leva 
och bo på 

Sala förbättrar sin placering 107 142 285 

på "Fokus" rank i ng av 
kommunerna som en bra 
plats att bo på (av 290 
kommuner) 

'Källa: Mäklarstatistik.se 
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Mål Indikator 2015 2014 2013 

En långsiktig Antal resor med 373 574 312 640 259 907 
miljömässigt hållbar kollektivtrafik ökar (buss) 
utveckling 

Andel av kommunens 37 36 36 
hushållsavfall som återvinns 
ökar(%) 

Kommunorganisationens 35 35 33 
andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar{%) 

Andelen inköpta ekologiska 31,9 % 28,4 % 25% 
livsmede l ökar 

Mål för perspektivet Medborgare: 

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

verksamheten lägst betyget 2015 2013 
55 (skala Q- 100) avseende 
kvalitet och service 

God service av hög Brukare inom vård och Målet M ålet 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 uppfyllt 
stödinsatser tillgodosedda i 
sin hemmiljö 

Andelen elever behöriga att 90,5% 87,4% 86,2% 
söka gymnasieprogram efter 
grund skola ökar 

Påverkan och inflytande Medborgarna l SCB:s Ingen 38 Ingen 

för kommunens medborgarundersökning mätning mätning 

medborgare bedömer möjligheten till 2015 2013 
inflytande och påverka n till 
minst 45 (skala o- 100) 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg, säker och Andelen 67% 67,4% 66% 

utvecklande arbetsmiljö skador/olycksfall/brott 
minskar till 50% av totalt 
anta l registreringar 

sjukfrånvaron understiger s 5,6% 5,3% 4,9% 

% 

2 Se Vård- och omsorgsnämnden sid lS för redovisning av indikatorer 
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Mål Indikator 2015 2014 2013 

Delaktighet och Resultatet i Ingen Ingen 4,03 

inflytande för medarbetarundersökningen mätning mätning (76) 
medarbetarna visar 3,5 eller högre. 2015 2014 

Snittresultat 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 Ingen Ingen 3,96 
medarbetarenkät kring mätning mätning (74) 
uppskattning, förtroende och 2015 2014 

ansvar. (Mätresultat 
omräknat en/ SKL:s delindex 
'Ledarskap')) 

(Snittresultat för frågor kring Ingen Ingen 4,03 

mål, utvärdering och mätning mätning (76) 
förväntan. (Mätresultat 2015 2014 
omräknat en/ SKL:s delindex 
'Styrning')) 

Mål för perspektivet Ekonomi: 

Hållbar ekonomisk Årets resu ltat uppgår till 3,4% 0,1 % 6,0% 
utveckling minst 2 % av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och 
utjämning 

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

-skatteintäkter, statsbidrag, 3,7% 2,6% 3,2% 
utjämning- förändring från 
föregående år i % 

- nettokostnadsökning - 1,1% 9,1% 0,7% 
förändring från föregående år 
i % 

(Exklusive (2,5%) (6,0 %) (1,6 %} 
jämförelsestörand e) 

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag 

-avvikelse driftsredovisning, 25,0 3,6 28,5 
mkr 



KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTORET 

Mål Indikator 

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle: 

Ett växande Sa la Befolkningsutvecklingen är 
positiv 

En långsiktig 
socialt hållbar 
utveckling 

Sala förbättrar sin placering 
på Svenskt Näringslivs ranking 
med 20% 

Medborgarna ger Sala i SCB:s 
medborga rundersökning 
minst betyget 65 (ska la o-
100) som en bra plats att leva 
och bo på. 

Sala förbättrar sin placering 
på "Fokus" ranking av 
kommunerna som en bra 
plats att bo på. (Salas 
placering av 290 kommuner) 

Mål för perspektivet M edborgare: 

Nöjda Sa las medborgare är nöjda 
medborgare och med kvalitet en och service 
brukare 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Sa las medborgare är med och 
påverkar och har inflytande 

2015 

+184 

244 

107 

s 

2014 2013 

+156 +173 

266 233 

60 

141 285 

51 

38 
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KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle: 

Ett växande Sala Antalet fastställda 4 2 2 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

Försäljningsvärdet på 1704 1446 1357 

fastigheter öka r 

Antal lägenheter ökar (SCB) +15 +101 

En långsiktig Sala förbättrar sin placering 107 141 285 

social hållbar på "Fokus" rankingav 
utveckling kommunerna som en bra 

plats att bo på. (Salas 
placering av 290 kommuner) 

En långsiktig Antal resor med 373 574 312 640 259 907 

mi ljömässigt kollektivtrafik ökar (RKTM) 
hållbar utveckling 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda Sa las medborgare är nöjda 51 

medborgare och med kvaliteten och service. 
brukare 

God service av Livsmedelskontrollen 255/310 301/315 320/ 325 
hög kvalitet genomförs för att ge säkra (82 %) (96%) (98%) 

livsmedel (planerade 
kontroller/utfall ) 

l minst 90% av de ärenden 93,8% 90% 
som initierats av allmänhet 
eller företagare ska en första 
kontakt ha tagits inom en 
vecka. 

Vid överprövning i samband 79% 87% 
med överklaganden ska minst 
80 % av utskottens bes l ut visa 
sig vara riktiga. 

Miljöskydd planerade 38/38 32/38 38/38 
inspektion-utfall (100 %) {84%) (100 %) 

Hälsoskydd, ärendestatistik 179 190 215 

Påverkan och Salas medborgare är med och 38 
inflytande för påverkar och har inflytande. 
kommunens (SCB) 
medborgare 
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KOMMUNSTYRELSEN/TEKNISKA KONTORET 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

Mål f ör perspektivet Hållbart Samhälle: 

Ett växande sala Minst l gång per år bedriva t • 
riktad information kring 
vatten och avlopp till företag 
och entreprenörer. Antal 
riktad information 

En långsiktig Medborgarna ger Sala i SCB:s ® ss 
socia l hållbar medborgar-undersökning 
utveckling minst betyget 54 (skala 0-

100) avseende trygghets- och 
säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller 
belysning och tillgänglighet. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s ® 58 
medborgarunder-sökning 
minst betyget 70 (skala 0-
100) avseende miljöer l gatu-
och parkmark som stimulerar 
till social samvaro i naturlika 
mötesplatser. 

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

Besiktningsanmärkningarna • • 
på lekutrustning ska minska 
från år till år. Antal 
besiktningsanmärkningar. 

En långsiktig Den andel av kommunens 37 36 36 
miljömässigt hushållsavfall som återvinns 
hållbar utveckling ökar(%) 

Kommunorganisationens 41 43 
andel miljöbilar av tot ala 
antalet bilar ökar 

Andelen inköpta ekologiska 12,32% 0,2 % 
livsmedel ökar 

Andelen inköpta ekologiskt 31,9% 28,4 % 25% 
producerade livsmedel till 
måltidsenheten ska 
tillsammans uppgå till minst 
28 % 2015, 30 % 2016 och 33 
%2017. 

Måltidsenheten skall ha max 7,5% 5,4% 9% 
7% matsvinn (varav 
tallrikssvinn max 30 gr) 
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Mål Indikator 2015 2014 2013 

Medborgarna ger Sala i SCB:s ® 53 
medborgar-undersökning 
minst betyget 53 (skala O-
100) avseende gång- och 
cykelvägar. 

All berörd personal inom o o 
Tekniska kontoret skall vara 
utbildad i eco drive, andel i% 

Inget analysresultat ska 2 • 
påvisa otjänligt dricksvatten 
från kommunens vattenverk, 
antal st 

Ovidkommande vatten o 
(tillskottsvatten) till 
reningsverket ska minska från 
år till år, andel i m3 

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

Tekniska kontoret i 3817 
samarbete med SHE byter till 
LED-lampor på 
gatubelysningen. Antal 
utbytta armaturer 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda Måltidsenheten får 90 % 
medborgare och nöjda kunder, beställande 
brukare verksamhet. 

Måltidsenheten får 90% o 
nöjda gäster, den som äter 
maten. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s ® 67 
medborgarundersökning 
minst betyget 64 (skala 0-
100) avseende 
sophämtningen. 

Medborgarna ger Sa la i SCB:s ® 82 
medborgarundersökning 
minst betyget 77 (skala 0-
100) avseende vatten och 
avlopp. 

Medborgarna ger Sala i SCB:s ® 67 
medborgarundersökning 
minst betyget 64 (skala O-
100) avseende miljöarbete 
inom sophanteringen. 
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Mål Indikator 2015 2014 2013 

Medborgarna ger Sala i SCB:s ® 53 
medborgarundersökning 
minst betyget 51 (skala 0-
100) avseende gator och 
vägar. 

Tydlig information ska leda ti ll • • 
att andelen avslag på 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade ska 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 
pa rkeri ngsöve rva kningen) . 

God service av Tekniska kontoret förser • 
hög kvalitet snöröjningsent reprenörer 

med GPS-utrustning för att 
säkerställa en god kvalite på 
vinterväghållningen. Maskiner 
medGPS% 

Påverkan och Alla Salas 5:e klassare erbjuds • 
inflytande för studiebesök på Sala 
kommunens avloppsreni ngsverk, antal st 
medborgare 

Arrangera minst 10 14 
studiebesök (utöver 5:e 
klassa re) per år på Sa la 
avloppsreningsverk, antal st 
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KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

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

registreringar 

sjukfrånvaron understiger 5 5,6 5,3% 4,9% 
%3 

Delaktighet och Alla medarbetare anställda • • • 
inflytande för mer än ett år ska ha minst ett 
medarbetarna medarbetarsamta l med sin 

chef 

Tydligt och bra Antal tillsvidareanställningar 5 
ledarskap som avslutats från 

arbetsgivarens sida (utöver 
hälsoorsak) är 5 eller mindre. 
Ny indikator from 2015. 

3 Siffrorna gäl ler hela Sala kommun. 
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KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle: 

En långsiktig Utsläpp från 220 501 300 
miljömässigt Räddningstjänstens fordon 
hållbar utveckling minskar (avser kostnader för 

drivmedel}, tkr 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda Andelen som aldrig eller 28% 
medborgare och mycket sä llan är orolig för 
brukare brand i hemmet 

Andelen som aldrig, eller 14 % 
mycket sällan är orolig för 
brand i offentlig miljö 

God service av De planerade till synerna 90% 100% 100 % 

hög kvalitet enligt LSO och LBE är utförda. 

Minst 10% (3500 personer) 3 500 3900 2 700 
av kommunbefolkningen 
årligen genomgår utbildning i 
brandkunskap eller sjukvård. 

Den enskilde har agerat innan Ja Ja 
Räddningstjänstens ankomst 

När det finns ett lokalt o o o 
fungerande Krishanteringsråd 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg säker och Räddningsarbetet utförs utan Ja Ja Ja 
utvecklande att personalen skadas. 
arbetsmiljö 

sjukfrånvaron understiger 1,8% 3,0% 3,0% 
4 % (Rtj} 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN/KULTUR OCH FRITID 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle: 

En långsiktig All berörd personal inom 25% 
miljömässigt Ku ltur och fritid ska ll vara 
hållbar utbildad i eco drive. 
utveckling 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda Salas medborgare är nöjda Ingen mätning 58 Ingen mätning 
medborgare och med kvaliteten och service 
brukare 

Antalet bibliotekslån per Uppgifter i 5,5 % (7,9%) 6,0%(6,9%) 
invånare överstiger April 
rikssnittet 

Antalet besökande i 83460 98540 89 051 
simhallen överstiger 
115 000 

God service av 85 % av eleverna i åk 2 ska 78 % 77% 75% 
hög kvalitet ha lärt sig simma 

Påverkan och Antalet inköpsförslag via 15 % 11,3 % 13,1 % 
inflytande för webben utgör 10 % av alla 
kommunens medieinköp 
medborgare 

Antalet genomförda förslag Påverkan och Påverkan och Påverkan och 
från ungdomarna är minst inflytande i inflytande i inflytande i 

90 % dialogform dialogform dialogform 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg säker och Korttidsfrånvaron inte 3,8 1,6 Ingen mätning 
utvecklande överstiger 3,0 dagar per 
arbetsmiljö person och år 

Delaktighet och Resultatet i Ingen mätning Ingen mätning 4,03 
inflytande för medarbeta rundersökningen 
medarbetarna kring mening, lärande och 

motivation visar 3,5 eller 
högre 

Alla medarbetare anställda 100% 100 % 100 % 
mer än ett år ska ha minst 
ett medarbetarsamtal med 
sin chef 

Tydligt och bra Resultatet i Ingen mätning Ingen mätning 3,96 
ledarskap medarbetarundersökningen 

visar 3, 7 eller högre 
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BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN/BARN OCH UTBILDNING 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle: 

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

Väntetiden för dem som 16 21 17 
inte får plats på önskat 
placeringsdatum 
understiger 20 dagar 
(KKIK) 

Sala kommun har 43,2% 37,5% 43,6% 
gymnasieskolor som 
minst 50% av 
kommunens ungdomar 
väljer 

Mål för perspektivet Medborgare: 

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

överstiger 
nöjdhet sindex 85 (KKIK) 

God service och antalet inskrivna 15/21 15/21 15/21 
kva litet förskolebarn per 

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

Alternativt; en 5,1 * 5,1 5,4 
pedagogtäthet som på 
hösten är högst 5,2 barn 
per anställd 
RIKSSNITIET 14 5,3 

85% av eleverna i åk 3 64% 69% 71% 
når godkänt resultat i de 
nationella proven (KKIK) 

95 % av eleverna i åk 6 94% 94 % 86,9% 
når godkänt resultat i de 
nationella proven (KKIK) 

minst 90 % av eleverna 90,5% 87,4% 86,2% 
är behöriga att söka 
gymnasieprogram efter 
grundskolan. 
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Mål Indikator 2015 2014 2013 

minst 80% av eleverna i 80,1% 76,1% 76% 

kommunens 
gymnasieskolor fullföljer 
sin gymnasieutbildning 
(KKIK) 

Påverkan och nä r s va r et på fråga n 76% 79% 82% 
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 
85 % i årskurs 5. 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

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

gymnasieskola 

sjuktalen för kontoret 5,7% 4,3% 4,7 % 

understiger 4 % 

* Beräknat värde 
** Ingen aktuell uppgift 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN/VÅRD OCH OMSORG 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda Andelen nöjda Ingen mätning 47 resp 45 Ingen mätning 
medborgare och medborgare ger 2015 2013 
brukare verksamheten 

äldreomsorg resp stöd t ill 
utsatta personer lägst 
betyget SS i SCB:s 
medborgarundersökning 

Öppna Andel nöjda helhet 92/81 9S/86 94/81 
jämförelser hemt jänst/särskilt 
brukarbedömning boende 

(info,bemöt ande,hälsa, 

syn p unkt,oro, tider, trygg) 

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

personal underindikatorer underindikatorer underindikatorer 

-antal personer m Ingen mätning 4 Ingen mätning 
trycksår minskar 201S gjord 2013 

-andelen undernärda Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning 
personer i vård- och 201S 2014 2013 
omsorgsboenden 

-antalet S93 450 325 
läkemedelsawikelser 
minskar 

-antalet fallskador inom 292 180 203 
verksamheterna minskar 

- antalet personal med Ja Ja Ja 
adekvat utbi ldning ökar 

Barn, ungdomar och Målet delvis Målet delvis Målet delvis 
vuxna får sina uppfyllt en l uppfyllt en l uppfyllt en l 

individuella behov underindikatorer underindikatorer underindikatorer 
tillgodosedda i sin 
hemmiljö 

-anta let placeringsdygn 1994 4 214 4406 
inom HVB minskar (IFO) 

- antalet 119 125 123 
öppenvårdsinsatser ökar 
(IFO)* 

-antalet placeringar 9 14 8 

köpta av ext erna utförare 
minskar (LSS) 

- antalet personer m 652/241 680/236 772/247 
insatser i ordinärt 
boende ökar i KVOT KVOT KVOT 
förhållande t ill antalet 

2,71 2,88 3,12 
personer i särskilt 
boende, 1/10 (ÄO) 
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Mål Indikator 2015 2014 2013 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg, säker och Andelen 123 63 70 
utvecklande skador/olycksfall/brott Eni LISA enl Flexite enl Flexite 
arbetsmiljö minskar för personalen 

sjukfrånvaron 8.4 % 7,3 % 5,8 % 
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 

*Stödkontakt med handläggare borträknat 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2015 

•• •• o 

BEGARAN OM TILLAGGSBUDGET UTIFRAN BOKSLUT 
2015 

Sammanfattn ing 

Nämnd/Styrelse/Förvaltn ing Överskott(+) Nämndens förslag till Tilläggsbudget 

/Underskott(-) t illäggsbudget 2016 
2015 

Kommunstyrelsen 15 518 

Räddningstjänst Civi lförsvar *409 

Förslag Tilläggsbudget 409 

Revision 26 Förslag Tilläggsbudget o 

Överförmyndaren 257 Förslag Tilläggsbudget o 

Kultur- och frit idsnämnd l 787 

skolnämnd EU-bidrag 152 

-1267 Förslag Tilläggsbudget 152 

Vård- och omsorgsnämnd 8 650 Förslag Tilläggsbudget o 

Utfall 2015 24972 Summa f örslag t illäggsbudget 561 

2016 

Kommunstyrelsen 

NÄMNDENS ÖVER-/UNDERSKOTT 

Verksamhet/projekt/ uppdrag Budget Redovisat Avvikelse Äskas överfört 

C i vi lförsva r 578 169 409 *409 

Räddning stjänst 
Överskottet har huvudsakligen uppkommit genom att investeringsprojekt 3783 
"Krisberedskap ACC LEH" överfördes till driftbudgete n under 2015. 

HUR KOMMER TILLÄGGsBUDGET ATT PÅ VERKA 2016 ÅRS VERKSAMHET? 

Räddningstjänst 
Överskottet för 2015 överfört till 201 6 innebär att resultatet för 2015 blir O. 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2015 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET 

Räddningstjänst 
Föreslås att överskottet 2015 för Civilt försvar tilläggsbudgeteras i 2016 års 
driftsanslag och samtidigt överförs till *Kommunchef då verksamheten 
organisatoriskt hör dit fr o m 2016. 

skolnämnden 

NÄMNDENS ÖVER-/UNDERSKOTT 

Verksamhet/projekt/uppdrag Budget Redovisat Avvikelse Äskas överfört 

EU-projekt/Erasmus/Youthatwork 152 

Av redovisningsskäl har inte pengarna förts över till 2016. 

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGET ATT PÅVERKA 2016 ÅRS VERKSAMHET? 

Om pengarna inte överförs så kommer det att belasta driften på gymnas iet. 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET 

152 000 kr för att täcka EV-projektets tänkta finansiering. 
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BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING AV 
INVESTERINGSANSLAG l BOKSLUT 2015 TILL 2016 

Sammanställning investeringar, Tkr 

Nämnd/Styrelse/Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

Medborgarkontor 

Samhällsbyggnadskontor 

Tekniskt kontor 

Räddningstjänst- Civilförsvor 

Kultur- och Fritidsnämnd 

skolnämnd 

Vård och omsorgsnämnden 

Överskott 2015 

Överskott(+)/ Nämndens förslag till överföring 

Underskott(-) av investeringsanslag 

2015 

55949 

Flytt serverrum 

Bredband 

Gatuprogram 

VA-program 

Parkprogram 

Tekniskt serviceprogram 

Gruvans vattensystem 

Lokalprogram 

Krisberedskap övergripande 

Begärd överföring 

102 Upprustning bad 

941 Skördarsimulator/Ösby 

Begärd överföring 

2 133 Arbetstekniska hjälpmedel 

Begärd överföring 

59 125 Summa begärda överföringar till 
2016 
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Överförs 
till2016 

132 

3 239 

5 813 

11815 

2 604 

388 

697 

31 842 

*419 

56 949 

104 

104 

400 

400 

Q 

o 

57453 



Kommunstyrelsen 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt, tkr Nettoanslag Förbrukat Avvikelse Överföres till 

Medborgarkontor 

Flytt av serverrum 

Samhällsbyggnadskontor 

Bredband 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 

Parkprogram 

Gruva n s vattensystem 

VA-program 

Teknisk service-program 

Lokalprogram 

Räddningstjänst -
Civilförsvar 

Krisberedskap övergrip 

MOTIVERING 

ft1edborgarkontor 
Flytt av seryerrum 

470 

3391 

16239 

5514 

2 930 

21 747 

3 888 

70967 

453 

2016 

338 132 132 

152 3 239 3 239 

10 235 6004 5813 

2 863 2 651 2 604 

2 233 697 697 

9142 12 605 11815 

3 500 388 388 

40532 30435 31842 

34 419 *419 

Förberedelser inför flytt av serverrum har gjorts under 2015, men då MSB's 
delfinansiering av kommunalledningsplats genomförs 2016-2017 fi nns ett 
överskott på posten flytt av serverrum. Detta överskott önskas överfört till 2016 
för att användas i projektet Förstärkt krislednin~:slokal inom verksamheten 
Kommunchef /Civilt försvar .. 

Samhällsbyggnadskontor 
Bredband 
Investeringar i fysiskt bredband avvaktar en strategi kring ägande, drift och 
underhållsansvar. Resterande investeringsbudget önskas överförd till 2016. 

Tekniskt kontor 
Gatuprogram 
Gator-/vägar årliga projekt: Budgeterade medels 050 tkr. Med anledning av 

minskade anslag 2016 önskas resterande medel för 2015 föras över och kommer 
då användas dels till förverkligande av detaljplan Ängshagen/Räven, då 
ekonomiska medel saknas till detta i strategisk plan, och dels till delar av 

eventuella kostnader i samband med projektering och markförläggning av 

Vattenfalls elledningar samt eventuell gäng-och cykelbana mellan Ängshöjden 
och Hammarhagen. Resultat ett överskott på 1 441 tkr äskas i överfört anslag till 
2016. 
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Resecentrum, bussterminal: Budgeterade medel 9 755 tkr. l projektet återstår 
montering av räcken, fogning av plattor, sättning av kontrastmarkering på 
trappor och räcken, asfaltering och målning under år 2016. Anledningarna till 
förseningen är underbemanning, påverkan av väder samt försening av 
leveranser. Resultat ett överskott på 3 703 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

Pendlarparkering Ransta: Budgeterade medel 300 tkr. Trafikverket handlägger 
att Sala kommun ska överta stationsvägen i Ransta. Övertagandet är en 
förutsättning för pendlarparkering. Budgeterade medel300 tkr äskas i överfört 
anslag till2016. 

Parkeringsplats lekparken/stadsparken: Budgeterade medel 800 tkr. Ej 
slutjusterad i väntan på service byggnaden. Staket och kantsten ska sättas. 
Resultat ett överskott på 369 tkr äskas i överfört anslag till2016. 

Parkprogram 
stadsparken enligt parkutredning: Budgeterade medel 3 000. Försenat på 
grund av väntan på service byggnaden. Entreprenörer för servicebyggnad 
använder mark för upplag. Resultat ett överskott på 2 604 tkr äskas i överfört 
anslag till 2016. 

Gruvans vattensystemprogram 
säkerhetsväg Storljusen: Budgeterade medel 752 tkr. Tillstånd hos 
Länsstyrelsen har försenats. Resultat ett överskott på 697 tkr äskas i överfört 
anslag till 2016. 

VA-program 
VA LN Huvudledning knipkällan etapp 3-4: Budgeterade medel 6 500 tkr. 
Tillstånd av Länsstyrelsen ej klart. Resultat ett överskott på 6 465 tkr äskas i 
överfört anslag till 2016. 

VA Fridhem dagvattendamm: Budgeterade medel l 000 tkr. Pågår över 
årsskiftet, dammen byggs vjd tjäle. Resultat ett överskott på 215 tkr äskas i 
överfört anslag till 2016. 

VA ARV Sala utbyggnad personal byggnad: Budgeterade medel1 000 tkr. 
Försenad på grund av bygglov och grundläggning. Resultat ett överskott på 976 
tkr äskas i överfört anslag till2016. 

VA ARV Sala byte övervakningssystem: Budgeterade medel 8 353 tkr. Försenat 
på grund av upphandling. slutbesiktning sommaren 2016. Resultat ett överskott 
på 3 371 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

VA ARV Sala byte centrifug: Budgeterade medel 994 tkr. Försenad upphandling; 
leverans januari 2016. Resultat ett överskott på 788 tkr äskas i överfört anslag till 
2016. 

Teknisk serviceprogram 
Tre fordon är beställda under hösten som beräknas levereras under februari 
2016. Resultat ett överskott på 388 t kr äskas i överfört anslag till 2016. 
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Lokalprogram 
Sammantaget begärs 31 842 tkr i överförda investeringar. Avvikelsen i budget är 
dels till följd av nya redovisningsprinciper för planerat underhåll samt införandet 
av komponentavskrivning. Projekt inom programmet som avslutats med 
underskott respektive överskott påverkar också nettoresultatet 

Avslutade projekt med underskott uppgår till 2 340 tkr. För avslutade projekt 
med överskott återlämnas 933 tkr. 

Projekt 3702 Servicebyggnad stadsparken. Budgeterade medel 5 04 7 tkr. 
Arbetet pågår och förväntas vara klart under andra kvartalet 2016. Resultat ett 
överskott på 4 250 tkr äskas i överfört anslag till2016. 

Projekt 3707, Nytt gruppboende LSS. Budgeterade medell4 120 tkr. Projektet 
genomförs i samverkan och projektering pågår. Boendet beräknas stå färdigt i 
november 2016. Resultat ett överskott på 13 848 tkr äskas i överfört anslag till 
2016. 

Projekt 3709 Solpaneler kommunala fastigheter. Budgeterade medel l 000 
tkr. Uppsättning av solpaneler pågår på jakobsbergsgårdens tak och arbetet 
beräknas vara klart under första kvartalet 2016. Resultat ett överskott på 644 tkr 
äskas i överfört anslag till 2016. 

Projekt 3713 lnbrottslarm. Budget 500 tkr. Under året har inbrottslarm/ 
brandlarm byggts ut på Portvaktsgatan, Kila skola samt Hedens skola. Resultat ett 
överskott på 149 tkr. På grund av den rockad i lokalerna som påbörjas under 
2016 äskas överskottet i överfört anslag till 2016. 

Projekt 3716 Storköksutrustning. Budget 500 tkr. Ny utrustning har 
installerats på Salbo förskola och Ekorrens förskola. Resultat ett överskott på 278 
tkr. På grund av den rockad i lokalerna som påbörjas under 2016 äskas 
överskottet i överfört anslag till 2016. 

Projekt 3719 Byte ventilation Ösby. Budget 2 714 tkr. Om byggnation av 
ventilationen i huvudbyggnaden pågår och beräknas stå färdigt under första 
kvartalet 2016. Resultat ett överskott på 605 tkr äskas i överfört anslag ti112016. 

Projekt 3721 Ranstaskola och förskola. Budget l 993 tkr. Upphandling och 
projektering pågår. Resultat ett överskott på 1 860 tkr äskas i överfört anslag till 
2016. 

Projekt 3728 Mindre justering av lokaler. Budget l 500 tkr. Om byggnationer 
på bland annat Bellan derska förskolan, Centralförrådet och Kungsängsgymnasiet 
Resultat ett överskott på 663 tkr. På grund av den rockad i lokalerna som 
påbörjas under 2016 äskas överskottet i överfört anslag till2016. 

Projekt 3729 säkerhetsåtgärder. Budget l 000 tkr. Bland annat nya 
passersystem på Simhallen, Idrottshallen och Vallaskolan. Extra belysning, ur 
säkerhetssynpunkt, har satts upp på Klövervägen och Lindgården. Resultat ett 
överskott på 138 tkr. På grund av den rockad i lokalerna som påbörjas under 
2016 äskas överskottet i överfört anslag till 2016. 
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Projekt 3730 Om· och tillbyggnad Sätrabrunns förskola. Budget l 000 tkr. 
Efter genomförd utredning har en hyresupphandling av förskola i sätrabrunn 
utförts. Resultat ett överskott på 977 tkr. På grund av den rockad i lokalerna som 
påbörjas under 2016 äskas överskottet i överfört anslag till2016. 

Projekt 3732 Handikappanpassningar. Budget 2 000 tkr. Många både större 
och mindre tillgänglighetsanpassningar har utförts med bland annat lyft till 
Simhallen, RWC till Eke by förskola, om byggnationer för barn med 
hörselnedsättningar i Kila skola och RWC på centralförrådet Resultat ett 
överskott på 1 081 tkr. På grund av den rockad i lokalerna som påbörjas under 
2016 äskas överskottet i överfört anslag till 2016. 

Projekt 3733 Äldre boende. Budget 7 356 tkr. Arbetet är slutfört. l 
upphandlingsförutsättningarna ingår att delar av kontraktssumman inte betalas 
ut förrän efter garantibesiktningen. Under året har en delutbetalning på 3 000 tkr 
utbetalas, resterande betalas ut under 2017. Resultat ett överskott 4 356 tkr 
äskas i överfört anslag till2016. 

Projekt 3741 Vallaskolan projektering. Budget 500 tkr. 

Projekt 3742 Varmsätra skola utredning. Budget 100 tkr. 

Projekt 3746 Kila skola utredning. Budget 500 tkr. 

Projekt 374 7 Lärkbacksskolan projektering. Budget 800 tkr. 

Dessa projekt har varit under utredning i dels skolans verksamheter och dels i de 
politiska nämnderna, någon utredning från lokalförvaltarnas sida har därför inte 
kunnat påbörjas. Resultatet är ett överskott på 1 900 tkr. På grund av den rockad 
i lokalerna som påbörjas under 2016 äskas överskottet i överfört anslag till2016. 

Projekt 3743 Portvaktsgatan 3 ventilation. Budget 700 tkr. Lokalerna byggs 
om för teaterverksamhet. Projektering pågår och byggnationen beräknas vara 
klar under första kvartalet 2016. Resultat ett överskott på 700 tkr äskas i överfört 
anslag till2016. 

Projekt 3751 Kartläggning skollokaler. Arbetet med stora skolrockader pågår. 
Resultat ett överskott på 393 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

Räddningstjänst· Civilförsvar 
Krisberedskap övrigt 
Då kommunen inte kan använda dessa medel för andra ändamål än de som är 
kopplade till ansvar 19, föreslås att den redovisade avvikelsen för projektet förs 
över till investeringsbudgeten för 2016. Fr o m årsskiftet hör Civilförsvar 
organisatoriskt till *Kommunchef och medlen begärs samtidigt flyttade dit. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt, tkr Nettoanslag Förbrukat Avvikelse överföres till 
2016 

Upprustning-Bad 200 96 104 104 

MOTIVERING 

Upprustning av badplatser som därmed fått nya bryggor och 
omklädningsbyggnader. Upprensning av botten på Hä llsjöbadet har också skett. 
Samarbete med kommunens Arbetsmarknadsenhet har skett för att genomföra 
åtgärderna. 
På grund av personal- och tidsbrist ha r vissa åtgärder inte genomförts under 
2015. Rivning av gamla och byggande av nya omklädningsrum på Långforsbadet 
kommer att kunna genomföras om medel överförs till 2016. 
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skolnämnden 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt, tkr Nettoanslag Förbrukat Awikelse Överföres t ill 
2016 

Skördarsimulator/Ösby 400 o 400 400 

MOTIVERING 

Ö s by naturbruksgymnasium har inte hunnit genomföra köpet gällande 
skördars imulator ä n, då de pågår diskussioner om olika lösningar. 
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BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAM HETSÅRET 2015 

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

Växel: 0224-74 70 00 l E-post: kommun.info@sala.se 1 Postadress: Box 304, 733 25 sala 
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NÄMNDERNAs BESLUTSPROTOKOLL 



l SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Dnr 2016/208 

§ 28 Bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt 
överförmyndare 

INLEDNING 
Från och med 2015 har kommunens tre förvaltningar omvandlats till en enda 
kommunstyrelseförvaltning. De kontor som inte tillhör skolnämn d, vård- och 
omsorgsnämnd eller kultur- och fritidsnämnd benämns kommunstyrelsens 
verksamheter och består förutom kommunchef av medborgarkontor, sam
hällsbyggnadskontor, tekniskt kontor, räddningstjänst, ekonomikontor och 
personalkontor. Bokslutet 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt for 
överförmyndare presenteras i den nya mall som ekonomikontoret tagit fram, 
där kontoren var för sig redogör för året som gått. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/36/1, missiv med sammanställd ekonomisk redovisning för 
kommunstyrelsens verksamheter 
Bilaga KS 2016/36/2, verksamhetsberättelse 2015 kommunchef 
Bilaga KS 2016/36/3, verksamhetsberättelse 2015 medborgarkontor 
Bilaga KS 2016/36/4, verksamhetsberättelse 2015 samhällsbyggnadskontor 
Bilaga KS 2016/36/5, verksamhetsberättelse 2015 tekniskt kontor 
Bilaga KS 2016/36/6, verksamhetsberättelse 2015 räddningstjänst 
Bilaga KS 2016/36/7, verksamhetsberättelse 2015 ekonomikontor 
Bilaga KS 2016/36/B, verksamhetsberättelse 2015 personalkontor 
Bilaga KS 2016/36/9, verksamhetsberättelse 2015 överförmyndare 

Kommunchef )enny Nolhage föredrar ärendet. Kontorschef Magnus Holmberg M uh r 
och planchef Lena Steffner, samhällsbyggnadskontoret, samt kontorschef Anders 
Almroth, tekniska kontoret, deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
i!1t överlämna Bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt för överför
myndare till bokslutsberedningen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

llll överlämna Bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt för överför
myndare till boksluts beredningen. 

Utdrae 
bokslutsberedningen 

4(13) 



'~~~sALA 
~KOMMUN 

KFN§ 18 

Justerandes slgn 

;2 

Bokslut 2015 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR· OCH FRITIDsNÄMNDEN 

sammanträdesdatum 

2016-02-18 

Bilaga KFN 2016/9, verksamhetsberättelse 2015 

Årendet föredras av kultur· och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur· och fritidsnämnden beslutar 
.att godkänna bokslut 2015, bilaga 2016/9 

BESLUT 

Kultur· och fritidsnämnden beslutar 

ett godkänna bokslut 2015, bilaga 2016/9 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

:t~? \'.Jo}l}') \\ 

Utdragsbestyrkande 

7(16) 

Dnr 2016/197 



R sALA 
~KOMMUN 

§5 

Justerandes sign 

Bokslut 

INLI!DNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

S!llmmantr~desdatum 

2016-02·17 

Dnr 2016/188 

skolinspektionen genomförde 2015 den regelbundet återkommande kvalitets· 
granskningen av hela verksamheten under våren. Inom vissa områden finns krav på 
förbättringar. Det gäller bland annat kvalitetsarbetet som behöver göras mer 
systematiskt Under hösten började nya rutiner därför att tlllämpas. 

Bristen på lokaler för grundskolans behov har blivit allt mer akut och utreddes 
under sommaren och hösten. 

Den omfattande flyktingtillströmningen innebar en stor utmaning för verksamheten. 
Ny mottagningsenhet förberedelseklasser med mera inrättades för att underlätta 
mottagandet. 

skolnämnden gör totalt för året 2015 ett underskott på 1 267 tkr. 

Beredning 
Missiv per den 2016·02·10. 
Bllaga l; Verksamhetsberättelse 2015 skolnämnd en. 
Bilaga 2; Indikatorsammanställning skolnämnd en. 

Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att skolnämnden heslutar 
il1t godkänna upprättat förslag till bokslut 2015 och indikatorssammanställning 
samt 
iill överlämna bokslut 2015 och Indikatorssammanställning till kommunstyrelsen. 

Beslut 
skolnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till bokslut 2015 och indikatorssammanställning 
samt 

att överlämna bokslut 2015 och Indikatorssammanställning tlll kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsb4!styrkande 

8(24} 



R sALA 
~KOMMUN 

§7 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammantrldesdatum 

2016-02-17 

Dnr2016/189 

Begäran om tilläggans lag, investeringar frän verksamhetsåret 
2015; Ösbynaturbruksgymnasium 

INLEDNING 

Ö s by naturbruksgymnasium har Inte hunnit genomföra köpet gällande 
skördarsimulator än, då det pågår diskussioner om olika lösningar. 

Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Avvikelse ÖVOrförstiii2D16 

Ösby/Skördarstmulator 400 000 O 400 ooo 400 000 

Beredning 
Missiv per den 2016-02-10. 

Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wlgelsbo [C) yrkar att skolnämnden beslutar 
.att hos kommunstyrelsen begära att få överföra 400 tkr gällande investeringar Ösby 
naturbruksgymnasium från verksamhetsåret 2015 til!2016. 

Beslut 
skolnämnden beslutar 

.i!tl hos kommunstyrelsen begära att få överföra 400 tkr gällande investeringar Ösby 
naturbruksgymnasium från verksamhetsåret 2015 tlll2016. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 

10(24) 



IlsALA rt-;11 KOMMUN 

SKOLNÄMNDEN 

Begäran om T A 
Ett BU-projekt har på grund av redovisningsskäl inte blivit överforttill2016. 
Beloppet som skulle förts över är 152 000 kr. Genom att föra över detta belopp 
möjliggörs EU -bidrag med samma belopp till Sala kommun. 

Beslut: 

Att hos Kommunfullmäktige begära 152 OOOkr i TA till 2016 för att täcka BU
bidraget. 

iL 
Anders Wigelsbo, tillförordnad ordförande 
Beslutet är fattat på delegation från Skolnämnden, punkt A01, brädskande ärenden. 

1(1} 
2016·02-24 



IIIsALA i';i KOMMUN 

VON§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016·02-17 

Bokslut 2015 

INLEDNING 
Förellgger förslag till bokslut och internkontrollplan 2015. 
Nämnden redovisar 8 650 tkr. 

Dnr2016/137,2015/220 

Nämndens internkontrollplan 2015 omfattar fem processer/rutiner att 
kontrolleras under äret. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/13/1. Förslag till bokslut. 
Bilaga VON 2015/13/2. Internkontrollplan 2015. 

Förvaltningsekonom Sofia Eriksson och socialchef Agneta von schoting 
föredt·ar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att värd- och omsorgsnämnden beslutar 
iill fastställa bokslut för 2015 enligt förslag i bilaga, 
ill.t godkänna redovisad internkontrollplan 2015 enligt förslag i bilaga. 

BESLUT 
Vård· och omsorgsnämnden beslutar 

au fastställa bokslut för 2015 enligt förslag i bilaga, 

lill godkänna redovisad internkontrollplan 2015 enligt förslag i bilaga. 

Denna paragrafförklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
_.· '. 

5(20) 
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Kom~~k~,~~~~~~~ing 
Ink. 2016 -03- 2 9 

Diarienr (,/, 
Dpb: O_ J b /.J() ff JAkfbilaga 

NÄMNDERNAS/KONTORENS 
INTERNKONTROLL2015 



R sALA 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 
2016·02-16 

D nr 2015/161 

§ 30 Redovisning av intern kontroll2015 för kommunstyrelsens 
verksamheter 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala kom
mun 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 upp
rätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Rapport lämnas med beskrivning och 
resultatet av det som kontrollerats under 2015 i kommunstyrelsens verl1samheter. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/37/1, rapport 

Kommunchef jenny Nolhage f<iredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att godkänrta genomförd intern kontroll för 2015 avseende kommunstyrelsens 
verksamheter. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

an godkänna genomförd intern kontroll för 2015 avseende kommunstyrelsens 
verksamheter 

UtdraQ 
kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 

6113) 



Rapport Intern kontrollplan-Kommunstyrelsen 2015 

Process l(ontrollDlontent Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till årsbokslut 
(rutin!svstent) till 
Kommunstyrelsen 

Kartläggning av Kartläggning av Upp handlare/ Löpande analys, SPEND-analys Förvaltnings- Sannolik/Kännbar Arbetet med SPEND-analyser har legat 
inköpsmönster om genomförda Ekonomikontor rapportering chef nere under året. Systemstöd för 

inköp gjorts inom kvartalsvis uppföljning av leverantörstrohet har 
eller utanför avtal ini'örskaffats under året. Detta bidrar till at 

delvis uppfylla intentionerna med 
kontrollmomentet. 

Riktlinjer för gåvor Kontroll att Ekonomikontor En gånglår stickprov Förvaltnings- Möjlig/Kåunbar Kontroll har skett av kontot personalrep-
riktlinjerna röljs chef resentation i'ör Ks verksamheter. Av 71 

til!Iållen som kan tolkss omfattas av 
riktlinjen, var 39 st felaktiga. 31 hade 
ofullständiga kommentarer och gick därf"ö: 
ej att bedöma, 7 st var gåvor utöver rikt-
linje och l st var jullunch utöver 
Töreskrivet värde. Rutin för faktura-
hantering i Aditro Window finns, men 
verksamheterna behöver infunneras 

1 ytterligare. 

Riktlinjer mot Kontroll att Medborgarkontor En gånglår Stickprov Förvaltni.n,<>s- Mindre sannolik/ Stickprovskontroll genomfOrd Två fall av 
korruption, mutor riktlinjerna mot jäv chef Allvarlig jäv har anmälts på KS, ett fall på KF. 
ochjäv i'öljs vid politiska Personerna har vid dessa til!Iållen lämnat 

beslut sammanträdet. Riktlinjerna föUs därmed. 
Riktlinjer mot Kontroll att Personalkontor En gånglår Enkelenkät Förvaltnings- Mindre sannolik/ Muntlig stickprovskontroll utifrån enkel 
korruption, mutor riktlinjerna mot chef Allvarlig enkät. Inga avvikelser upptäcktes. 
ochjäv mutor röljs vid 

upphandlingar 
Verkställighet av Uppi'öljning och Medborgarkontor 2 ggr/år Granskning Förvaltnings- Möjlig/Kännbar Genomrört Inga avvikelser att rapportera. 
politiskt fattade verkställighet av Viddelårs- och rorfrågan chef 
beslut politiskt fattade bokslutoch 

beslut årsbokslut 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till årsbokslut 
f_ rutin/system_)_ till 
Protokoll ska Kontrollera att Registrator 2 ggr/år Sökoingi Förvaltnings- Minde GenomfOr!. Protokollen är inlämnade och 
inlämnas från protokoll har Vid delårs- ärende- chef sannolik/Kännbar finns i diariet. Inga avvikelser att 
styrelsemöten i inlämnats från bokslutoch hanteringssyst rapportera. 
SHE, Salahostäder, styrelsemöten i årsbokslut emet 
SIF AB samt Sala SHE, Salabostäder, 
Silvergruva SIF AB samt Sala 

Silvergruva 
Samhällsbyggnads-
kontor 
Kontrollera att Följa upp Berörd bandläggare 2 ggr/år Analys av Enhetschef Möjlig/Kännbar Bygg- o miljö: 
beslut är rättssäkert överklagade beslut beslut från Samtliga ärenden analyserade, 79% rätt 
behandlade överprövande 

instans 
Kontrollera att Livsmedelsinspektio Berörd handläggare 2ggr/år Antal faktiska Enhetschef M<ijlig!Kännbar 255 av 310 kontrollbesök genom:!Orda. 
konder f'ar den ner motsvarar de timmar Ej genom:!Orda besök överf6rs till 2016 
Iivsmedelstillgyn timmarsom motsvarar 
som de har betalat faktureras kund beräkoat antal 
ror 
Kontrollera att stickprov Berörd handläggare 2ggr/år stickprov samt Enhetschef Möjlig/Kännbar Riktlinjerna följs 
beslut om skolsJguts där politiken 
är taget i enligbet tagitegoa 
med riktli.rlier beslut 
Kontrollera att Stickprov Berörd handläggare 2 ggr/är Uppf"6ljning av Enhetschef Möjlig/Kännbar Reglerna f"6ljs 
rordelning av tomter de som tätt 
i tomtkön sker i tilldelning 
enligbet med 
tomtköregler 
Tekniskt kontor 
Handläggningstiden Attbeslut VA-ingenjör l ggr/år från Sammantaget Förvaltningsch Möjlig/rorsumbar Vid kompletta aosökningshandlingar har 
ror inkommen expedieras inom och med januari ror alla efoch processen fungerat 
ansökoing/ anmälan fYra veckor 2014 ärenden enhetschef 
om anslutning till 
kommunalt VA. 
(Från ansökan till 
lämnad arbetsorder 
till gata/park) 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till årsbokslut 
l (rutin/system) till 
Räddningstjänst 
Deltidslöner stickprovskontroll Stf. 4ggr/år Granskning Räddningschef Mindre Genomfört Några avvikelser har 

Räddningschef sannolik/Lindrig noterats under året, men samtliga har 
Ljusterats innan löneutbetalning 

F aleturahantering Samtliga inköp Mottagningsattes- Löpande Granskning Räddningschef Mindre Inga avvikelser 
kontrolleras att de tant sannolik/Lindrig 
med pris och kvalitet 
mot-svarar 
beställningarna 

Bettlkortsanvändni Samtliga Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Problem med kvitton vid korttankning 
ng transaktioners sannolik/Lindrig på automatstationer 

kvitton sparas i akt 
till respektive kort 
och kontrolleras mot 
kontoutdragen från 
kortleverantören 

Automatlarmkontr Genomförda Stf Räddningschef K vartalsvis Upplöljning av Räddningschef Mindre Alla kontroller genomlärda 
oll kontroller månadsoch sannolik/Lindrig 

kvartalsprov 
Handbrandsläckar- Genamiorda Stf Räddningschef Q2&Q4 Upplöljning av Räddningschef Mindre Alla kontroller genomlörda 
kontroll kontroller årskontroll sannolik/Lindrig 
Förebyggande - Myndighetstillsyn Stf Räddningschef Q3 Upplöljning av Räddningschef Mindre 90 % av tillsynerna utförda 
tillsyner enligt Lag om skydd årstillsyner sannolik/Kännbar 

mot olyckor samt 
Lag om brandfarliga 
och explosiva varor 



'R' sALA 
~ I<OMIVIUN 

§8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

S<~mmanträdesdatum 

2016-02-17 

Internkontroll skolnämnden 2015 

INLEDNING 

Dnr 2016/191 

Vid bokslutet ska resultatet av internkontrollen ffi r verksamhetsåret redovisas. 

Beredning 
Missiv per den 2016-02-10. 
Bilaga 1; Internkontrollplan 2015 resultat till bokslutet 

Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att skolnämnden beslutar 
;m godkänna redovisningen av internkontrollplan för 2015 samt 

att insända redovisningen till kommunstyrelsen. 

Beslut 
skolnämnden beslutar 

il!!; godkänna redovisningen av internkontrollplan för 2015 samt 

att insända redovisningen till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrlo!nde 

11(14) 



gSALA 
~KOMMUN 

Barn och Utbildning 

Iotemkootrollplao 2015 för Barn och Utbildning 

Process/Rutin Kootrnllmomeot Kontrollansvar 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp Ekonom 
sker hos avtalade 
leverantörer 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att beslut Handläggare 
beslut fattas och behandlas skoljuridik 

formellt korrekt om 
åtg_ärdsgogram eller inte 

Rutiner vid köp med Att kontrollera att kvitton Ekonom 
betalkort. lämnas in i samband med 

att fakturan anländer. Att 
regler vid användandet av 
betalkort efterlevs. 

Resultatsammanställning 2016-02-09: 

Frekvens Metod 

stickprov Analys 

stickprov Jämförelse mot 
betyg och 
nationella prov 

stickprov Kontroll av 
faktura samt 
kvitton. 

Rapportering Till 

Förvaltningschef 
samt till SKN i 
sambandmed 
bokslut 
Förvaltningschef 
som rapporterar till 
SKN i samband med 
bokslut 
Förvaltningschef 
samt till SKN i 
sambandmed 
bokslut 

2016-02-09 
Ärende 12 
Dnr2016/191 
Bilaga 1 
Daniel Ahlin 
0224-74 72 07 

Riskbedömning 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

l. De stickprov som gjorts bar visat att skolan i mycket storutstäckning köper från avtalad leverantör gällande läromedel. Undantag finns då inte 
leverantöreren har haft efterfrågat material. Kontorsmaterial har i huvudsak handlats från vår avtalspartner, även här finns avvikelser men inte i någon 
större omfattning. 

2. Kontrollen har genomförts på så vis att åtgärdsprogram eller annan redovisning har begärts in för elever som inte nått betyget E i ett och samma ämne 
två terminer i rad (ht -14 och vt-15). För f-6-skolor gjordes detta för årskurs 6, för högstadierna för årskurs 8. Resultatet blev för f-6 att 76 o/o fått 
formellt korrekt behandling, för åk 8 var det 55 %. 

3. Betalkorten sköts inte idag enligt de regler som gäller. Vid stickprovskontroB av 20 stycken fakturor var det 12 stycken där antingen kvitton saknas, 
momsen var fel eller att det har används vid representation e1ler utelunch utan att antecknat vilka som deltagit Förslaget är att under 2016 fortsätta 
denna kontroll och vidta åtgärder vid behov. (Ekonomi får dra in kortet som inte sköts) 



I SALA 
KOMMUN 

VON§20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

sammanträdesdatum 

2016·02-17 

Bokslut 2015 

INLEDNING 
Föreligger förslag till bokslut och Internkontrollplan 2015. 
Nämnden redovisar 8 650 tkr. 

Dnr2016/137,2015f220 

Nämndens internkontrollplan 2015 omfatta!' fem processer /rutiner att 
kontrolleras under året. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/13/1. Förslag till bokslut. 
Bilaga VON 2015/13/2. Internkontrollplan 2015. 

Förvaltningsekonom Sofia Eriksson och socialchef Agneta von schoting 
fe redrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att värd· och omsorgsnämnden beslutar 
l!.t.t fastställa bokslut för 2015 enligt förslag i bilaga, 
att godkänna redovisad internkontrollplan 2015 enligt förslag i bilaga. 

BESLUT 
Värd- och omsorgsnämnden beslutar 

att fastställa bokslut för 2015 enligt förslag i bilaga, 

attgodkänna redovisad internkontrollplan 2015 enligt förslag i bilaga. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdra9 
Kommunstyrelsen 

Jus(JI (57 Utdragsbestyrkande 

S(lO) 



Internkontrollplan 2015 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2015 omfattar fem processer/rutiner 
att kontrollers under året. 

1. Inköpsrutiner avtalstrohet 
Kontroll att inköp sker hos avtalade leverantörer. De vanligaste inköpen där vi 
inte har avtal görs hos Willys, !ca Åkrahallen och Berendsen Textil Service AB. 
Upprättande av avtal pågår med Berendsen Textil Service AB. 

2. Rutiner vid köp av betalkort. stickprov visar att brister på underlagen eller 
hänvisning vart underlagen finns saknas på stor del av fakturorna. Information 
har gått ut till Chefer om bristerna och vilka regler som gäller. 

3. Kontroll av att regler för gåvor efterlevs. Stickprov visar att gåvor sker i liten 
utsträckning. De vanligaste gåvan är blomma. Brister finns i redovisningen med 
not om syftet och namn på gåvotagare. Information har gått ut till Chefer om 
bristerna och vilka regler som gäller. 

4. Korruption, mutor och jäv. 
Här har en enkät undersökning skicks ut till chefer. Resultatet visar att 92% 
känner till att det finns policy och riktlinjer och det är ovanligt att korruption, 
mutor och jäv förekommer. 

5. Systemsäkerhet 
Här görs stick prover i Procapita och arbete med uppbyggnad av rutiner kring 
Combine pågår. 



BilacaKS 2016/63/7 

S OM · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink 1016 -03- 2 9 

BOLAGENS PRELIMINÄRA 
ÅRSREDOVISNINGAR 2015 

l 



BOLAGENS ÅRSREDOVISNINGAR 2015 



Salnbostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Årsredovisning för rältcnskapsåret 2015 

Styrelsen och verkställande direktören avger fciljattde årsredovisning. 

Innehåll 

forvallningsberättelse 
resultaträkning 
balansräkning 
kassaflödesanalys 
noter 

1(31) 

Sida 

2 
13 
14 
16 
17 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Belopp inom parentes avser 
f<iregäende år. 



salabostäder AB 
556352-0500 

VISION OCH MÅL 

BOLAGETS FOREMÅL OCH ANDAMÅL 

salabostäders bolagsordning beskriver företagets fl\remäl och ändamål. 

3(31) 

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsfiJretag, har till flJremålflJr sin verksamhet att inom Sa/a 
kommun kiJpa, stilja, 1/gct, bebyggct, utveckla, hyrctut ochflJrvaltafastigheter eller tomträtter med 
bostäder, affärslagenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolagetska l a/lmtlnnyttlgt syfte och med taktlagande 
av kommunallagens loka/iseringsprlncipfrtimja bostadsflJrsörjningen i Sala kommun och erbjuda 
hyresgästerna m!Jj/ighet till boendeinflytande och inflytande l bolaget. Verksamheten ska bedrivas 
enligt afftirsmtlsslga prlnclpel'. 

VISION OCH FOKUSERADE MÅL 

Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF§ 17912014 enligt foljande "År 2024 har Sala kommm 
passerat 25.000 invånare ocb är ett långsiktigt hållbat1 samhälle med livskraft och god livskvalitet i 
hela kommunen". 

VIS!ON 

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

MÅL 

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 
setviceinriktad personal samtjobba fl\r att få nöjdare kunder. 

Fastigheter- vi ska ha en vakansnivå tmder 2 %, minska vår energiforbrukning samt stamrenovera 
minst 25 lägenheter per år. 

Ekonomi - de ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i fdretaget med god soliditet 
fdr att klara framtida samhällsfOrändringar och underhållsbehov samt att ge beslutad avkastning pä 
ägarens satsade kapital. 
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UTHYRNING 

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

2015 201~ ~21;! 201Z ~211 

Antallägenheter 2669 2669 2669 2782 2781 
Vakanser, antal 5 4 13 6 19 
Vakanser,% 0,2 0,1 0,5 0,2 0,7 
Hyresforluster, tkr 2.623 4.257 3.741 3.628 5.496 
Befolkning 22109 21925 21769 21596 21568 

MAKKNADSINSATSER 

5(31) 

salabostäder sponsrar i huvudsak icke-kommersiella foreningar och verksamheter som har en 
tydlig anknytning till våra bostadsområden och som berör måoga hyresgäster. Vår utgångspunkt är 
att bostadsområden inte består av hus utan av mälllliskor som bor i dem. DärfOr måste allt 
utvecklingsarbete utgä ifrån mätmiskoma. De foreningar som vi har spousringsavtal med har under 
hösten arraugerat vår familjedag med ca 200 besökare och ett bra genomfårande. Föreningarna 
an·angerar fllrutom det även ytterligare en händelse var fllr våra hyresgäster. Det har vad! allt från 
att prova på ridning till handbollsmatch med fika. 

BREDBAND 

Under 2015 fardigställdes bredbandsuppkoppling av lägenheterna i Möklinta som den sista 
kvarvarande delen i vfu.1 n~t Vi har fortsatt att koppla upp våra fastighetsstymingar, tvättslugebokningar 
och passersystem till nätet under året. Ca 46% av våra hyresgäster har idag en internetuppkoppling och 
ca 50 % har köpt till extra TV -utbud via bredbandsnätet. Efter påtryckningar till vår 
kommunikationsoperatör har de nu bytt ut hela transmissionen Sala-Stockholrn till en ny länk som vi 
hoppas skall råda bot på de kvalitetsblister som funnits framfOrallt for lV-kunderna. 
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EKONOMI 
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Förhandlingama med Hyresgästforeningen ledde inte till någon uppgörelse for 2016. Ärendet 
lämnades till Hyresmarknadskommittt\n for medling. Medlingen misslyckades också varfor 
Hyresmarknadskommitt~n avgjorde ärendet som resulterade i en hajning med 0,585% på årsbasis. 

KVALITETSPOLICY 

Bolagets kvalitetspolicy beskriver helhetssynen på kvalitet och omfattar såväl våra lägenheter som 
köpta tjänster och material. Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner 
ilir kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda kunder. Den pågående 
forändringen av organisation och ansvar med tyngdpunkt på att flytta ut ansvaret i organisationen 
är ett led i att förbättra vAr kvalitetsuppföljning när det gäller köpta tjänster. Förändringen har 
redan gett effekt när det gäller kontroll av tJiförda tjänster. De filrändringar som gjorts och 
fortfarande görs ger effekt både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Framforallt gäller det 
avtalsuppföljning och kontroller av utförda arbeten. De medel som kan frigöras på detta sätt 
används för underhåll av våra hus. 

En påtaglig effekt av detta är vårt arbete med fukt/valtenskador som lett till väsentligt ökad 
ersättning från filrsäkringsbolag samtidigt som den genomsnittliga kostnaden per skada minskat 
avsevärt. 

MILJÖ 

MILJOPOLICY 

Bolagets miljöpolicy är vägledande filr samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer krav på 
ett aktivt engagemang i miljöfi·ågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt sunda system 
och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö for hyresgäster och andra som vistas i 
filretagels 01måden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet 
som företaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete med miljöfrågor. 

MINSKA MANGDEN AVFALL 

Miljöanpassat material och arbetssätt är ett krav vid upphandling av våra entreprenörer. Bolaget 
har under äret byggt om och fårbättrat 5 miljöbodar för mer kundvänlig och hantelingsmässigt 
bättre funktion. 
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Planerat underhåll under året har bl. n. utf<irts på fdlj ande fastigheter: 

Fastighet 
Hela beståndet 
Hela beståndet 
Vargen 
Aftem 7 
Skrået 3 
Skrået4 
Slamparen l, Konstmästaren 12 
Kaplanen l 
Berget l, Knostret l 
Gruvdrängen l O 
Klampenborg 2 
Jakobsberg 2-4 

FINANSIELLA RISKER 

Åtgärd 
Obligatorisk ventilationskontroll 
Genomgång av elabonnemang och nedsilkring 
Utbyte av kulvertsystem 50% 
Ommålning fOnster 
Ommälning fasader 
Omläggning yttertak 
Asfaltering parkeringar 
Ombyggnad bottenvåning, ventilation 
Nya undercentraler 
Ombyggnad el i lägenheter 
Byte tappvattenslammar och VVC 
Balkongbyten etapp l av 3 

Bolaget är exponerat for rä11terisker, risker for kredit rorluster samt risker tör fastighetsskador. 
Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning 
samt fullvärdesf<irsäkring av fastighetsbeståndet. På grund av bolagets dominans på 
hyl"esmarknaden finns en ökad risk for vakanser vid en eventuell utflyttning. 

F6RSAKRTNGAR 

Fastighetema är försäkrade till fi.lllvärde hos Proleetor Forsikring ASA och skadedjursforsäkring är 
tecknad hos Anticimex. 

FINANSIERING 

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

Rllnteblndnlng Lllnebelopp Andel av lån 
till % 

2016 107.696 19% 
2022 340.000 60% 
2024 120.000 21% 

56M2§ 100% 

Genomsnittsränta inklusive borgensavgift till kommunen for 2015 var 2,80% (3, 17 %). 
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RESULTAT OCH ST ÅLLNING 
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Bolagets resultat före skatt är plus 13.427 tkr vilket är 3.936 tkr högre än foragående år och 9.362 tkr 
högre än budgeterat. 

Driftkostnaderna har for 2015 givit ett överskott mot budget på 6.971 tkr vilket till stor del beror på 
minskade entreprenadkostnader for fastighetsskötsel och städ, lägre kostnader för el, uppvärmning och 
vatten, torsäkringsskador samt personalkostnader. 

Underhällkostnaderna har :fOr 2015 givit ett överskott mot budget pä 4.622 tkr beroende på att 
hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll inte blivit utfört under året. Efter överenskommelse med 
Hyresgästtoreningen kommer samtliga lägenheter att omfattas av lägenhetsunderhållet från och med 
2016 och hyresgästerna kommer att kunna välja att få underhällat ut:tort eller att avstå detsamrna mot en 
rabatt. 

Avskrivningarna har for 2015 givit ett överskott på 1.080 tkr pli grund av att vissa aktiveringar gjorts 
senare än planerat. 

Nedskrivning har efter värdering gjorts av fastigheten stadsträdgården 3 med 3.194 tkr. 

Efter avsättning av uppskjuten skatt på 2.965 tkr är resultatet för 2015 plus l 0.462 tkr. 

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

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 
Årets vinst 

Styrelsen fdreslår att vinstmedlen disponeras så att 

till aktieägarna utdelas 
i ny räkning överförs 

40 690 777,52 
10461931,08 

51 152 708,60 

161 902,00 
50 990 806,60 

51152 708,60 
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Resultaträkning 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 
Övriga forvallningsintäkter 
Realisationsvinst vid fastighetsforsäljningar 

Summa nettoomsättning 

Fastighetskostnader 
Driftkostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

Summa fastighetskostnader 

Bruttoresultat 

Resultat från fmansiella poster 
Övriga ränteintäkter 
Räntekostnader och liknande resul talposter 

Summa resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat 

Årets vinst 

Not 

3,4 

5, 6, 7 
8 

9 

lO 
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2015 2014 

179 084 176 346 
1624 l 796 

4 o 

180 712 178 142 

-104 087 -105 424 
-18 853 -22 368 

-3 580 ·3 418 

-25 030 ·19 885 

-151 550 -151 095 

29 162 27 047 

137 456 
-15 872 -18 012 

·15 735 ·17 556 

13 427 9491 

-2 965 1355 

10 462 10 846 
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Balansräkning 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (10.247 st aktier å l 000 kr) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller torlust 
Årets vinst 

Summa eget kapital 

Avsättningar 
Uppskjutua skatter 

Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
ÖVriga skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Övriga kortfristiga sknlder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa !{orlfristiga skulder 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

St«llda säkerheter 

Ansvarsfllrbindelser 

Not 

l 

18 

19 

20 

20 

21 

22 
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2013-12-31 2014-12-31 

lO 247 10247 
8 900 8 900 

19 147 19147 

40691 30 114 
10462 lO 846 

51 153 40 960 

70300 60107 

9 662 6 697 

9 662 6697 

566 626 567 364 

566 626 567 364 

l 070 l 324 
16 800 20303 

938 945 
20 704 20769 

39 512 43 341 

686 100 677 509 

Inga 197 388 

Inga Inga 
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Noter 

Not 1 Redovisnings· och värderingsprinciper 
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Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokforingsnämndens allmänna råd BFN AR 2012: l Årsredovisning och koncernredovisning (K3 ). 
Principerna är of6r!indrade sedan foregäende är. 

Periodisering 
Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. 

Intäkter 
Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Förskottshyror redovisas som 
forutbetald intäkt. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatset: och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade fc\re 
balansdagen. 

Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden pä alla temporära differenser som 
uppkolmner mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgängar och skulder. 
Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och 
underskottsavdrag. En skattesats om 22 %har använts vid bet:iikningen 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 forändring i uppskjuten skatt, redovisas i resnitaträkningen om inte skatten är 
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 anlllggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingär 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 anskaffuingsvärde aktiveras. 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas \lpp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet om de beräknas ge fdretaget framtida ekonomiska fordelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i fOrhållande till tillgängens värde vid anskaffningstidpunkten . 
Utgifter for löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Realisationsvinst respektive realisationsforlust vid avything av en anläggningstillgäng redovisas 
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nytljandepeliod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i fc\rekonunande fall tillgängens 
restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används for övriga typer av materiella tillgångar. 
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Deri valinstrument 
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Den räntetiskexponering som bolaget har i sin balans- och resultaträkning och som påverkas av 
räntefllrändringar, framfor allt genom bolagets kontinuerliga upplåning, bestående i huvudsak av 
förlängningar av befintliga krediter, nyuppläning och framtida rlinteriskexponeringar i form av 
nyinvesteringar, har bolaget valt att löpande hantera med bjälp av vanliga standardiserade 
ränteswapar i forsta hand om inget annat redovisats speciellt. Säkringsfcirhållanden kan ske mot 
både rörlig och fast ränta. Denna r!lnteriskexponering hanteras som en belhet, i en portfdlj 
bestående av krediter, ränteswapar och övriga räntetiskexponeringar. 

Räntetiskhanteringen skall syfta till att minska riskerna och genomfllras med en konservativ 
grundsyu, där längsiktig stabilitet, men med full flexibilitet, skall vara ett av huvudmålen. Syftet 
med ränteriskhanteringen skall därmed inte vara någon "tradingverksamhet", men med e11 aktiv 
ränteriskhantering, kan det innebära ett mindre antal nya ellsr stängda ränteswapar per är. Detta 
speciellt om swapportf61jens riskprofil behöver förändras, eller om förutsättningarna på 
kapitalmarknaden fllrändras radikalt tmder en kortare tidsrymd. Som ett led i den aktiva 
hanteringen av räntetiskerna kan därmed flirtida avslut av ränteswapavtal forekomma vilket är en 
naturlig del i hanteringen. 

Tillåtna säkringsinstrument regleras i finanspolicyn och används enbart för att hantera uppkomna 
risker. Portföljteorin tillämpas enligt ovan och därmed utgör samtliga derivat säkringsinstrument, 
om inte annat speciellt anges. Samtliga säkringsinstrument redovisas månatligen i fruansrapporten 
och finns tillgängliga i intern dokumentation. 

Ränta från säkringsinstnnnenten redovisas löpande i resultaträkningen som en del av 
räntekostnaden. 

Säkringsredovisning ska avbrytas när säkringsinstrument förfaller, säljs, löses eller avslutaspä 
annat liknande sätt eller att säkringen inte längre flirväntas vara effektiv. När säkringsredovisning 
upphör ska säkringsinstrumentet värderas enligt gnmdreglema, 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. 
D.v.s. att de grundläggande målen avseende säkrade kassaflöden över tiden uppfylls. 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära. differenser som 
uppkommermellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skuldsr. 
Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och 
underskottsavdrag. 

Pensionsplaner 
Bolaget redovisar samtliga pensionsplaner som avgiftsbestämd a. Det innebär att premierna 
kostnadsförs löpande. 
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Not 4 Operationella leasingavtal 

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhällas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 

Förfaller till betalning inom ett år 
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 
Förfaller till betalning senare än fem år 

Summa operationella leasingavtal 

l 676 
5 223 
l 389 

8288 
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3 769 
2686 

813 

7 268 

storleken på de framtida leasingavgiftema baseras på utvecklingen av konsumentprisindex (K.PI). 

Not5 Driftkostnader 

Fastighetsskötsel och städ 
Reparationer 
Tax.ebundna kosmader 
Uppvännning 
Administration 
Övriga driftkostnader 

Summa driftkosmader 

Not 6 Ersättning till revisorerna 

Revisionsuppdraget 
Revisionsverksamhet utöver revisionstippdraget 
skatterådgivning 
ÖVriga tjänster 

Stlmma ersättning till revisorerna 

2015 

17 880 
26060 
18 715 
23 217 
13 935 
3 908 

103 715 

131 
67 
40 

134 

372 

2014 

17 993 
29201 
18 752 
22 704 
12394 
4041 

105 085 

125 
190 

19 
6 

340 
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Styrelseledarnöter och ledande befattninsghavare 

2015 
Antal på 

balansdagen 
styrelseledamöter 5 
Verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare l 

Not 8 Utgifter för ftrets underhållskostnader 

Lägenhetsunderhåll 
Övrigt underhäll 

Summa underhållsåtgärder 

Varav 
män 

80% 

100% 

Not 9 Planenliga avskrivningar och nedskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 

Summa planenliga avskrivningar 

Nedskrivningar av byggnader 

Summa nedskrivningar 

Summa planenliga avskrivningar och nedskrivningar 

2014 
Antal på 

balansdagen 
5 

l 

2015 

lO 336 
8 518 

18 854 

2015 

21473 
150 
213 

21 836 

3 194 

3 194 

25 030 

Varav 
män 

60% 

100% 
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2014 

16 629 
5 738 

2014 

19 795 
31 
58 

19 884 

o 

o 

19 884 
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Notll Byggnader och mark 

Ing&ende anskaffningsvärden 
Arets forändringar 
-Investeringar 
Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets forändringar 
-Avskrivningar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Ingående nedskrivningar 
Arets förändringar 
-Nedskrivningar 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Utgående bokfört värde byggnad 
Utgående bokfort värde mark 

Taxeringsvärden 
Byggnader 
Mark 

Summa taxeringsvärden 
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2015-12-31 2014-12-31 

920 387 843 454 

Il 903 76967 
-6 -35 

932 284 920 386 

-252 813 -233 053 

·21 473 -19 795 
o 35 

-274 286 -252 813 

-22 613 -22 613 

-3 194 Q 

-25 807 -22 613 

632 191 644 960 

614 393 627 156 
17 798 17 804 

632 191 644 960 

716 522 708 085 
190 720 184931 

907 242 893 016 

Vid värderingen 20 l 5 har informations- och analysverktyget Datscha använts. Värderingen bygger 
pä faktiska hyresnivåer och schabloner avseende drift· och underhållskostnader samt 
schah lomnässig hyresutveckling. Skillnaden i madmadsvärde mot föregående år består främst i att 
bolaget vid värdering minskat förväntad hyresökning fi·ån 2 % enligt schablon till 1 % utifrån egen 
bedömning. 

Beräknat marknadsvärde 1475 486 l 705 854 
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Not 14 Pågående ny- och ombyggnader 

Ingående nedlagda kostnader 
Under året nedlagda kostnader 
Under året genomförda omfördelningar 

U !gående nedlagda kostnader 

Not 15 Andelar l intresseföretag 

SABO Byggnadsforsäkrings AB 

Summa aktier och andelar 

Not 16 Hyres· och kundfordringar 

Hyresfordringar 
Kundfordringar 

Summa hyres- och klmdfordringar 

Not17 Övriga fordringar 

HBV 
skattekonto 
Momsfordringar 

Summa ÖVliga fordtingar 

Antal Kvotvärde 
andelar 

70 l 

2015-12-31 

130 
20224 

-11 903 

Bokfort 
värde 

70 

8 451 

2015-12-31 

618 
556 

l 174 

2015-12-31 

484 
932 

o 

1416 
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2014-12-31 

28 796 
48 301 

-76 967 

130 

2014-12-31 

552 
897 

l 449 

2014-12-31 

3 349 
921 

16 
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2015-12-31 2014-12-31 

Förfallotider 

Långfristiga skulder med löptider 6ver 5 år 
skulder till kreditinstitut 

Summa 

567 696 

567 696 

562 067 

562 067 

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 frän de enskilda 
länen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, forändra räntebindningstiden och bättre 
möta forändringar på räntemarknaden. 

För att uppull en rimlig och väl avvägd räntetisk (genomsnittlig räntebindniugstid) i sknldpmtföljen 
används riinteswapar. Utestäende ränteswapavtal uppgår till460 000 tkr 
(460 000 tlcr). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 37 373 tkr (-45 584 tkr) i avtalen. 

Undervärdet/övervärdet representerar den kostnadlintäkt som skulle uppstå om man avslutar 
avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undetvärde/övervärde (s.k. ränteskillnadsersättuing) 
uppstä om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive 
ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutforfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande 
elimineras. 

Bolaget tillämpar s.k. "S!ikringsredovisning", bl. a. innebärande att värdefårändringar i derivatavtal 
inte redovisas över resultaträkningen. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden får den totala skuldportföljen uppgår till 
5,72 år (6,64 år) och den genomsnittliga effektiva ränta11 uppgår til12, 15 % (2,53 %). 

Nedan fhungår bolagets forfalloprofil, tkr, (ink!. ränteswapar) avseende räntebindningen; 

2015-12-31 2014-12·31 

Inom 1 år 107.696 82.904 
Inom 1·2 är o 25.785 
Inom 2-3 år o o 
Inom 3-4 år o o 
Inom4-5 år o o 
Inom 5·6 år o o 
Inom 6-7 år 340.000 o 
Inom 7-8 år o 340.000 
Inom 8-9 år 120.000 o 
Inom 9-10 år o 120.000 

Sununa 567.696 568.689 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelse 
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Styrelsen och verkställande direktören for SALA-HEBY ENERGI AB avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning for räkenskapsåret 20!5-01-01 •• 2015-12-31. Om Inte 
st!rskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parantes avser j/Jregtlende 
år. 

Styrelse 

Ordinarie ledamöter 

Christer Eriksson, ordförande 
Ronny Orvendal, vice ordförande 
Johan Widoo 
Holger Andersson 
Daniel Ahlin 
ErikÅberg 
Carina Schön 
JohnnyRoas 
Lars Gustavsson 

Verl!Stllllande direktör 

Kenneth Mårtensson 

Ordinarie 
Johan Tingström auktoriserad revisor 

LeJonannarevisorer 

Ordinarie 
Glenn Andersson 
LeifNilsson 

Ersättare 

Elisabet Pettersson 
Anne stockenberg 
Petera Svensson 
Bengt Juthberg 
Mikael Eriksson 
Bengt Atthem 
Håkan Collin 
Inger Lundin 
Sofia Ekblom 

Ersättare 
Peter Söderman, auktoriserad revisor 

Ersättare 
Jan Olsson 
Sven-Erik Eriksson 
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elpriser för egen el produktion och inga elcertifikatintäkter ett bra resultat. Dessutom finns ett 
tydligt inslag av energi effektivisering. Resultatet uppgår till ca 6,5 MSEK under året mot 7,9 
MSEK för 2014. Verksamheten är också med i utsläppsrättssystemet tredje etapp och erhållit 19 
559 utsläppsrätter för 2015. Dessa är avyttrade. Elproduktionen från kraftvånneverket är ej längre 
berättigad till elcertifikat. 

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet 
gäller för alla anläggningar för produktion av vl!nne och el motsvarande en tennisk effekt av ca 11 O 
MW inom fastighetenKrislina 4:145, 4:134 samt Lasarettet 2 i Sala kommun. 
Inom affärsområdet värme finns också närvännekonceptet, som även det sker genom godkännande 
av den gemensamrna 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 fllrnyelsebara bränslen och en hel del dessutom med 
lokalt ursprung och nästan all aska omhändertas och används, som täckningsmaterial vid Isätra 
deponeringsomrll.de. 

Finansiella risker 

Bolagets verksamhet är exponerat för 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 ätaganden. Kreditrisken hanteras genom systematisk kreditbedömning i enlighet med 
upprättad kreditpolicy. 

Ränterisk 
Ränterisken 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 rädande ränteläge är 
en del finansiering mot rörlig ränta, med bevakning så att de låses om så erfordras. 

Anläggningsrisk 
Bolagets anläggningar är forsäkrade genom försäkringsbolaget Oj ensidige på saksidan, på ett 
fullgott sätt, vilket också gäller försäkringsmässigt täckningsbidrag om anläggningar blir utslagna 
så att åtaganden inte kan uppfyllas. På ansvarssidan är vi försäkrade genom Trygg Hansa. 

Elprisrisk 
Resultatrisk på grund av forändringar i marknadspris på den el som säljs till kund finns, Risken 
hanteras genom kontinuerlig prissäkring via Eletric Price hos Vattenfall AB, eller att rörliga 
prisavtal sluts, och denna andel ökar hela tiden, dä det är bolagets huvudinriktning numera. 
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Resultat ocb ställning 
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Omsättningen uppgår till 273,7 MSEK (276,3 MSEK) for koncernen och ftlr moderbolaget till 
225,6 MSEK (231 ,l MSEK). Koncernens bruttoresultat uppgår till40, l MSEK (3 8,4 MSEK) och 
for moderbolaget ti1128,3 MSEK (26,4 MSEK). 

Koncernens balansomslutning uppgår till452,5 MSEK (462,6 MSEK). Balansomslutningen i 
moderbolaget uppg!ir till301 MSEK (314 MSEK). soliditeten uppgår21,1 o/o (16,1 %) i 
moderbolaget. 

Investeringar 

Investeringar genomfOrda under året fordelar sig på foljande sätt. 

tkr Koncernen 
2015 

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 
2014 2015 2014 

Anläggningar under uppfö1·ande 
( förlindringar från föregående år) -2 144 2132 
Inventarier och verktyg 52 50 52 
Eldistributionsanläggningar 5 993 1243 
Värmeanläggningar 6260 8 218 6260 3 246 
Gatubelysning 12 724 181 
Byggnader och markanläggningar, 
mark 234 23~ 

SUMMA 23 119 11824 6 54 3 246 

Finansiering 

l bolaget har finansieringen av investeringar gj01ts med internt tillfårda medel. En nyupplåning på 
62 000 KSEK har skett. Lånet är upptaget hos Kommuninvest och använts tilllösen av reverslån 
hos ägarna. I koncernen har dessutom en nyuppläning gjorts på lO 851 KSEK for att finansiera 
investering i gatubelysning. 

Framtida utveckling 

Alfårsutvecklingen i att nå SHE-koncemens affllrside och visioner är att vara ett lokalt 
energifdretag med ett stort och tydligt hållbarhetsarbete, allt med kunden i centrum. Ambitionen år 
att skaffa direkt eller genom olika sarnarbeten mera elproduktion, allt :t<lr att göra elhandeln mera 
långsiktig. Stor vikt kommer att läggas vid lokal förnybar energi i form av vind, sol och biogas. 
Energi- och resurseffektivisering är också mycket prioriterade områden. Undersöka möjlighet till 
lågtemperaturnät och se möjligheter till flera användningsområden fOr våra produkter, såsom 
fjärrvärmedriven kyla, el till el fordon etc. Andra viktiga frågor är att eliminera eller minimera 
risken som klimatpåverkan ger. 
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Förslag till resultatdisposition 

Till årsstämman~ fOrfogande står foljande ansamlade resultat: 

Balanserat resultat 
Årets vinst 

Styrelsen och verkställande direktören fdreslår att 
vinstmedlen disponeras så 

att i ny räkning överfOrs 
till aktieägarna utdelas 2,20 kr per aktie, totalt 

kronor 

kronor 

Koncernens fria egna kapital uppgår till 54 3 57 tkr ( 41 664 tkr). 

l 034 183 
183 398 

1217 581 

l 096 581 
121 000 

1217581 
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Balansräkningar 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

hmnateriella 
anlll.gl!llingstillgOOg!II 
hmnateriell rättighet 
El certifikat 

Materiella 
anläggningstillgångm: 
Byggnader och mark 
Produktions- och 
distributionsanläggning 
Inventarier och verktyg 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella 
an\äggningstiUg!l.ngar 
Andelar i dotterfåretag 
Värdepappersinnehav 
Andra långfristiga fordringar 

Surnma 
anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Vi!rnlager m m 
Råvaror och fårnödenheter 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
skattefordringar 
Fordringar hos 
koncernfåretag 
Övriga kortfristiga fordringar 

Not 

11 
12 

13 

14 
15 
16 

17, 18 
18 
18 

Koncernen 
2015-12-31 2014-12-31 

l 827 

o l 827 

6215 6229 

369 694 368 816 
240 725 
107 2251 

376256 378 021 

705 685 
l 175 

705 1860 

376 961 381 708 

10186 11 053 

14247 15 912 
l 851 367 

1378 l 078 
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Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 

10 215 11236 
l 827 

10215 13 063 

4969 4921 

130 454 13111S 
168 513 

135 591 136 549 

103 145 103 145 
690 670 

1175 

103 835 104 990 

249 641 254 602 

lO 186 11 053 

14247 15 912 
l 762 265 

339 1 360 
2 12 
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Balansrlikningar 

Eget kapital och 
slmlder 

Eget kapital 

ll~wget eget kal!it~l 
Aktiekapitlll 
Reservfond 

.!:ritt eget k!ll2ital 
Balanserat resultat 
Annat eget kapital ink! lirets 
resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade resel'Ver 

Avsättningar 
Avsättningar llir pensioner 
och liknande förpliktelser 
Uppskjutna skatter 

Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Reverslån 
Sku1der till koncemforetag 
Skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga 
skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Checkräkningskredit 
Leverantörsskulder 
Övriga kortfristiga skulder 

Not 

20 

21 

22 

23 

Koncernen 
2015·12·31 2014-12-31 

5 500 5 500 

5 500 5 500 

54 357 41 664 

54357 41664 

59 857 47164 

o o 

1176 l 322 
41952 38 742 

43128 40 064 

62277 

275 426 227 072 

275 426 289 349 

24 808 18 806 
75 13 892 

31 002 35 692 
6543 5 532 
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Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 

5 500 5 500 
900 900 

6 400 6400 

l 034 -4696 

183 s 730 

l 217 l 034 

7 617 7 434 

71824 55 324 

71 824 55 324 

2 247 2472 

2 247 2472 

62277 
17 074 18 074 

151 115 97 986 

168189 178 337 

9084 9 095 
75 14035 

25 809 31262 
6 111 5 223 



Sala-Heby Energi AB 
556601-2901 

Kassaflödesanalyser 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster 
Avskrivningar 
Erhållen ränta 
Ej likviditetspåverkande poster 

Erlagd ränta 
Betald inkomstskatt 

Öknin!ifminskning varulager 
Ökning/minskning knudfordringar 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 
Ökninglminskning leverantörsskulder 
Öknin!ifminskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Ökning/minskning av immateriella 
anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgängar 
Sålda materiella anläggningstillgångar 
Placeringar i övriga fmansiella 
anläggningstillgängar 
Amortering av övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

Kassaflöde från 
Investeringsverksamheten 

Koncernen 
2015 

26027 
24708 

126 
3 064 

53 925 
-9 619 
·3 841 

40465 
867 

1 665 

3 601 
-4690 

623 

42 531 

1827 
-23 119 

176 

-20 

l 175 

-19 961 
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Moderbolaget 
2014 2015 2014 

24419 13 523 12572 
25 339 8 525 9965 

278 125 244 
619 -225 -224 

50655 21948 22557 
-11 830 -3 238 -5 385 
·2886 -227 -1 701 

35 939 18483 15471 
-485 867 -485 

5 314 1665 5 314 

4874 4 944 3 404 
·2363 -5 453 -2175 

-2323 226 -6772 

40956 20732 14 757 

-1 827 l 827 -1 827 
-Il 824 -6 546 -3 246 

2 596 2 596 

-20 

1175 l 175 l 175 

-9 880 -3 564 -1 302 
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 

Not l Redovisnings· och värderingsprlnclpel' 

17(33) 

Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av Arsredovisningslagen och 
Bokforingsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna iir oförändrade i jämförelse med föregående år. 

lotlikter 
Nettoomsättningen omfattar f6rsä1jningsintäkter frän kämverksamhetcn, dvs. produktion, 
Rirsäljning 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 
intäkt. Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn 
till rabatter och efter avdrag for moms och redovises i posten nettoornsllttning. 

Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, dvs. att 
intäkter och kostnaderredovisas i fårhållande till projektets färdigstiillandegrad. 
Fiirdigst!!llandegraden fastställs genom en jämförelse mellan beräknade och faktiska utgifter på 
balansdagen. 

Befarade fOrluster redovisas omedelbart. 

Försäkringsersättningar vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av 
Rirslikringsersättning redovisas som en beräknad f1\rs!lkringsersättning när denna kan beräknas på 
ett tillforlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter. 

Offentliga bidrag, bidrag som erhållits f6r fOrvärv av en anläggningstillgång reducerar 
anläggningstillgängens redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten 
Övriga rörelseintäkter. 

lnkomst8lmttcr 
Inkomstskatter utgörs av aktueJI skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i 
resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktnella skattefordringar och skatteskolder samt 
uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det fmns en legal rätt till kvittning. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsär till fåljd 
av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt berliknas på samtliga temporära 
skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena fOr tillgångar och skulder och deras 
skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära 
skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten 
skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är 
hän:Rirlig till en post som redovisas i eget kapital. 
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skrivs den ner till återvinningsvärdet Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tillgångama på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
enheter). För tillgängar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en 
prövning av om återforlog bör göras. 
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och !l.terföringar av nedskrivningar i den funktion där 
tillg!l.ngen nyttjas. 

Leasingavtal 
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal där koncemen är leasetagare redovisas i 
koncernredovisningen som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas 
vid första redovisningstillfållet till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 
minileaseavgifterna. 

Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas som lång- respektive kortfristig skuld. 
Betalningar av minirnileaseavgifter redovisas som ränta och amortering av skulderna. 

l felretaget redovisas samtliga leasingavtal som operationellleasing (hyresavtal), oavsett om avtalen 
är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden. 
Leasingintäkterna redovisas linjärt under Jeasingperioden. 

Finansiella Instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansrilknlngen inkluderar värdepapper, kundfordringar 
och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och !åneskulder. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansrilknlngen när rätten att erMIIa kassaflöden från 
instnnnentet har löpt ut eller överförts och koncernen har liverflirt i stort sett alla risker och 
fdnnåner so.m är fcirknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört. 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag for poster med flirfallodag mer än 
12 månader efter'balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till 
det belopp som forväntas bli inbetalt efter avdrag for individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Läneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska äterbetalas vid 
ffirfallotidpurikten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivr!lnta. Härigenom överensstämmer vid flirfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Varulager 
Varulager värderas eniigt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänfOrliga till 
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banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 

Nyckellalsdefinltloner 
soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag fOr uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Avkastning på totalt kapital 
Resultat fåre avdmg for räntekostnader i förhållande till balansomslutningen . 

Avkastning på eget kapital 
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Resultat efter finansiella poster i fårhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
for uppskjuten skatt). 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att f6retagsledning och styrelse gör 
antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen 
som innebär en betydande risk for en väsentlig justering av de redovisade värdena får tillgängar och 
skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade 
beloppen i denna 1\rs- och koncernredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras p11 historisk erfarenhet och andra faktorer som under 
lådande forhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar 
används sedan for att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt 
från 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 under framtida räkenskapsår om ändringen 
påverkar både aktuellt och kouunande räkenskapsår. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter 
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka forväntas bli 
realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppsk;jutna skatter måste vissa antaganden 
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 kommer att vara oförändrade 
samt att gällande regler för utnytljande av förlustavdrag inte kommer att ändras. 
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Not5 Medelontal anställda, löner, andra ersättningar och soeiala avgifter 

23(33) 

Koncernen Moderbolaget 
2015 2QH 2015 2014 

Medelantalet anställda, med fordelning 
pä kvinnor och män har uppgått till 

Kvinnor 12 12 lO lO 
Män 34 35 19 20 

Totalt 46 47 29 30 

Löner och ersättningar har uppgått till 
Styrelsen och verkställande direktören 959 927 959 927 
Övriga anställda 20001 20157 12 010 12 338 

Totala löner och ersättningar 20960 21 084 12969 13 265 

Sociala avgifter enligt Jag och avtal 7468 6 822 4558 4 119 
Pensionskostnader (varav for styrelse 
och verkställande direktör i koncernen 
214 tkr (194 tkr) och i moderbolaget 
214tkr(194tkr)) 4201 3 974 2493 2 304 

Totala löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader 32629 31 880 20020 19 688 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
2015 2014 

Antal på Varav Antal pil Varav 
balansdagen m!ln balansdagen män 

Styrelseledamöter 9 89% 9 89% 
Verkställande direktör och 
andra ledande befattningshavare 6 83% 6 83% 
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Not 9 Bokslutsdispositioner 

Skillnad mellan bokfllrda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan 

Summa 

Not 10 Sk11tt på årets resultat 

Koncernen 
2015 

Aktuell skatt -630 
Uppskjuten skatt -3 211 

Skatt på årets resultat -3 841 

Redovisat resultat fore skatt 920 

Skatt beräknad enligt gällande 
skattesats 22% -202 
skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader -441 
skatteeffekt av ej skattepliktig 
realisationsvinst 
Skatt hänförlig till tidigare års 
redovisade resultat 13 

Redovisad skattekostnad -630 

25(33) 

Moderbolaget 
2015 2014 

-16 500 -7 000 

-16 500 -7 000 

Moderbolaget 
2014 2015 2014 

-2102 -451 -1925 
-784 224 224 

-2 886 -227 -1 701 

8 284 410 7431 

-1 822 -90 -1 635 

·585 -373 -535 

246 245 

59 12 

·2 102 -451 -1 925 
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Not 13 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 
-Inköp 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivrungar 
Årets forändringar 
-Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgäende restvärde enligt plan 

Koncernen 
2015-12-31 2014-12-31 

14785 14 785 
234 

15 019 14785 

-8 556 -8 309 

-248 -247 

-8 804 -8 556 

6 215 6229 

Not 14 Produktions- och distributionsanl!\ggningar 

Koncernen 
2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets forändringar 

590 213 587 310 

·Inköp 24977 9642 
-Försäljningar och utrangeringar -894 -6739 

Utgående ackumulerade 
anskaffitingsvärden 614 296 590 213 

Ingående avskrivningar -221397 -204 102 
Årets förändringar 
·Försäljningar och utrangeringar 718 6 330 
-Avskrivningar -23 923 -23 625 

Utgående ackumulerade avskrivningar -244 602 -221 397 

Utgående restvärde enligt plan 369 694 368 816 

27(33) 

Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 

7702 7702 
234 

7 936 7 702 

-2 781 -2 596 

-186 -185 

-2 967 -2 781 

4969 4921 

Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 

179 449 176 737 

6260 3 246 
-534 

185 709 179 449 

-48 334 -41 016 

124 
-6 921 -7 442 

-55 255 -48 334 

130 454 131115 
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Not 17 Andelar i dotterbolag 

Sala-Heby Energi Elnät AB 
Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 

.Qrs..!!!: 
556181-3675 
556403-3156 

Säte 
Sala 
Sala 

29(33) 

tkr Eget Resultat Kapitalandel Röstandel Antal aktierBokfört värde 
Kapital 

Sala-Heby Energi Elnät AB 12$68 32 100% 
Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 
Summa 

2045 ~ 100% 

Not 18 Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar l dottertllretag 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets fdrändringar 

Utgående ackmnulernde 
anskaffningsvärden 

Andelar !långfristiga 
värdepappersinnehav 
Ingående anskaffuingsvärden 
Årets forändring 
-Årets anskaffning 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Andra långfristiga fordringar 
Ingående anskaffuingsvärden 
Årets filrändring 
-Avgående fordringar, amorteringar 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Koncernen 
2015-12-31 2014-12-31 

o o 

685 685 

20 

705 685 

l 175 2 350 

-1 175 -1 175 

o 1175 

705 l 860 

100% 40000 100 000 
100% 500 3 145 

103 14~ 

Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 

103145 103 145 

l 03 145 103 145 

670 670 

20 

690 670 

l 175 2 350 

·l 175 -l 175 

o l 175 

103 835 104 990 
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Notll Upplåning 

Räntebärande skulder 

Långfristiga 
Reverslän 
skulder till kreditinstitut 
Skulder till koncemfllretag 

Summa 

Kortfristiga 
Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Summa räntebärande skulder 

Förfallotider 

Långfristiga skulder med löptider 
överSår 
Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Not23 Checkräkningskredit 

Koncernen 
2015-12-31 2014·12·31 

62 277 
275 426 227 072 

275 426 289 349 

24808 18 806 

24808 18 806 

300234 308 155 

176194 151 848 

176194 151 848 

31(33) 

Moderbolaget 
2015-12-31 2014-12-31 

62277 
151115 97 986 
17074 18 074 

168 189 178 337 

9 084 9095 

9084 9095 

177273 187 432 

114 779 61606 

114 779 61 606 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår ti1130 000 !kr (30 OOOtkr) för koncernen och till 
30 000 tkr (30 OOOtkr) för moderbolaget. 
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Resultat- och balansräkningarna kommer att foreläggas årsstämman 2016-04-29 får faststi!Uelse. 

Sala 18mars 2016 

Christer Eriksson 
Ordforande 

Johan Widen 

Daniel Ahlin 

Carina Schön 

Lars Gustavsson 

Ronny Orvendal 
Vice ordförande 

Holger Andersson 

Erik Åberg 

JolmnyRoos 

Kenneth Mårtensson 
Verkställande direktör 

Min revisionsberättelse har avgivits den 4 april2016. 

Johan Tingström 
Auktoriserad revisor 



Sala Silvergruva AB Sida: 

556333-0207 Resultatrapport Utskrivet: 16.()2-22 

Preliminär 
Räkenskapsår: 15-01-0l-15-12-31 Senaste vemr: 1979 
Resultatenhet: Heta företaget 
Period: 15-01-01 -15-12-31 

Perlodom Periodfa Ar PeriodbudBiet 

' 
Rörelsens intäkter mm 

Nettooms~ttning 
3020 Försälj oktivitotsbi!jettet SGD 43 189,53 21616,00 0,00 
3028 Försäljning Parkering SGD 11392,00 JO 048,00 0,00 
3030 Förs!i~ning Lotter 0,00 193,60 0,00 
3041 Föroäljning visningar 4158 939,56 3 694 360,15 4847 223,00 
3042 Muacientd 2 264,15 698,11 0,00 
3049 lnt!ikter Värdebevis 2 064,00 0,00 0,00 
3050 Fsg Konsertbiljetter 164 378,30 140 345,30 o.oo 
3051 Förs!lljn Övr, souvenier 781262,36 543 342,04 1985 500,00 

\ 3052 Försäijn Kiosk 173 363,25 87 555,36 0,00 
3053 Försäljn varor 6% sv 81 038,27 60 856,37 0,00 
3056 Konferensförsäljning Logi 24 914,20 17 586,79 o.oo 
3057 Konferensllirsäljning Mat 69041,40 98 928,01 0,00 
3061 Logi l 006 814,37 l 009044,25 l 202094,00 
3063 Högh6jdsbana 273 426,35 252 425,83 0,00 
3068 Förs!iUning TRansporter 0,00 l 849,08 0,00 
3070 Försäljniing STF medlemskap 25 %moms 0,00 2 928,53 0,00 
3071 Försäljning mat konferenspaket UJ 5 75!>,20 Il 330,80 62 700,00 
3072 Försäljning mat konferenspaket OJ 183 258,20 160 822,54 2!9 450,00 
3075 Konferensförsäljning Visningar 4 652,00 6253,28 0)00 
3076 KonferensfQrsUljning Lokal 182 925,60 75 515,61 622 500,00 
3100 Fön~äljning köpte. produkter 0,00 1642,87 o.oo 
3101 Försäljning aktiviteter visningar 6 720,00 Il 880,00 0,00 
3194 Porto 1427,20 l 120,80 0,00 
3201 Försäljning mat under jord 242 257,90 197 742,87 240 350,00 
3202 Försäljning vin under jord 34 755,20 55 128,80 88 825,00 
3203 Försäijning spritunder jord 10756,00 7 028,00 10 450,00 
3204 Fömliljning läsk/lättöl under jord 254,46 s 665,19 l 135,00 
3205 Flltallijning starköl under jord lO 020,00 6 352,00 10 450,00 
3206 Fsg kaffe under jord 629,47 6 285,71 0,00 
3207 Försä~ning fikabröd under jord 34484,89 38 387,73 52250,00 
3208 Försäljning jästa drycker ex. cider under jord 3 504,00 o.oo 0,00 
3211 Ffi:rnäljningmat ovrnjord 1900 843,92 2166667,24 2 508 000,00 
3212 Försäljning vin ovan jord 87 409,60 105 671,20 104500,00 
3213 Försliljning spritovanjord 33 018,40 51657,33 50 160,00 
3214 Försäljning läsklfättöl ovan jord 86799,22 88 435,95 83 600,00 
3215 Ftlrs!Ujnlng starköl ovan jord 83 086,40 103 581,59 135 850,00 
3216 Fsg kaffe ovan jord 262 650,10 76347,29 83 600,00 
3217 Försäljning ftkabrOd ovanjord 107 002,06 105488,10 135 850,00 
3218 FörsGUlling jästa dryc::ker eg, cider ovanjord 3 008,00 5104,00 JO 450,00 
3220 Försäljning mat avhämtning 46 803,60 150227,60 26 125,00 
3590 övr fakt kostnader 162 679,60 64332,40 0,00 
3591 Fakturerad El 86 654,13 7 680,00 45 000,00 
3598 Övriga fakturerads kostnader 6% moms 80 559,44 12 006,61 0,00 
3599 Övriga fakturerade kostnader 12% moms 26069,65 7 982,14 0,00 
3610 Uthyrning Personal 0,00 1892,00 0,00 
3671 MarknadsstAnd 27 600,00 29 349,60 0,00 
3690 ÖVriga sidaintäkter 92124,60 55 044,54 0,00 
3691 Oinlösta presentkort (momsfri sidointäkt) 30 133,00 32 750,00 0,00 
3692 Outredda differenser kssse.niHotSoft 0,00 -15 472,00 0,00 
3693 Övriga sidoinUtld:er Drift 0,00 -1 892,00 0,00 
3730 Länmede rabatter- Vlsningar -27279,40 -3 623,27 -70000,00 
3731 Kassadifferenser -25 842,39 -17 717,00 0,00 
3732 länmade rabatter logl -2 527,66 ·2 307,14 0,00 
3734 Lämnade rabatter- Lokaler 25% 2400,00 0,00 0,00 
3735 Lönmade rabatter· mat -110,40 0,00 0,00 
3736 Lämnade mbatter • Höghöjdsbanan -3 495,20 0,00 0,00 
3740 öres- och kronutjäntni!!H 70,78 -555,30 0,00 
S:a Nettooms!Sttning lO 573145,31 9 549 584,50 12 458 062,00 

Övriga rörelseintäkter 
3911 Hyresintäkter momsfri 174 086,04 226 369,73 240 000,00 
3912 Hyresintäkter momspliktigt 55336,73 95 793,68 0,00 
3914 Lokalbyta ovan j ord 19 352,00 105 637,80 0,00 
3920 AvbokningRavgift Konferens 0,00 l 000,00 0,00 
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Räkenskapsår: 15-01-01-15·12-Jl 
Resultatenhet; Hela fdretagot 
Period: 15·01·01 ·15-12-31 

5931 MP.Internet(Google) 
!i940 Utstllllning och mässor 
5990 ÖVrig reklam 
6040 Kontokortsavgifter 
6050 Försäljningsprovision 
6051 Franchiseavgift STF 
6071 Repr avdr.gill 
6072 Rcpr ej avdr.gill 
6110 Kontorsmaterial 
6150 Tryokssker 
62 l 1 Fast telefoni 
6212 Mobiltelefon 
6213 Internet 
6215 Programvarullcenser 
6250 Porto 
6310 Företagsförs!Uaingar 
6320 Sjlllvrisker 
635(1 Kundförluster 
6410 Styrelsearvode 
642(1 Revisionsarvode 
6490 Ovr förvaltningskostnader 
6531 Extemakomulter 
6541 service avtal 
6543 medlerus avgifter 
6~50 Konsult/artist arvoden 
6570 Bankkostnader 
6590 Övr f'rllmmande tiänster 
6970 Tidningar, fitok1itteratur 
6993 L!lmnade bidra och vor 
S:a vriga externa kostnader 

Personalkostnader 
701 O Lön tiUsvidareanstätlda 
7011 Inhyrd personal 
7081 sjuklön kolloklivaostlllda 
7082 Semesterlön 
711 O Lön Timan!Mllda 
1220 Lön roretagsledare 
7286 Semesterlön flgledare 
7331 skattefri bil ... ättning 
1332 Skattepl bilersättning 
7382 Kos!n fiiat.ubv måltider 
7399 Motkontedng av förmän 
7510 Arbetsgivaravgifter 
7531 L&.eskatt 
7533 Sllrsk löneskatt pensionsk 
7S70 AMF enlavte.l 
75? l 'Penaionssparande VD 

Resultatrapport 
Preliminär 

7590 förslikring Vd styrelse ansvarsffirsäkr. 
7610 Utbildning 
7620 Sjuk- och bälsovird 
7690 Övr personalkostnader 
7698 Ltlnebidras 
S:e. Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostiUider inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Avskrivningar 
7813 
7821 
7823 
782J 
7830 
7831 

Avskrivningar patent 
Avskrivn byggoader 
A~krivningarOruvan 

Avskrivningar Marketenteriet 
A vskrlvningar maskiner/inv 
A vskrivn arbetsmaskiner 

Perioden 
-1949,85 

·14296,00 
-70547,17 
·62 687,11 
·23 735,10 
-2 160,00 

-733,56 
.. }98,22 

-35 126,59 
-32414,33 
-50 720,40 

0,00 
·60618,26 
-41 882,44 
-13 879,20 
-79549,02 

0,00 
-14897,65 

-105 786,00 
·92 736,00 
-49 930,63 

·197 599,68 
-88 350,64 

150,00 
-33 900,00 
-l!331,00 

-67 741,43 
·900,00 

0,00 
-5 406 722,43 

·3 694 134,33 
·662 315,00 

-57 182,30 
-l! lO 273,82 

·2110 502,91 
-349 783,99 
-55121,80 
-12049,81 
-8 140,32 

·30 690,00 
30 690,00 

-l 892 014,30 
0,00 

-25 082,00 
·314 736,36 

0,00 
-3 057,22 

·54 541,50 
-lO 378,57 
-59 666,22 
899 568,00 

-9219412,45 

-16 887 965,68 

·1313 442,31 

-18 208,00 
-53 411,00 

-215 553,00 
-165 867,00 

.j 205,00 
-20 400,00 

Sida: 

Utskrivet: 

3 

16-02-22 

Senaste vemr: 1979 

Period fg At 
-650,15 

-38285,00 
-102 848,20 

-81 735,94 
.J 263,54 

-50574,54 
0,00 
0,00 

-19 326,48 
-29 304,50 
-54 791,08 

-460,00 
-67 045,10 
-46 877,97 
·8 567,85 

-40 928,12 
-3 000,00 
-l 850,00 

·82 980,00 
-129200,00 

-32 948,98 
-469 428,93 

·57 284,60 
.J 950,00 

-35 567,00 
-14 323,50 
.J 387,30 
..g 687,61 
-2 700,00 

-4 055 468,12 

-4 029 700,49 
-335 733,00 

-79 117,18 
-676 324,82 

-2 254 582,07 
0,00 
0,00 

-5 463,05 
-3 543,60 

-51 975,00 
51 975,00 

·l 786 932,77 
-27 495,80 

0,00 
-132 004,25 

·9923,12 
-12 921,78 
·Il 001,20 
-29422,00 
-24 849,18 

1270 930,00 
·8 148 084,31 

-14349333,07 

2 731231,62 

~8 592,00 
-53 408,00 

-209 234,00 
-165 863,00 

-703,00 
-19 777,00 

Periodbudet 
-100 000,00 
-100 000,00 

-50 000,00 
-93 500,00 
-35 000,00 

0,00 
-lO ooo.oo 

0,00 
-20000,00 

0,00 
-45 000,00 

0,00 
-90 ooo.oo 
-40 000,00 
-10000,00 
-45 000,00 

0,00 
0,00 

-90000,00 
-50000,00 
-30000,00 
-70000,00 
-43 000,00 

0,00 
-30 000,00 
-15500,00 

o,oo 
0,00 
0,00 

-3 233 000,00 

-5 346 285,00 
-187 200,00 
-14 000,00 

·144 500,00 
-2 047100,00 

·102000,00 
0,00 
0,00 
0,00 

-48 000,00 
48 000,00 

.j 528 883,00 
0,00 

-42000,00 
-211700,00 
-26000,00 
-15 000,00 
-79 000,00 

-9 000,00 
0,00 

1418 000,00 
-8 334 668,00 

-13 996 668.00 

701 394,00 

-8 000,00 
-198 000,00 
·19 000,00 

0,00 
·900,00 

·16 soo.oo 



Sala Silvergruva AB Sida: 

556333-0207 Balansrapport Utskrivet: 16-D2-22 

Preliminär 
Rllkenskopsi!r: 15-01·01-15·12·31 Senaste vernr: 1979 
Resultatenhet: Hela Wretaget 
Period: 15-01-01-15-12-31 

In balaDs Petiod Ut balans 
TILLGÅNGAR 

Anll!ggnlng<tillgängar 
Immateriella anläggningstillgångar 

1030 Patent 51385,00 12 965,00 64 350,00 
1099 Ack avskrivn övris;a imm anl tills -91!28,00 -18 208,00 -28036,00 
S:a Immateriella anläggningstillgångar 41557,00 -5 243,00 36 314,00 

Materiella anläggningstillgångar 
1106 Marketenteriets reception, ombyggnation 10 048,15 0,00 10048,15 
1107 Ombyggnation gruvrecoption, Skrll.dhuset 58 778,78 0,00 58 778,78 
1108 Vltrdshusetombyggnation 614 523,04 0,00 614523,04 
1109 Marketenteriet 5 519 306,62 o,oo 5 519 306,62 
III O Byggnader 3 228 785,38 0,00 3 228 785,38 
1112 Vm byggnader Gruvan -872 897,75 -53 411,00 -926 308,75 
1114 Ack avskriv11. Marketenteriet ·1146084,00 -165867,00 ·l 311951,00 
1115 Nedskrivning Byggnader -1 368 636,00 0,00 -1 368 636,00 
1117 Nedskrivning Gruvan -407165,00 o~oo -407 165,00 
1118 Gruvan 565 304;18 0,00 565 304,18 
1119 Vm Gruvan -21 429,00 o.oo ·21429,00 
1120 Ytterligare utgång Gruvan -4448,00 0,00 -4448,00 
1123 Nya Hissen Grovan 3911659,70 162 550,00 4 074209,70 
1124 Vm nya bissen Gruvan ·2 121 998,00 -212 820,00 ·2 334 818,00 
1129 AckAvskr. Gästabudsal -24196,00 -2733,00 -26 929,00 
1130 Matk 1714022,00 0,00 l 714022,00 
1131 Nedskrivning Mark -l 200 000,00 0,00 -l 200 000,00 
1140 Tomter, markomr obebyggda -13 821,00 0,00 -13 821,00 
1150 Markanläggningar Gruvan 58 493,00 0,00 58 493,00 
1158 Nedskrivning Markan1äsiJlingar -24199,00 0,00 -24 199,00 
1159 Vm markanlög:gningar Gruvan -34294,00 0,00 -34 294,00 
1200 Maskiner och inventarier 109 842,20 0,00 109 842,20 
1208 Ack nedskrivn maskiner och inv -931100 -1205,00 -2136,00 
1209 Ack nvskrivn maskiner och inv ~03.00 0,00 -803,00 
1210 Maskiner och andra tekniska anlllggningar 774 573,59 0,00 774 573,59 
1211 Restauranginvenmrler 64 710,00 0,00 64710,00 
1219 Ack avskriv n arb.maskiner -502124,00 -20 400,00 -522 524,00 
1220 Inventarier och verktyg 677194,86 87 809,60 765 004,46 
1229 Ack avskrivn inv/verktyg -637 411,00 -58 931,00 -696 342,00 
1230 Fastighetsinventarier Gruvan 12 898,61 25 848,00 98 746,61 
1231 Vm fastighetsinventarier Gruvan -72 333,00 -4 714,00 -77107,00 
1240 B ilar och andra tramportmedel 39 648,00 (l,OO 39648,00 
1249 Ack avskr bilar/transporbnedel -39 648,00 0,00 -39 648,00 
1250 Datorer 112 875,25 33 539,51 146 414,76 
1251 Datorer, företaget 73 534,31 0,00 7H34,31 
1259 Ack avskrivn datorer -15012700 -29 168,00 -179 295,00 
S:a Materiella an1äggningstillgängar 8963652,9< -239 561,89 8 724091,03 

S:a Anläggningstillgångar 9 005 209,92 -244 804,89 8760405,03 

Omsll.ttningstiUgAngar 
Varulager mm 

1400 Lager 316793,00 -135 000,00 181 793,00 
1402 Vlrkesleget· 365 921,00 ·140 921,00 225 000,00 
1403 Laser Konstmästa!Järden 104519.03 ~1726,03 42 793,00 
S:a Varulager nun 787233,03 -337 647,03 449 586,00 

Fordringar 
1510 Kundfordringar 53377~.6~ 214 922,35 748 698,00 
1580 Kontokort och kuponger 4 822,00 -4 822,00 0,00 
1610 Förskott (l,OO 22672,00 22 672,00 
1619 Övr fordringar hos anställda 26 789,00 -26789,00 (),00 
1630 A vräkn skatter och avgifter -160436,00 276 208,00 115 772,00 
1650 Fordran moms 51 530,00 25 600,00 77 130,00 
1684 Fordrit1.g hos leverantör 12497,52 35 269,00 47 766,52 
1110 Förutbetalda leasing 14062,50 -6750,00 7312,50 
1711 Upplupna lönebidrag 0,00 96 341,00 96 341,00 
1740 Förutbet internetmarknadsföring l 949,85 -1 949,85 0,00 



Sala Silvergruva AB 

556333.()207 

Rllkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 
Re!iultatenhet: Hela fbretaget 
Period: 15-01-01-15-12-31 

BERÄKNATRESULTAT••• 

Balansrapport 
Preliminär 

Josbalans 

0,00 

Sida: 3 

Utskrivet: 16-02-22 

Senaste vernr: 1979 

Period Utg balans 

-2 021 748,87 -2021748,87 



KASSAFLODESANALYS • JURIDISK PERSON 
INDIREKT METOD 

DEN LÖPANDE VERKSAMHElEN 
ROretseroeultat före flnanslalla postar Et -1 880 959 
Avskrivningar E2 567 518 
Kontant åtarbetalning från Alecia eller likvid vid avyttring o 
övriga ej likviditetspåverkande postar E3 o 

·1 313441 
Erhållen ränta E4 2 332 

c Erhållna utdelningar E12 o 
Erlagd ränta E5 ·143122 
Betald Inkomstskett E6 ·742 953 

-2197184 
ökning/minskning varulager E7 337 647 
Ökning/minskning kundfordringer E8 ·214 922 
Ökning/minskning ovrlga kortfristiga fordringar E9 142 620 
ökning/minskning leverantörskulder E10 ·265680 
Ökning/minokning llvriga kortfristiga rllrelseokulder E11 704 017 
Kassaflöda trAn den löpande verksamheten -1493602 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Investeringar limmateriella anläggningstillgångar not4 81 ·12 965 
Bålda immateriella anläggningsUllgångar 82 o 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar not4 83 -309 748 
Sålda materiella anläggningstillgångar 84 o 
Investeringar l dotterbolag not2 85 o 
Sålda dotterbolag not3 86 o 
Placeringar l övriga linansieila anläggningstillgångar 89 o 
Avyttring/amorteringar av Ov~ga flnanslolla anläggningstillgångar 610 o 
ÖKning/minskning kartfristiga finansiella placeringar B11 o 
Kaaaaflöde från Investeringsverksamheten -322 713 

FtNP.NSIERINGSVERKSAMHBTEN 
Nyemission C1 o 
Apportemission, annan apportegendom iju$t. manuellt} C7 o 
Upptagna lån C2 5442 375 
Amorte~ng av skuld C3 ·2 985 888 
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder c s o 
Erhållelilämnat koncernbidrag C6 o 
Utbetald utdelning C4 o 
KaosallOde från finansieringoverksamheten 2 456 487 

Jlrets kassaflöda 640172 
Likvida medel vid Arets början D1 -486 761 
Kursdifferens l likvida medel D2 o 
Annan öknlnglmlns'knlng av bokförda värdet 04 o 
Likvida medel vid årets slut not5 D5 164 411 

O Otu11ngs PrieewatetshouseCoC{Iers 




