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BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mål Indikator

Mål för  perspektivet  Hållbart  samhälle:

Ett växande Sala

En långsiktig socialt

hållbar utveckling

1  Källa: Mäkiarstatistikse

Befolkningsutvecklingen är

positiv, antal personer

Antalet fastställda

detaljplaner för

bostadsbyggande och

näringsverksamhet ökar

Köpeskillingskoefficienten

ökar1

Antalet färdigställda

lägenheter i flerbostadshus

ökar

Sala förbättrar sin placering

på Svenskt Näringsåivs

ranking med 20  %

- förändring %

Medborgarna ger Sala i SCB:s

medborgarundersökning

minst betyget 65 (skala D—

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 (av 290

kommuner)

2019

78

0

266

-11  %

Ingen

mätning

2019

151

2018

185

3

1,73

+41

240

11%

85

2017

278

11

1,65

+6

271

-5,7 %

Ingen

mätning

2017

110

2



Mål Indikator

En långsiktig Antal resor med

miljömässigt hållbar kollektivtrafik ökar (buss),

utveckling tusental

Andel av kommunens

hushållsavfall som återvinns

ökar (%), fg års mätresultat

Kommunorganisationens

andel miljöbilar av totala

antalet bilar ökar (%)

Andelen inköpta ekologiska

livsmedel ökar (%)

Mål för perspektivet Medborgare:

Nöjda medborgare och Medborgarna i SCB:s

brukare medborgarundersökning ger

verksamheten lägst betyget

55 (skala G= 100) avseende

kvalitet och service

God service av hög Brukare inom vård och

kvalitet omsorg får rätt insatser vid

rätt tidpunkt av kompetent

personal 2

Inom vård och omsorg får fler

barn, ungdomar och vuxna

sina individuella behov av

stödinsatser tillgodosedda i

sin hemmiljö

Andelen elever behöriga att

söka gymnasieprogram efter

grundskola ökar

Påverkan och inflytande Medborgarna i SCB:s

för kommunens medborgarundersökning

medborgare bedömer möjligheten till

inflytande och påverkan till

minst 45 [skala 0— 100)

Mål för perspektivet Medarbetare:

Trygg, säker och Andelen

utvecklande arbetsmiljö skador/olycksfall/brott

minskar till 50  %  av totalt

antal registreringar

Sjukfrånvaron understiger 5

%

2 Se Vård- och omsorgsnämnden sid 15 för redovisning av indikatorer

2019

305

38

54,3

—6,5 %

Ingen

mätning

2019

Målet

delvis

uppfyllt

Målet

delvis

uppfyllt

83,0  %

Ingen

mätning

2019

55%

SJU/E.

2018

271

42

54,0

2,8

60

Målet

delvis

uppfyllt

Målet

delvis

uppfyllt

87,0  %

46

59%

6,8%

2017

204

41

51,0

2,1

Ingen

mätning

2017

Målet

delvis

uppfyllt

Målet

delvis

uppfyllt

83,5  %

Ingen

mätning

2017

50%

8,1%

3



Mål

Delaktighet och

inflytande för

medarbetarna

Tydligt och bra

ledarskap

Indikator 2019 2013 2017

Resultatet i 3,97 Ingen Ingen

medarbetarundersökningen mätning mätning

visar 3,5 eller högre. 2018 2017

Snittresultat för frågor i

medarbetarenkät kring

mening, läran de och

motivation.

Resultatet i

medarbetarundersökningen

visar 3,7 eller högre.

Snittresultat för frågor i 4,3 Ingen Ingen

medarbetarenkät kring mätning mätning

uppskattning, förtroende och 2018 2017

ansvar.

Snittresultat för frågor kring 3,95 Ingen Ingen

mål, utvärdering och mätning mätning

förväntan. 2018 2017

Mål för perspektivet Ekonomi:

Hållbar ekonomisk

utveckling

Årets resultat uppgår till -1,5  % -2,7  % 5  %
minst  1  %  av skatteintäkter,

generella statsbidrag och

utjämning

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än

nettokostnadsökningen:

— skatteintäkter, statsbidrag, 3,7  % 3,8  % 4,6  %

utjämning 4  förändring från

föregående år i  %

# nettokostnadsökning — 2,4  % 12,3  % 3,9  %

förändring från föregående år

i  %

(Exklusive (12,3 96) (3’9 %)

jä mförelsestörande)

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag

- avvikelse driftsredovisning, -41,0 -54,5 23,6

mnkr

Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad

intäktsfinansiering av sin verksamhet

-  externa intäkter i 24  % 25  % 29  %

förhållande till externa

kostnader

4



KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Mål Indikator

Mål för perspektivet  Medborgare:

God  service  av Det finns ett  lokalt

hög kvalitet fungerande  Krishanteringsråd

2015

20

KOMMUNSTYRELSEN/NÄRINGSLIVSKONTORET

Mål indikator

Mål för perspektivet Hållbart  Samhälle:

Ett växande Sala  Antalet  företagsetableringar
skall  öka

Placering 1 i  länet mest

företagsamma  i  %  av

befolkningen

Topp tre  i  Synas ranking bästa

tillväxt

Värdet av besöksnäringen

ökar, enl statistik ÖMS
regionen

Mål för perspektivet Medborgare:

God service av Kommunens service till

hög kvalitet företagen förbättras, NKI

2019

1

6

+4%

75

2018

20

2018

1

5

+4%

76

2017

20

2017

1

2

75

5



KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTORET

Mål Indikator 2019

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:

Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är +333

positiv

Sala förbättrar sin placering 266

på Svenskt Näringslivs ranking
med 20  %

En långsiktig Medborgarna ger Sala i SCB:s Ingen mätning

socialt hållbar medborgarundersökning

utveckling minst betyget 65 (skala 0—

100) som en bra plats att leva

och bo på.

Sala förbättrar sin placering t4

på "Fokus” ranking av

kommunerna som en bra
plats att bo på. (Salas

placering av 290 kommuner)

Mål för perspektivet Medborgare:

Nöjda Medborgarna i SCB:s Ingen mätning

medborgare och medborgarundersökning ger
brukare verksamheten lägst betyget

55 (skala 0— 100) avseende
kvalitet och service

Påverkan och Medborgarna i SCB:s Ingen mätning

inflytande för medborgarundersökning

kommunens bedömer möjligheten tiil
medborgare inflytande och påverkan till

minst 45 (skala 0— 100)

3  Befolkningsökning 30/6

4 Ej jämförbart då metoden för mätningen har förändrats

2018

+185

240

63

85

60

46

2017

+278

271

Ingen mätning

110

Ingen mätning

Ingen mätning

6



KOMMUNSTYRELSEN/BYGG  OCH  MILIÖKONTORET

Mål Indikator 2019

Mål för  perspektivet Medborgare:

Nöjda Salas medborgare är nöjda -

medborgare och med kvaliteten Och service,

brukare nöjd kundmätning SBA

God service av Livsmedelskontrollen 100  %

hög kvalitet genomförs för att ge säkra

livsmedel (planerade

kontroller/utfall)

Iminst 90%av de ärenden 97  %

som initierats av allmänhet

eller företagare ska en första

kontakt ha tagits inom en

vecka.

Vid överprövning i samband 37,5  %

med överklaganden ska minst

80  %  av utskottens beslut visa

sig vara riktiga.

Miljöskydd planerade 100  %

inspektion—utfall

Hälsoskydd, ärendestatistik -

2018

74

310/310

90%

89%

100  %

98%

2017

75/75

385/329

(117 %)

92%

93%

32/32
(100  %)

174

7



KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Mål Indikator 2019

Mål för  perspektivet Hållbart Samhälle:

Ett växande Sala Invånare totalt, antal

Bostäder som planlagts under

två  senaste  åren, antal/1000

inv

En långsiktig Miljöbilar av personbilar och 54,3

miljömässigt lätta lastbilar, %

hållbar utveckling

Måltidsenheten skall ha <20 18,0  %

%  svinn av tillagad mängd

mat (varav tallrikssvinn max

25 g/portion)

Andelen inköpta svenska 78,5

livsmedel,  %

Koldioxidekvivalenter per kg 2,27

inköpta livsmedel

Ekologiska livsmedel i 31,5

kommunen verksamhet

under hela året enligt

Ekomatcentrum,  %

Mål för perspektivet Medborgare:

Nöjda Nöjd Medborgaruindex

medborgare OCh Gator och vägar

brukare

Nöjd Medborgar-index -

Vatten och avlopp

God service av Andelen inköpta råvaror, % 76,9

hög kvalitet

Informationsindex för .
kommunens webbplats

Gator, vägar och miljö

Mål för perspektivet Medarbetare:

Trygg, säker och Sjukstatistik,  % -

utvecklande

arbetsmiljö

2018

22 815

5,9

54

20,0 %

77,6

2,3

38

57

84

78,5

5,5

2017

22 631

51

19,6  %

78,5

2,4

36

Ingen mätning

ingen mätning

75,5

96

7,2

S



KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET

Mål Indikator

Mål för  perspektivet Medarbetare:

Trygg säker  och Andelen skador]

utvecklande olycksfall/brott minskar till 50

arbetsmiljö %  av totalt antal

registreringar

Sjukfrånva ron understiger 5
%$

Delaktighet och Alla medarbetare anställda

inflytande för mer än ett år ska ha minst ett

medarbetarna medarbetarsamtal med sin

chef

Resultatet i

medarbetarundersökningen

kring mening, lärande och

motivation visar 3,5 eller

högre

Tydligt och bra Antal tillsvidareanställningar

ledarskap som avslutats från

arbetsgivarens sida (utöver

hälsoorsak) är 5 eller mindre.

Resultatet i

medarbetarundersökningen

kring mål, utvärdering och

förväntan visar 3,7 eller högre

Resultatet i

medarbetarundersökningen

kring uppskattning,

förtroende och ansvar visar

3,7 eller högre

5  Siffrorna gäller hela Sala kommun, preliminära för  2019,

2019

55%

6,7  %

100  %

3,97

0

4,3

3,95

2018

59%

6,8  %

100  %

Ingen mätning

9

Ingen mätning

Ingen mätning

2017

60%

8,1  %

100 %

Ingen mätning

4

ingen mätning

ingen mätning

9



KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDN[NGSTJÄNSTEN

Mål Indikator

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:

En långsiktig

miljömässigt

hållbar utveckling

Utsläpp från

Räddningstjänstens fordon

minskar (avser kostnader för

drivmedel), tkr

Mål för perspektivet Medborgare:

Nöjda
medborgare och

brukare

God service av

hög kvalitet

Trygg och säker

kommun

Andelen som aldrig eller

mycket sällan är orolig för

brand i hemmet ökar

Andelen som aldrig, eller

mycket sällan är orolig för

brand i offentlig miljö ökar

De planerade tillsynerna

enligt L50 och LBE är utförda.

30  %  av de kommunanställda

iSala och Heby årligen

genomgår utbildningi

brandkunskap eller sjukvård. I

denna summa ingår även

elever i årskurs  2, 6  och 8.

Den enskilde har agerat innan

Räddningstjänstens ankomst

Risker för oskyddade

trafikanter skall minska till år

2018  jämfört med  20156

Räddningstjä nstens förmåga

att hantera bränder och

trafikolyckor skall förbättras

till år  2018  jämfört med  2015

Den enskildes medvetenhet

om brandrisker och agerande

vid bränder skall öka till år

2018  jämför med  2015

Mål för perspektivet Medarbetare:

Trygg sä ker och

utveckla nde

arbetsmiljö

5 Mätning sker  2018.

Räddningsarbetet utförs utan

att personalen skadas.

Sjukfrånvaron understiger

4  %  (Rtj)

2019

277

Ingen mätning

Ingen mätning

100  %

2  500

Ja

Ingen mätning

Ingen mätning

Ingen mätning

Nej

2,0  %

2018

390

90%

90%

100  %

2  500

Ja

ingen mätning

Ingen mätning

Ingen mätning

Nej

2,5  %

2017

27?

Ingen mätning

Ingen mätning

100  %

2  500

Ja

Ingen mätning

Ingen mätning

Ingen mätning

Nej

1,2  %

10



KULTUR- OCH  FRITIDSNÄMNDEN/KULTUR  OCH  FRITID

Mal Indikator

Mål för perspektivet Medborgare:

Nöjda

medborgare och

brukare

God  service  av

hög kvalitet

Salas medborgare är  nöjda

med kvaliteten och service

Antalet bibliotekslån per

invånare överstiger

rikssnittet

Antalet besökande i

simhallen överstiger 90 000

85  %  av eleverna iåk  2  ska

ha lärt sig simma

Mål för perspektivet Medarbetare:

Trygg säker och

utveckla nde

arbetsmiljö

Sjukfrånvaron inte

överstiger 5 %

Alia medarbetare anställda

mer än ett år ska ha minst

ett medarbetarsa mtai med

sin  chef

2019

ingen mätning

Redovisas

under våren

65 259
Simhallen

stängd fr  o m

12  juni.

ingen mätning.

Simhaiien

stängd

1,8  %

100  %

2018

63

4.8 (5,5)

87 061

80%

4%

100  %

2017

ingen mätning

5,2(5,3)

83 724

80%

3,8  %

100  %

11



SKOLNÄMNDEN/BARN OCH  UTBILDNING

Mål Indikator

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:

Ett växande Sala Väntetiden för dem som

inte får plats på  önskat

placeringsdatum

understiger 20 dagar

Sala  kommun  har
gymnasieskolor som

minst 50  %  av

kommunens ungdomar
väUer

Kulturskolan bedriver

kulturgaranti som när

alla klasser i alla

årskurser, samt i

förskoleklass och
förskola

Mål för perspektivet Medborgare:

Nöjda Elevernas syn på skolan

medborgare och och undervisningen

brukare enligt enkät i åk  8

överstiger nöjdhetsindex
85

God service och Den genomsnittliga

kvalitet personaltätheten är

högst  5  barn per

helårsarbetare i Sala

kommun

Eleverna i åk  3  när

godkänt resultat i de
nationella proven

(den lägsta siffran av
resultaten i ma och sv)

Eleverna i åk  6  när

godkänt resultat i de
nationella proven

(den lägsta siffran av
resultaten i ma, eng och

sv)

Eleverna är behöriga att

söka gymnasieprogram

efter grundskolan  (KKIK),

%

Alla  elever lämnar

grundskolan med
fullständiga betyg,  %

2019

59,4  %

Nej

72

85

83,0

69.6

2018

16

61,7%

79

5,1

52

84

87,0

74,5

2017

15

58,3  %

Ja

74

5,3

62

78

83,5

68,9

12



Mål

Påverkan och

inflytande för

kommunens

medborgare

Indikator

Eievernas meritvärde

(betygspoäng slutbetyg) i

grundskolan ständigt

förbättras (17 ämnen)

Eleverna  i  kommunens

gymnasieskolor fullföljer

sin gymnasieutbildning

nationellt program (inom

3  år]

Skolbiblioteksverksamhet

bedrivs på alla

grundskoleenheter

Andelen kursdeltagare

inom SFI som klarat en

kurs med lägst betyget E

ska öka

Andelen slutförda kurser

ska öka inom

vuxenutbildningen med

lägst betyget E

Svaret på frågan Lärarna i

min skola tar hänsyn till

elevernas åsikter” i SKL:s

"Öppna jämförelser" är
"stämmer helt och

håller" eller stämmer

ganska bra” överstiger 85

%  i årskurs 5

Svaret på frågan Lärarna i

min skola tar hänsyn till

elevernas åsikter" i SKL:s

"Öppna jämförelser” är

"stämmer helt och

håller" eller stämmer

ganska bra" överstiger 70

%  i årskurs  8

Mål för perspektivet Medarbetare:

Trygg, säker och

utvecklande

arbetsmiljö

Delaktighet och

inflytande

* preliminär"

Sjuktalen för kontoret

understiger 4  %

Andelen medarbetare-
som instämmer

(svarsalternativ 4-5) ökar

mellan mättillfällena på

påståendet ”Jag upplever

att jag ges möjlighet at

vara delaktig i beslut och

ändringar som rör min

arbetsplats mål och

arbetssätt.

2019

217,9

58,3

13/13

2018

219,8

77,8

13/13

100  %

89,7  %

87

77

*6,2%

3,5

201?

215

72,3

11/13

90

71

*6,5%

3,5

13



VÄRD- OCH  OMSORGSNÄMNDEN/VÄRD  OCH  OMSORG

Mål Indikator

Mål för perspektivet Hållbart samhälle:

En  långsiktigt Antal  ej verkställda beslut

socialt hållbar
utveckling

Enl långsiktigt  Vård- och omsorgsnämnden

miljömässigt ska minska miljöbelastningen

hållbar inom områdena,
utveckling tjänsteresor, avfallshantering

och inköp

Mål för perspektivet Medborgare:

Nöjda Kundnöjdheten enligt  KKIK

medborgare ska vara  bland  de 25  %

och brukare högsta i landet (grönt) och vi

ska öka vår kunskap om våra

brukares upplevelse av vå ra
insatser

2019

Antal ej verkställda

beslut;

ÄO:  snitt 13. Av dessa
är  4  verkställda på

annat sätt.

FO:  1  har annan insats

idag och har tackat nej

till insats som erbjudits

och därmed är ej

verkställt

Verksamheter som

källsorterar;

FO  100  %

Äo Boende 100  %

IFO  100  %

ÄO  Boende

90%=grönt

Hemtjänst 97%

Pågående

förbättringsprojekt

Genomförda
brukarforum,

FO:3DD

2018

Antal ej verkställda

beslut;

Säbo: 11,6. Av dessa

är  4,55  verkställda

på annat sätt.

FO  ()

IFA öppenvård
garanterar en första

kontakt inom  5

arbetsdagar.

Verksamheter som

källsorterar; ÄO
Boende 100  %

FO  100  %

IFA öppenvård  100%

ADMS  100%

505

Brukarundersökning

nöjdhet:

ÄO:  55130: 77%

Hemtjänst: 97  %

Pågående

förbättringsprojekt,
HH RS:  5

ÄO  boende: 5

F0:  1

Genomförda

brukarforum,

ÄO  Boende:  4

FO  300

IFA: öppenvård ska

präglas av ett

utvecklat arbete
med metoder utifrån

medborgarnas
behov.

2017

Antal ej verkställda

beslut;

ÄO:  snitt 23. Av
dessa är 6,3

verkställda på annat

sätt.

FOSSt

Verksamheter som

källsorterar; ÄO
Boende 100  %

F0 100 %

ÄO  Boende 73  %

Hemtjänst

Pågående

förbättringsprojekt,

ÄO  boende 5

F0 3

Hemtj/HSL

IFA

Genomförda

brukalforum,

ÄO  Boende 4

Hemtjänst/HSL

FO  300

IFA

14



Mål

God service

och kvalitet

Påverkan och

inflytande för

kommunens

medborgare

Indikator

Alla insatser ska vara säkra

och av god kvalitet. Detta

säkerställs genom

systematiskt kvalitetsarbete,

rättssäker

myndighetsutövning och

egenkontroll.

Insatserna ska alltid

utformas tillsammans med

individen. Det ska finnas

tydlig och lättillgänglig

information om

verksam heten

Mål för perspektivet Medarbetare:

Trygg, säker

och

utvecklande

arbetsmiljö

Vård och omsorg ska vara en

hälsosam och attraktiv

arbetsplats.

2019

Utskrivningsklara Di

snitt per dag.

Antal köpta insatser;

F0: 2 gruppbostad,

1  Daglig verksamhet

3 boendeplatser

kopplat till skolgång i

annan kommun.

Tid mellan ansökan

och beslut; ÄO mäts

ej längre

ÄO boende 88 (94 av

107)

F0: (av 100

granskade

genomförandeplaner

är 92 markerade att

bruka re medverkat)

Tillgänglighetsrond

genomföri procent;

Säbo  100%

F0: 100  %

2018

Utskrivningsklara

0,53

Tid mellan ansökan

och beslut; ÄO

boende i snitt 10

dagar.

ÄO boende 87  %  (av
71 granskade

journaler framgår

det tydligt i 55)

FO  %  (av 100

granskade

genomförandepla ner

är 92 markerade att

brukaren

medverkat).

Tillgä nglighetsrond

genomför i procent;

FO 100  %

Säbo  100%

Ifa öppenvård  100%

ADMS

tillgänglighetsrond

100%

100%  av IFA

öppenvårds

medarbetare ska

uppleva att deras

kompetens används

och utvecklas efter

verksamhetens

behov.

100%  av ADMS

arbetssätt sker

genom Ledarskap

och medarbetarskap

samt kompetens

utvecklingsplaner

och SAM

2017

Utskrivningsklara 0.8

i snitt per dag.

Antal köpta insatser;

FO 2 gruppbostad, 1

dagligverksamhet

4 boendeplatser

kopplat till skolgång i

annan kommun.

Tid mellan ansökan

och beslut; ÄO

boende i snitt 14,5

dagar under året

SIP Totalt Sala

kommun i Prator

ÄO boende 75  %  (av

71 granskade

journaler framgår

det tydligt i 55)

FO %  (av 100
granskade

genomförandepla ner

är 92 markerade att

brukaren

medverkat).

Tillgä nglighetsrond

genomför i procent;

ÄO boende 100  %

FO 100  %

IFA 100 %.
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Mål

Delaktighet

och inflytande

för

medarbetarna

Tydligt och

bra ledarskap

Indikator

Antal arbetsplatser med

flexibel schemaläggning.

Andel av verksamheterna i

procent.

Sammanställning från

avslutssamtal.

Andelen chefer med

kompetensutvecklingsplaner.

2019

AD Boende 85  %

FO: 100  %

ÄO Boende  100%

HSL  100%

FO:  100%

Hemtjänst  100%

IFA 100%.

2013

Äo Säbo 85  %

FO 92  %

ADMS 100%

Har erhållit

avslutssamtal

Sä ha 100  %

FO 100  %

IFA öppenvård  100%

ADMS  100%

2017

ÄO Boende 85  %

FO 92  %

HTJ/HSL

IFA.

ÄO Boende 100  %

FO 100  %

Hemtjänst/HSL 100

%

IFA 100 %.
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ÖVERFÖRMYNDAREN

Mål Indikator

Mål för perspektivet Medborgare:

Nöjda

medborgare och

brukare

God  service  av
hög kvalitet

Erbjuda  gode män och

förvaltare den utbildning som

behövs samt  inbjuda  till
informationsträffar med gode

män, förvaltare och

förmyndare angående
årsredovisningen

Hemsidan uppdateras
kvartalsvis

Genom utveckling av den
information som

ställföreträdarna får när de

börjar sina uppdrag och även

löpa nde, ska

ställföreträdarnas kompetens

höjas. Vidare skall
delegationsordningen årligen

uppdateras i enlighet med
gällande lagstiftning.

2019

Ingen mätning.

Verksamheten

flyttad till

Västerås

Ingen mätning.

Verksamheten
flyttad till

Västerås

ingen mätning.

Verksamheten

flyttad till
Västerås

2018

100  %

100  %

100  %

2017

100  %

100  %

100  %

17
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BEGÄRAN OM  ÖVERFÖRING  AV

INVESTERINGSANSLAG lBOKSLUT 2019 TILL 2020

Sammanställning investeringar, tkr

Nämnd/Styrelse”örvaltning Överskott(+)/

UnderskottH

2019

Kommunstyrelsen 80  320

Kommunchef

Samhällsbyggnadskontor

Räddningstjänst

Kultur- och fritidsnämnden 95

Skolnämnden 2  007

Vallaskolan inventarier

Minibuss Ösby

Vård  och omsorgsnämnden 4  465

Överskott  2019 86 887

4  (8)

Nämndens förslag till överföring

av investeringsansiag

Civilt försvar

Lokalprogram

VA-program

Parkprogram

Gatuprogrogram

Gruvans vattensystem

Övningsfält

RT] invest

Begärd överföring

Begärd överföring

Begärd överföring

Begärd överföring

Summa begärda överföringar till

2020

Överförs

till  2020

280

2  588

3  000

1  000

2  200

1 555

2  458

&

13 581

0

450

27’0

720

0

14 301



Kommunstyrelsen

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR  INVESTERINGAR

Verksamhet/projekt, tkr Nettoanslag Förbrukat Avvikelse Överföres till
2020

Kommunchef _

Civilt försva r/Krisberedskap 280 0 280 280

Samhällsbyggnadskontor

Lokalprogram 237 907 185 097 52 810 2 588

NJA—program 24 595 15 958 8 637 3 000

Pa rkprogram 6 800 2 895 3 905 1 ODD

Gatuprogrogram 24 900 9 685 15 215 2 200

Gruvans vattensystem 4 150 2 006 2 143 1 555

Räddningstjänst

övningsfält 2 500 42 2 458 2 458

Investeringar 3 314 1 795 1 519 500

MOTIVERING

Kommunchef

Civilt försvar Krisleduin s lats -beredska

Pengarna är avsedda till att utrusta och stärka upp kommunens olika delar för

eventuella kriser.

5am hällsbyggnndskon to r

Lokalgrograni

Simhallen projektering: Budget 2 000 tkr, för utredning av Simhallens skick och

åtgärdsbehov begärs 1 655 tkr i överföring i bokslut.

Sjötorpet renovering: Budget 71 0 tkr, för färdigställande av renoveringen

begärs 416 tkr i överföring i bokslut.

Utredningar av skollokaler: Budget 2 000 tkr. Utredningarna för Varmsätra

skola, Ängshagensskolan och Möklinta skola är utförda. Pågående är Ösby
Naturbruksgymnasium som beräknas vara färdig under våren 2020. För fortsatt

utredning begärs 517 tkr i överföring i bokslut.

VA-program

Projekt  3294- Nya närsjukhuset: Budget 2019: 3 500 tkr. Region Västmanlands

entreprenör har utfört arbetet med kommunens VA-ledningar. Fakturan för detta

arbete kommer 2020. För detta begärs 3 000 tkr i överföring i bokslut.

Parkpro gram

S (8)



3354  Aktivitetspark:  Budget  2019: 1 500 tkr. På grund av resursbrist har

projektet dragit ut på tiden. För detta begärs 1 000 tkr i överföring i bokslut.

Politiskt beslut på fortsättning togs i  KSLU  den 23/1-2020.

Gatu-program

3113 Planerat vägunderhåll: Budget2019: 3 600 tkr. Planerade projekt som

skulle färdigställts 2019 men dragit ut på tiden har gjort att återställningen med

asfaltering görs 2020. För detta begärs 1 200 tkr i överföring i bokslut.

3176 Nya närsjukhuset gata: Budget 2019: 3 500 tkr. Region Västmanlands

entreprenör har utfört arbetet med den nya gång- och cykelvägen längs

Dammgatan. Fakturan för detta arbete kommer 2020. För detta begärs 1 000 tkr 1

överföring i bokslut.

Gruvans vattens tems- ro ram

3216 Proj/Resta. Grissbach: Budget 2019: 1 500 tkr. En utdragen

tillståndsprocess har försenat delar av arbetet, och möjliga tidpunkter för

genomförandet är avhängigt länsstyrelsens beslut. För detta begärs 1 275 tkri

överföring i bokslut.

3654, Proj rest Storljusen damm: Budget 2019: 1 000 tkr. Delar av arbetet

utfördes under 2019 men kunde ej slutföras då tillståndsfrågan samt tillåtna

tider för arbetets utförande försenat delar av arbetet. För detta begärs 280 tkr i

överföring i bokslut.

Räddningsg'änst

Övningsfält

Medel för återuppbyggnad av övningsfält har ej kunnat nyttjas 2019 på grund av

upphandlingsskäl.

Investeringar

Medel behövs för inköp av utrustning för att öka förmågan att hantera

kemikalieolyckor. Skogsbrandskänga till all operativ personal, heltid och deltid,

samt digital utrustning som används vid utbildning av bl.a kommunanställda

grundläggande brandkunskap.

6 (8)



Skolnämnden

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR

Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbru kat Avvikelse Överföres till

2020

Vallaskolan  inventarier 1  200 000 750 000 450 000 450 000

Minibuss  Ösby 270 000 O 270 000 270 000

MOTIVE RING

Alla fakturor för Vallaskolans inventarier har ej kommit  enligt lyftplanen, men

kommer att komma under 2020 stället.

Ösbys minibuss är beställd, men kommer ej att kunna levereras förrän i mitten på

februari då upphandlingar och avtal dragit ut på tiden.

7 [8)



BEGÄRAN  OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR  FRÅN  VERKSAMHETSÅRET  2019

ANTAGEN  §  X  l  XXXX-XX-XX  I DIARIENUMMER ZDXX/XXX REVIDERAD  §  X I XXKX-XX-XX  I  DIARIENUMMER ZOXXIXXX

SALA  KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00  l  E-post:  kommun.info@sala.se  I  Postadress: Box 304, 733 25  Sala
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§3

Justerandes  sign

' ' SALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sils!
KULTUR- OCH FRlTlDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2020-01—23

Dnr  2020/126

Verksamhetsberättelse kultur— och fritidsnämnden  2019

INLEDNING
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden för 2019, sammanfattning av

året som gått, viktiga händelser året som gått, ekonomi, målavstämning, framtiden
och verksamh etsfakta.

Ransta idrottshall och biblioteksfilial invigdes den 9 januari. I samband med
invigningen presente1ades konstverken på platsen.

Nytt länsöver gripande biblioteksdatasystem KOHA installerades under maj.

Nya verkstaden på Lärkans sportfält stod klar" 1 maj.
Simhallen stängdes 12'1uni av arbetsmiljöskäl, då risk för kollaps av bassängema
inte kunde uteslutas.

Bangolfbanorna i stadsparken ansvarade arbetsmarknadsenheten för drift och
skötsel under sommaren.

Lärkans nya Sporthall invigdes den 31 augusti. under Sala-Mässan. i samband med
invigningen presenterades konstverket  "  Tillsammans".

Kontoret gjorde för  2019  ett överskott på lite över en miljon, budgetavvikelsen
härrör från internhyrorna rörande nya sporthallen samt generell återhållsamheti

övrigt med anledning av KS beslut.

Beredning

Bilaga KFN  2020/ 1, Verksamhetsberättelse  kultur— och fritidsnämnden  2019

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Westin (C] yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt efter redaktionella ändringar godkänna verksamhetsberättelsen enligt bilaga
KFN 2020/1.

BESLUT
'  Kultur— och fritidsnämnden beslutar

att efter redaktionella ändringar godkänna verksamhetsberättelsen enligt bilaga
KFN 2020/1.

llt)
Utdragsbeswrkande

i
F



&  SALA
KOMMUN

§3

här? sign

al...,
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKOLNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2020-02-11 ;
i

Dnr 2020/164

Bokslut och verksamhetsberättelse 2019, Skolnämnden

IN  LEDN  IN  G

Bokslutet sammanfattar året som gått, beskriver nämndens verksamhetsansvar,

Viktiga  händelser, ekonomi, målavstämning och  framtidsutsikter.  Bokslutet visar

även verksamhetsfakta, exempelvis antal elever och andra volymmått.

Iverksamhetsberättelsen som delgivits Skolnämnden finns uppfyllandesymboler för

varje enskilt nämndmål. I verksamhetsberättelsen som delges Kommunstyrelsen så
finns symbolerna endast på sammanfattande delmålsnivå.

Beredning

Missiv per den  4  februari 2020.

Bilaga 1, Verlrsamhetsberätteise Skolnämndenfz 019, per den  4  februari 2020.

Bilaga 2, indikatorsammanställning 2019, per den  4  februari 2020.

]uneAnn Wincent, skolchef, och Mikaela ]aredal, verksamhetscontrolier, föredrar

ärendet.
Benny Wetterberg, utvecklingschef och Mikaela jaredal, verksamhetscontroller, har

deltagit i ärendets beredning.

Bilaga 3, Verksamhetsberättelse Skolnämnden 2019,per den 11 februari 2020.

Yrkande

Bengt Larsson (C] yrkar att skolnämnden beslutar .

att godkänna upprättat förslag till verks amhetsh erättelse 2019 (bilaga 3] och

indikatorsammanståilning [bilaga 2].

at, överlämna verksamhetsberätteise 2019 och indikator-sammanställning till

kommunstyrelsen.

BESLUT
Skolnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till verlrsamhetsberättelse 2019 (bilaga 3] och

indikatorsammanstäilning [hi] aga 2].

gm: överlämna verksamhetsberätteise 2019 och indikatorsammanställning till

kommunstyrelsen.

___.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

ddd
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VON  §  14

Justerandes  sign

??

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL “15)

VÅRD- OCH  OMSORGSNÄMN DEN

Sammantfädesdatum

2020—02-12

Dnr 2020/113

Verksamhetsberättelse  2019  vård- och omsorgsnämnden

INLEDNING _
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse  2019  för värd- och  omsorgsnämnden.

Beredning
Bilaga VON  2020/ 12/ 1. Missiv och sammanställning.

Socialchef  Ingrid  Strandman föredrar ärendet.

Yrkande" ' ,
Ordföranden Elisabet Pettersson [C) yrkar

att vård- och omsorgsnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsberättelse  2019  för värd- och omsorgsnämnden  i

enlighet med förslag i bilaga, samt

att översända den till kommunätyrelsen.

BESLUT

Vård- oeh omsorgsnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsberättelse  2019  för vård- och omsorgsnämnden i

enlighet med förslag i bilaga, samt

1U; översända den till kommunstyrelsen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Uttlfagsbeswrkande

%
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SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUN SKOlNÄMNDEN

Safnmanträdesdatum

2020-02-11

_ , _ Dnr 2020/164

§4 Internkontroll Skolnämnden  2019

INLEDNING - .

Avrapportering av internkontrolien skall ske i samband med delårsrapporten samt

bokslutet. .. , .

'  Beredning
Missivper den  4  februari 2020.

Bilaga 1 internkontroll Skolnämnden  2019  per den 4 februari  2020

Mikaela ]aredal, verksamhetseontroiler, föredrar ärendet.

'  Yrkanden  . , - '
Bengt Larsson (G] yrkar att Skolnämnden boslutar

nu; go dkänna rapport; av internkontroiipian.

BESLUT  ' .

Skolnämnden beslutar

aggodkänna rapport av internkontrollplan.  " .  I

UtdraggbastvrkandeJrs "_ des sign .

]
F
1

l
l

i



 

§4

SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMN DEN

KOMMUN Samm'anlrädesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 [13]

2020-01-23

Dnr  2020/125

Redovisning intern kontrollplan 2019

INLEDNING
Redovisning av intern kontrollpla'n för  2019.  Enligt av kommunfullmäktige fastställt
Reglemente för internkontroll i Sala kommun ska nämnder och styrelse varje år anta
särskild  plan för uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att
säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern
kontroll det vill säga de skall med rimlig grad av säkerhet Säkerställa att följande
m'ål uppnås, Ändam'ålsenlig' och kostnadseffektiv verksamhet liksom Efterlevnad av
lagar, föreskrifter med mera _

Beredning -
Bilaga KFN  2020/2, Redovisning intern kont1ollplan  2019.

,  Kultur- och fritidschef Roger N ilsson föredrar ärendet.

Yrkande
"  Anders Westin (C) yrkat

Justerandes sign

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna intern kontrollplan 2019 för kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga

KFN  2020/2, samt

att; följa upp kontorets köptrohetl mars samt i samband med delårsbokslut.

BESLUT ,
Ku1tur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna intern kontronplan  2019  för knitur— och fritidsnämnden enligt bilaga

KFN 2020/2, samt

a_i; följa upp kontorets köptroheti mars samti samband med delårsbokslut.

W Utd  ragsbeswrkande

l

i
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-  ' SAM  MANTRÄD ESPROTOKOLL

SALA VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-0 3-18

Dnr2019/1231

VON  §  26 Uppföljning av internkontroiiplan  2019, helår, vård- och omsorgs—

nämnden

INLEDNING

Under 2019 har sex  processer  kontrollerats. Ordförande Elisabet Pettersson [C)

beslutade 2020—02—26 att godkänna rapporten. Ärendet förbisågs i boksluts-

beredningen. Inget fanns att erinra.

Beredning
Bilaga VON 2020/25/1.  Missiv  och sammanställning.

Ordförande Elisabet Pettersson [C) föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden Elisabet Pettersson [C] yrkar

att vård- och omsorgsnämnden beslutar

&  informationen läggs till handlingarna.

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att informationen läggs till handlingarna.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

!
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