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NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Nämndernas verksamhetsansvar  films  reglerat  i  reglementen som återfinns på kommunens hemsida www.salase. Kommunen
har en förvaltning, uppdelad på elva kontor. Det är kontoren som sköter det dagliga arbetet. Förutom kontoren finns även Kom-
nnlnrevisionen.

Utförandet av det dagliga arbetet kopplat till respektive nämnds verksamhetsansvar fördelat—sig enligt följande:

Nämnd: Kontor:

Kommunstyrelse Ko mmunchef, Näringslivskon tor, Medborgarkontor, Samhällsbyggnadskontor,
Kontoret för hållbar tillväxt, Ekonomikontor, Personalkontor och Räddnings-
tjänst

Bygg- och Miljönämnd

Kultur- och Fritidsnämnd Kultur och Fritid

Skolnämnd

Vård och omsorgsnämnd Vård och Omsorg

Överförmyndare

Kommunchef

Sammanfattning året som gått

En IT-policy har antagits av kommunstyrelsen.

Den ekonomiska redovisningen avseende kommunens re-
sultat visar ett större underskott. Kommunledningen har
därför lagt sto rt fokus på att vidta åtgärder på förvalt-
ningsnivä samt ge kontinuerlig information och beslutsun-
derlag till kom munstyrelsen.

Kontoret för hållbar tillväxt har tillförts de två tidigare kon-
toren, bygg och miljö och näringsliv samt enheten medbor-

garkontoret tillsammans med de tidigare enheterna  — vux—
nas lärande, integration och arbetsmarknadsenheten.

IT enheten har flyttats till direkt under kommunchefen.

Överförmyndarverksamheten har ingått ett samverkansaw
tal med Västerås stad, vilket inneburit att verksamheten
flyttats till Västerås.

Bygga och Miljökon tor

Barn och utbildning

Medborgarkontor/jurid iska enheten

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa
kemmunfullmäktiges beslut samt
ansvara för all verksamhet som inte faller under värde och

omsorgsnämnden, skolnämnden,
kultur— och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning
som hör till bygg— och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och fi-
nanser samt ansvarar för att den
kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förord-

ningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt
sätt så att god
ekonomisk hushållning upprätthålls.

] kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvalta
ningsorganisationen och attvara

arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka
att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbets-
miljölagstiftning.



Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som
räddningsnämnd, krisiedningsnämnd och arbetslöshets-
nämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen  i  komm uv
nallagen eller annan relevant
lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt
av kommunfullmäktige antagna
policydokument.

ORGANISATION

Verksamheten kommunchef består förutom kommunchef
av krisberedskap och civilt försvar, säkerhetsfrågor, och
EU-samordning. Till kommunchefen finns även knutet
konununsekreterare samt en utredartjanst.

Vdgahändeberåretsonlgåu

.  Beva ttningsförbudet har fortsatt fram till den
sista oktober under året utifrån det låga nivån på
grundvatten.

. Näringslivsenheten har flyttat till nya lokaler och
en företagslots har anställts för att möta företaga—

res frågor och behov. Ett näringslivsråd har inrät—
tats i kommunen som ett dialogforutn för att för-
bättra kommunens näringslivsklimat.
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Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK ANA-
LYS

 

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-au-

' 2013  2019 2019  vikelse

Efter” '"" -2 004 4350 -1 455 505
takter

Interna in-
täkter -21 D 733 33

sf'mma-m -2ozs  -960 -1 339 539
, takter .

Köp av hu—

vudverksamf 403 5 5 G

het, bidrag

Persona" 6 145 s260 9 196 336
kostnader

omge km" 1 820 704 1 442 7733
nader

Interna kosta 272 240 158 83

nader
i. . Y. . ,,,, , ___...

; srmma'mt— 8640 9209 10301  '  4592
;  nader . . ., . _  .

if”. .

 

Avvikelsen på intäktssidan beror på ökade intäkter från
olika EUrprojekt. Personalkostnadernas avvikelse beror till

stor del på att tjänster har flyttats till komlmlnchefunder
året men inte budgeten samt att semesterlöneskulden blev
negativ [ca 550 tkr]. Ovriga kostnader som avviker negativt är
bl.a. rekrytering av ny kommunchefoch säkerhetsinsatseri skolans
verksamhet.

DRIFTREDOVISNING

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-
r 2013 2019 2019  avvikelse

Kommunchef 6 724  7  385 9 085 -1 201

Civilt försvar 409 365 217 148

     ...a" ' av   oså--
ntlerskottet på kommunchef beror på personalkostnader

samt övriga kostnader. Skillnaden mellan prognosen vid

delåret och utfallet beror nästan uteslutande på semester-
löneskulden.

Överskottet på civilt försvar härrör ifrån ett externt bidrag,
samt från allmän återhållsamhet under posten övriga kost—
nader.



INVESTERINGAR

Tkr Bokslut Budget Bokslut  Budget-av-

2013 2019 1019  vikelse

Inkomster -

106 280 0 280Utgifter

   _. l,
.. P,
'n“ __  »  ;

De 280 tkr är avsett för övriga behov inom krisberedskap
och önskas bli överförda till 2020.

EU-BIDRAG

Sala kommun har under 2019  sammanlagt  drivit och varit
delaktig i fyra olika projekt som har varit delfinansierade
av Europeiska Socialfonden. Tre av projekten har haft som
mål att arbeta med personer som står långt från arbets-
marknaden och som skall komma närmare det svenska
samhället. Det har varit en viss tyngdpunkt på nyanlända.
men även personer med sammansatt problematik har varit
målgrupp. Dessa projekt har legat under Arbetsmarknads-

enhetens ansvar. Det fjärde ESF-projektet har rört Väla
färdsteknologi inom Vård och omsorg. Man skall införa
olika digitala läsningar för arbetet inom Vård och Omsorg.

Sala kommun har också tilldelats 15.000 € för att kunna
sätta upp en internetanlmytning på allmän plats.  EU’s  di-

rektorat för Digitala lösningar har delat ut pengarna.

Den totala summan för kommunen av mottagna EU-medel

under 2019 är ca 8,6 mkr.

Målavstämning

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 Indikatorsammanstéllning,

.Malet är helt uppfyllt  ,  Målet är delvis upllI OME'Ifet är inte uppfyllt

©Mätindikator saknas Singen mätning X  Inget mål satt

PERSPEKTIV HÄLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

, X

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

, )(

MÅL: EN LÄNGSIKTEG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

)(
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KOMMENTAR: Verksamheten har inga mål och indikatorer för

perspektivet,

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA  MEDBORGARE  OCH  BRUKARE

_ X

MÅL: GOD  SERVICE AV  HÖG KVALITET

Utveckla det nyinrättade lokala krishanterings  .

rådet

MÅL:  PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBDR-

GARE

)(

KOMMENTAR:  Ett lokalt krisha nteringsråd ska vara samman-

satt av kommunala representanter tillsammans med näringsf

livsrepresentanter och företrädare från den ideella sektorn. Ett

krishanteringsråd bedöms vara en mycket viktig resurs oavsett

karaktär på kris då olika delar av samhället snabbt kan samordf

nas och stödja varandra.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:  TRYGG, SÄKER  OCH UTVECKIANDE  ARBETSMILIÖ

X

MÅL:  DELAKTIGHET  OCH  INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

X

MÅL:  TYDLIGT  OCH BRA  LEDARSKAP

)(

KOMMENTAR:  Verksamheten har inga mål och indikatorer för

perspektivet.

Framtiden

År 2020 kommer att präglas av ett intensivt arbete för att
få kommunens totala budget i balans. Äterhällsamhet inom
hela ko mm un koncernen och fortsatta utredningar för
eventuella beslut kring effektiviseringar av verksamheten.



Arbetet med framtagande av nya mål och reviderad styr-
modell kommer att påbörjas. Tidsplanen för arbetet är att
beslut om nya kommunala mål tas under våren 2021.

Beboven av att stärka arbetet inom koncernen vad gäller

kommunens tillväxt kommer vara  i  fokus. Det handlar om
såväl nya bostäder" som företagsetableringar och behovet

av skolor och förskoleplatser. Ett effektivt nyttjande av be-

öntliga lokaler och tidig samverkan mellan kontor och en-
heter inför olika projekt kommer va ra avgörande för hur
verksamheten lyckas med uppdraget; att växa.

Digital utveckling av kommunens verksamhet och utbudet
av e-tjänster som vi erbjuder medborgarna kommer att öka

under året. Digitaliseringen är bland annat en del i lös-
ningen för att möta en åldrande befolkning, människans

klimatpåverkan samt företagens konkurrenskraft på en
global marknad.

Kommunens EU-samordning och möjligheterna att bedriva
utvecklingsarbete med EU-stöd sprids ytterligare i kommtr
nen.

Verksamhets fakta

2017 1018 2019

Krishanteringsräd deltagande or-
.  , 11 20 20

ganlsatloner

usa)
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Näringslivskontor

Sammanfattning året som  gått

Brist  på arbetskraft med rätt kompetens är idag ett stort
tillväxthinder för våra företag. Den dialog och samverkan
som vi deltagit i på lokal, regional och nationell nivå är av

stor betydelse och är en del av näringslivsarbetet inom
kommunen. Myndigheter och företagsfrämjande organisat-
ioner är våra självklara samverkanspartners.

Företagslotsfunktionen har successivt genererat goda ef-
fektiva interna ärendeprocesser vad gäller nyetableringar
och våra befintliga företagares ärenden.

Vi behöver planlagd mark för verksamheter vilket blivit

tydligt under 2019.

Nytt upplägg för Ambassadörer Sala har tagits fram och
ambassadörer har utsetts. Ambassadörer kommer att väl-

jas vartannat år.

Näringslivsrådets syfte och mål har beslutats i KS. Närings-
livsrådets representanter har utsetts.

Vi har främjat entreprenörskap i skolan genom engage-
mang i UF verksamheten samt med projekt Framtidens fö—

retagare.

Rådgivning har erbjudits kostnadsfritt till nyföretagare.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa
kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksam-
het som inte faller under värd— och omsorgsnämnden, skol—
nämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndig—
hetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och fi-

nanser samt ansvarar för att den kommunala verksam-
heten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som full—
mäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att
medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god eko-
nomisk hushållning upprätthålls.

[ kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvalt-
ningsorganisationen och att vara arbetsgivare för denw

samma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

& (se)
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Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som
räddningsnämnd, krisledningsnänmd och arbetslöshets-
nämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommu-
nallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestäm mel—

serna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige an—
tagna policydokument.

ORGANISATION

Näringslivskontoret består av fyra personer,- Näringslivs-
chef&verksamhetsledare GKC, Näringslivsutvecklare be-
söksnäring, Företagslots samt Näringslivssekreterare.

Näringslivskontorets uppgift är att öka förståelsen för före-

tagandets villkor och underlättande av kontakterna mellan
kommunens politiker, tjänstemän och näringslivet är av
vikt och att det skapas mötesplatser samt etablerande av
olika nätverk. Fokus ska ligga på att ge god service, som
präglas av ett respektfullt bemötande och rättssäker hante-
ring till företagen. Tillväxt i företag som redan finns i kom-
munen är ett stabilt sätt att öka antalet arbetstillfällen vid
sidan av arbetet med att hitta nyetableringar. Som en lång-

siktig framgångsfaktor är det viktigt att företagen i Sala
växer och nyanställer.

Viktiga händelser året som gått

'  Företagslotsfunktionen löper på med kontinuer-

liga möten. "En väg in" är det som gäller nu.

'  Satsa på Sala gick över till att bli ett projekt som
Företagarna tillsammans med samverkanspart-
ner driver, Handlingskraft Sala är nu handeln i 83-
las samlingsnamn. Projektledare på 50% tillsam—
mans med en styrgrupp. Näringslivskontoret in-

går i styrgruppen.

'  Marknadsanalys för hotelletablering genomförd
av Annordia via SBA för Sala kommun föratt titta
på ev. behov av flera hotell.

'  Presentkort Sala ökade sin försäljning till ca 1,6
mkr.

'  Vinterbelysning för Sala centrum framtagen i ett
samverkansprojekt.

'  Attraktionskraft  — påbörjat upparbetning av kam-

panj "Vi är Sala  — tillsammans kan vi", Vi ses i Sala
Magasinet, Enter Västmanland  — kompetensför-
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sörjningsrnagasin levereras  i  jan 2020, Företagar-
galan Silverglans, Evenemang För  1  Sala har ge-
nomförts.

4 nya stallplatser för husbilar har anlagts på Mua
seigatan intill Väsby Kungsgård, elstolpar installef

rade, samverkansprojekt med Sala Heby energi

Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK ANA-
LYS

 

   

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

[Sl lE AB] OCh HESÅB- ' 2010 2019 2019 vikelse

Ny stadsvandring framtagen tillsammans med 53553 i”" -32 -482 —195 -286
guider och Sala Silvergruva. .

_ _ _ .. . "Järna '"" .3 4 -220 224
Mountainbike bana (M'l B] -banan pa Sala Silvcr- _ ta '" _________ __ _

gruva fardlgstalld och öppen for alla MTB cyklis— _l Symmain- . _35 4,3 »416 _ fl
ter. j takter . . .

Köp av hu-

Ytterligare en InfoPoint öppnade på Sala GK vudverksam— 214 275 125 151
het, bidrag

GKC — Grönt kompetenscentrum: Medverkan personal.
.. .. .. . 3915 3554 357? 423

massan: Landsbygden levererar pa Eriks-lund, kostnader
Västerås". Genomförande av friskvårdsutbildning Övriga kosb 929 2252 2 219 32
för gröna näringen, Tärna folkhögskola. Gen omfö- nader
rande av drönarutbildning pä Svepnäs Gård. Skogs- Interna kost 125 153 196 44
och Lantmässa 2020 under upparbetning på Osby. Sala nader '

utsedd till nod av Eldrimner (nationellt mathantverks j;;mmggs't:”” "' " ' """—

centrum). Projekt Tillverkningskök för gröna näringen — _l nade} -  5  134 6  234 5  117 117
projektledare ordf. Smaka på Västmanland. i ' '

Deltagande i UF-nätverk Sala, UF-Mässa Stocke '  "
holm, Silverstänkgalan i Sala.

Deltagande och engagemang i länsprojektet
Framtidens Företagare. DRIFTREDOVISNING

Framtagande av nytt upplägg för "Salaambassa- Tkr ”än; ””får; 30311; 35:53::
dörer". Salaambassadörer, tre företagare: Anders

Näringslivskontor 5  150 s 756 5 701 56Brnnström, jörgen Westholm och Linnea Seidel.

Näringslivskontoret är projektledare för Sala
kommuns deltagande på Salamässan i augusti, 10
enheter deltar i gemensam monter.

Näringslivsrådet Sala syftemål och medverkande
företag beslutati KS. 11 företagare ingår från
landsbygden och staden samt olika branscher.

Förstudieprojektet Tillverkningskök Ösby har

     

Kontoret har under året fått beslut om att betala utstöd till
Handelskraft Sala samt betalat stallplatser för husbilarvil-
ket inte varit budgeterat. Semesterlöneskulden gav kon-
toret en minskad kostnad vilket gör att ett positivt resultat

har kunnat lämnas. Det är en marginell avvikelse mot delä—
rets prognos som då var 0.

slutförts. INVESTERINGAR

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-av—
r 2013 2019 2019 vikelse

Inkomster v , - -

9 (se)

Utgifte A 150 O 150

  

 

Medien har ej nyttjats 2019.
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EU-BIDRAG

Kontoret har inte varit  delaktig i några EUfprojekt under
året.

Målavstämning

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 Indikatorsammanstéllning.

.Målet ar helt uppfyllt  l  Målet är delvis uppfyllt Otv'lålet är inte uppfyllt

©Ma'tindikator saknas Ölngen mätning X Inget mål satt

PERSPEKTIV  HÄLLBART  SAMHÄLLE

MÅL:  VÄXANDE SALA

Näringslivskontoret ska skapa bästa möjliga förut- '

sättningar för ett ökat antal företagsetableringar,

och utveckling av befintliga företag.

Företagslotsfunktion inrättad.

MÅL: HÅLLBAR  EKONOMISK  UTVECKLING

Näringslivskontoret bidrar till att uppnå målet ge— '
nom att tillväxten i näringslivet ökar.

Näringslivskontoret bidrar till att uppnå målet ge

nom att värdet av besöksnäringen ökar.

MÅL:  EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

l  Målet är delvis uppfyllt
)(

KOMMENTAR: Volymen på etableringar och nystart påver-

kas negativt av att det inte finns detaljplanlagd mark. Nä—
ringslivskontoret bidrar till att underlätta för etableringar

genom att ta emot intressenter och samverka internt.

Värdet av besöksnäringen har ökat senaste mätningen.
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PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

. X

MAL: GOD SERVICE Av HÖG KVALITET

Kommunens service till företagen förbättras O

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE

.Mi'et  är heltuppfyllt
x

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

_ X

MÅL:  DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

_ X

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

X

KOMMENTAR:  Verksamheten har inga mål och indikatorer för

perspektivet.

Framtiden

' Nytt näringslivsprogram är under upparbetning.

' Attraktionskraft Sala: fortsatt arbete genom pro-
jekt Nordisk Lyskraft — varumärkesbyggnad en för
städer och regioner. Förutom Sala deltar ytterli-
gare 12 kommuner.

' Extern marknadsföring ”Vi är Sala — tillsammans

kan vi" För 1 Sala — mötesplats för näringsliv,
tjänstepersoner och politiker. Silverglans — före—
tagargalan Sala näringsliv.
Ytterligare föreläsningar, event mm kommer att
genomföras för Olika grupper.
Ny hemsida vad gäller utvecklingsfrågor för att
synliggöra Sala.



0

Am bassadörskapskonceptet utvecklas än mera

ihop med våra ambassadörer.

Näringslivsrådet — utformning av gemensam

handlingsplan för näringslivsfrägorna och för—
bättringsåtgärder. Positivitet, energi och vi-
känsla ska skapas.

Handelsntredningen med bilaga parkeringsanalys
framtagen av WSP Sverige AB presenteras, imple-
menteras i arbetet framåt.

Företagslots: fortsatt inarbetning av ”En väg in”

samt kontinuerliga Iotsmöten. Syftet är att skapa
goda effektiva interna ärendeprocesser vad gäller
nyetableringar och våra befintliga företagsären-

den. Service och bemötande i all ärendehantering
ska vara ledord.

Besöksnäring: fortsatt strategiskt arbete som leds

av Destination Salas styrgrupp via en handlings-
plan. Gemensamma satsningar gällande mark-

nadsföring, aktiviteter och utbud kommer att ar-
betas fram i nätverket. Fortsatt utveckling av te-
man, fler reseanledningar.

Grönt Kompetenscenbnm, GKC Ösby: kurser och

evenemang kommer att genomföras.

Arbetet för ökad samverkan Skola — Näringsliv
fortsätter. Fortsatt deltagande i Länsprojektet
Framtidens Företagare och Unga företagare [UF]-
företagandet kommer att ske både lokalt och reg-
ionalt.

Fortsatta dialoger med arbetsförmedlingen (AF),
Yl—l Mälardalen, företag och övriga aktörer  i  kom—
petensförsörjningsfrågan som är vårt störs ta till-
växthinder.

Företagsbesök, ev. bra nschträffa r och andra möf

ten kommer att ske löpande.

Nyföretagarrädgivningen kommer fr o m  2020

finnas hos Nyföretagarcentrum. Rädgivningarna
kommer att ske hos Näringslivskontoret.
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Antal 201?

Arsarbetare

Antal företagsmölen

Antal rådgivningar

Antal företagsträffar

Antal Företagslotsmöten

11 (SS)

2018

116

32

43
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2019

18?

3?

44

36



Medborgarkontor

Sammanfattning året som  gått

Kontoret har under året arbetat med fokus på utveckling

och förbättringar inom IT, kommunikation och central ad-

ministration vilket har ökat leveransförmågan betydligt.

Många utvecklingsaktiviteter har genomförts däribland yt-

terligare  förbättringar av webben salase, IT- och informat-

ioussäkerheten.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verk-ställa

kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksam-

het som inte faller under vård- och omsorgs-nämnden,

skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myn-

dighetsutövning som hör till bygg— och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och fi-

nanser samt ansvarar för att den kommunala verksam-

heten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som full-

mäktige bestämt, att lagar och för-ordningar följs och att

medlen används pa ett ända-mälsenligt sätt så att god eko-

nomisk hushållning upprätthålls.

]  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 ar-betslöshets—

nämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommu—

nallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmel-

serna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige an-

tagna policydokument.

ORGANISATION

Medborgarkontoret består av enheterna för admi-

nistration, IT, juridik och kommunikation, centrala verk-

samheter som ansvarar för både externa och interna funkt-

ioner. Resurser för kommunens politiska organisation äter-

finns inom kontoret.
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Viktiga händelser året som gått

. Genomfört förbättringar av IT- och informations-

säkerheten.

-  Projektet kring införandet av e-tjänsteplattfor-

men Open e-platform och 20-talet digitala tjäns-

ter är lanserade.

' Införande av nytt intranät är påbörjat.

.  Fortsatt utveckling av innehåll, tillgänglighet och

funktionalitet för webben Salase.

o  Etablering av nya digitala infartstavlor vid Salas

infarter och nytt publiceringsverktyg genomför-

des under våren.

- Proaktivt arbete med att föra ut nyheter och in-

formation om Sala via sociala medier och olika

redaktionella kanaler både lokalt och regionalt.

-  EU-valet  2019  och ”omval Falun" är genomfört.

'  Projektet e-SumlT fas 1 genomfört och hela kom—

munen använder verktyget.

o  Projektet Gemensam dokumenthantering är slut-

fört och ny upphandling påbörjas 2020.

0 Ny arbetsordning för kommunfullmäktige har an-

tagits. Gemensamt reglemente för nämnder har

påbörjats.

-  Installationer av IT-nätverk för nyetablerade och

ombyggda lokaler för bland annat vård- och om-

sorg samt skolverksamheten.

- Systemkartläggning är genomförd.

.  Sala-appen har omarbetats och nylanserats under

senare delen av hösten.

' Första versionen av förvaltningsmodell har in-

förts för Sala kommuns it-system.

- Kommunen har tecknat avtal med Sala-Heby

energi AB gällande digital dokumenthantering till

förtroendevalda.

' Salamässan genomfördes med kommungemen-

samma montrar under det samlade temat "At-

traktionskraft".



Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK ANA-
LYS

 

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-av-2018 2019 2019 vikelse

Externa  in[mer _ 2245 -941 -2 405 1 454

l ‘ ,
Tema m -5 405 -7 440 -6 435 .1 005

takter

_ 3551 _a 301 -a 040 459 *

Köp av hu-

vudverksam— 7  574 9 22:3  8  911 313
het, bidrag

Persona" 24 077 26 393 26 124 774
kostnader

omge km" 15 188 12 915 12 655 265
nader

Interna km‘ 2 030 3 074 3 297 -224
nader, . .... .. ._____.__ __. . _ _. ... ., _.Lf,,-,.,s

& Su _ , .;  ""'" ko" as 659 51 006 50 980 1 123 l
: nader ' -

      
Avvikelserna mellan externa och interna intäkter beror på
felbtldgetering.

Avvikelsen på personalkostnaderna beror på flytt av tjäns-
ten kommunjurist.

DRIFTREDGVISNING

Tkr Bokslut Budget Bokslut  Budget-
2013 2019 2019  awikelse

Mbk övergripande , - - -

::F'wm'va ”" 15 374 15 684 16 234 450

Juridisk enhet 1 435  1  484  1  03S 446

Medborgarservice - , —1 1

lT-enhet 10 435  9674 9 123 551

Kommunikation 13 773 1:1114 783 15 753

 

Medborgarkontoret redovisar ett sammantaget överskott
på 1 588 tkr. Kontoret redovisar överskott för personal-
kostnader p.g.a. vakanser inom flera verksamheter. större
intäkter än beräknat från IfA-kollektivet och färre utbild—
ningar fö r förtroendevalda. Valen hade lägre kostnader än
budgeterat och en besparing har gjorts med anledning av

13 [58)
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leverantörsbyte av telekonnnunikation. Kominunjnristen
flyttades under året till kommunchefen utan att budgeten
flyttades.

INVESTERINGAR

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-av—
' 2013 2019 2019 vikelse

Inkomster - . _ _

2  420 3 755 2 958 797Utgifter
       

  _, _ .. . . . .. aga. i?
Itfenheten har genomfört investeringar enligt plan vilket
lämnar ett överskott.

,t'

EU-BIDRAG

Medborgarkontoret har inga EU-bidrag under innevarande
år.

Målavstämning

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 Indikatorsammanstallning.

.Mäletarheltuppfyllt  l  Målet ärdelvis uppfyllt OMåletärinte uppfyllt

@Métindlkator saknas Glngen mätning X  Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att ar- '
beta för en positiv befolkningsutveckling samt att
arbeta för att Sala förbättrar sin placering på

Svenskt Näringslivs ranking med 20 %.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

.Nämnden bidrar till målsättningen genom att ar-

beta för att medborgarna upplever Sala som en bra

plats att leva och bo på. Sala ska förbättra sin pla-

cering på "Fokus", ranking av kommunerna som en

bra plats att bo på samt att Sala ska ha ett värde

över 80  %  för webben.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING



)(

KOMMENTAR: Medborgarkontoret har under året arbetat med

en rad aktiviteter som stöttar målen.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL”. NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att ar- &
beta för att Salas medborgare är nöjda med kvali-

tet och service.

MÅL: GOD SERVICE av HÖG KVALITET

X

MÅL:  PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBOR-

GARE

Nämndens målsättning är att medborf .

garna upplever att de har möjlighet till in-

flytande och påverkan.

KGMMENTAR: Kontoretjobbar löpande med olika förbättf

ringar med bäring på transparens och medborgardialog.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:  TRYGG, SÄKER  OCH  UTVECKLANDE ARBETSMIIJÖ

)(

MÅL:  DELAKTIGHET  OCH  INFLYTANDE  FÖR  MEDARBETARNA

X

MÅL:  WDLIGT  OCH BRA  LEDARSKAP

X

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för per-

spektivet medarbetare.

Framtiden

14 (53;-
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Arbeta vidare med klassning av verksamhetssy-

stem.

Fortsatt översyn och revid ering av kommunens

styrdokument.

Fortsatt utveckling av innehåll, tillgänglighet och

funktionalitet för webben Salase och andra digi-

tala kanaler.

Genomförande av kommunikationsaktiviter med

bäring på investeringsprojekt, utvecklingsaktiviu

teter och nyheter från kommunala verksamheter.

Exponering av Sala, genomförande av olika mark-

nadsaktiviteter (arrangemang, annonsering,

sponsring, mässor mm).

Fortsatt arbete med e-tjänstplattformen Open ef

platform och framtagning samt lansering av digi-

tala tjänster.

Intranätet, tjänster och vidare förfining av

eSumlT kommer att ske under 2020.

Under 2020 kommer W-lan att införas i Sala kom-

H1111].

Fortsatt arbete med processbaserad och gemen—

sam doku menthantering.

Utredning av hur förtroendevaldas möten kan ef-

fektiviseras genom digitala verktyg.

Införande och anpassning av verksamheterna

med anledning av omorganisation.

It—enheten genotnfö r säkerhetshöjande åtgärder

kring kommunens itfnä [verk med mera.

Pilotprojekt för införande av Office 365 kommer

att starta.

En ny skrotningsrutin för återvinning av digitala

verktyg.

En ny it—policy kommer antas.

Ny nätdesign och utbyggnad av lagring.



Verksamhets fakta

Antal

Årsarbetare

Antal unika besök sala.se

Antal samtal till kontaktcenter

0224—747000  (ej Auto—Åmål?

dent]

Antal nybesbk budget-  o  skuldw

rådgivning.

2017

335

259375

50 219

147

2018

42

279 029

54 381

157
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2019

315

334818

59 345

155
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Bygg- och miljökontoret

Sammanfattning året som gått

Året har präglats av förändringar. Efter valet har det nu bli-
viten ny sammansättning av nämndsledamöteri bygga och
miljönämnden. En omorganisation har genomförts i juli
2019 där Bygg och miljökontoret har upplösts och blivit två

enheteri Kontoret för hållbar tillväxt. Ny miljöcheftill-
trädde vid årets början.

Övertagande av alkoholtillsyn från Heby kommun skedde  1
maj. En ny tobakslag infördes 1 juli vilket har inneburit ny
taxa för tillstånd och tillsyn för tobak.

Uppdaterad taxa för tillsyn enligt miljöbalken började gälla
1 juli 2019.

Personalomsättningen har under året varit fortsatt hög
med anledning av fler vakanser och nyanställningar på milf

jöenhoten. Mycket tid och resurser har behövts läggas på re-
krytering och utbildning av ny personal.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. Nämn-

den ansvararhuvudsakligen för byggnadsväsendet, miljö-
och hälsoskydd sområdet, livsmedelskontrollen samt övriga
uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala
nämnden inom byggväsendet, miljö- och hälsoskyddsonn'ä—
det samt livsmedelslagstiftning och lag om handel med re—

ceptfria läkemedel. Nämnden fullgör kommunens myndig-
hetsuppgi fter inom verksamheter som bland annat före-
skrivs och regleras i följande lagstiftningar: Plan och bygg*
lagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftning, lagen om bof

stadsanpassningsbidrag m.m., alkohollagen, tobakslagen
och lagom handel med receptfria läkemedel. Nämnden har
in formations- Och rådgivningsansvar samt ansvarar för

ärenden rörande bostadsanpassning.

ORGANISATION

Bygg- och miljökontoret] del av kontoret för hållbar till,
växt består av byggenheten samt mlljöenheten. Byggenf
heten har 12 handläggare som handlägger bygglovsäreir
den samt bostadsanpassningsbidrag. miljöenheten har 17
handläggare inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, ene

skilda avlopp, naturvård, livsmedel samt alkoholtillstånd.

Viktiga händelser året som gått

I  Resultatet av nöjd kund index  [NKI] från 2018 vie

Sar ett sänkt resultat på två mätpunkter, bygg och

16  (58)
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seweringstillstånd. Dettotala resultatetsjönk 2

enheter. Nu ligger värdet på 74 vilket fortfarande
är högt.

- Enheter—nas ärliga tillsyns- och arbetsplaner som
anger inriktningar och prioriteringar för verk—
samheten har tagits fram. Uppföljning och utvär-

dering av dessa sker till bygg- och miljönämnden.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK ANA-
LYS

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

? 201s  2019  2019  vikelse

Ef‘tema 'n' -13 733 '12 866 43 4e 534
[akter

”Item '"" -923 596 .597 1
takter

," " ' '  ;  ' 1

l simma "" 44 656 -13 452 -14 047 535 i
:  takter . l

Köpavhu

vudverksam- 5 054 3 450 3 993 543

het, bidrag

Personal" 16 164 17 786 16 015 1 770
kostnader

av"? km" 2 514 1613 3 393 71 535
nader

'"tema km" 1 522 1430 1 591 -161
nader

‘ summa km" 25 354 24 279 24 998 -s1s
i nader

am:.-   

 

Personalkostnadernas avvikelse beror på vakanser och för-
äldraledighet.

Övriga kostnader så är det projekt på miljöenheten som är
största orsaken till underskottet.



DRIFTREDOVISNING

Tkr Bokslut  Budget Bokslut Budget-

2018 2019 2019  aWIkelse

Övergripande 952 528 431 97

Byggenhet 6 oss 5770 5806 954

3 589 3 519 4714 -995Miljöenhet

   
Byggenhetons plusresultat beror på  högre  intäkter än bee

räknat och överskott i personalbudget på grund av lång-
tidssjukskrivning och föräldraledigheter.

Miljöenhetens negativa resultat beror främst på s.k. LONA-
projekt inom naturvården. Projektmedel överfördes inte
mellan åren 2018 och 2019, vilket från årets start gav ett
minusresultat på drygt 300 tkr kronor. Resterande delav

underskottet beror på projektet Fiodirroftodling ]ordbruks
verket, där externa medel söktes hos Jordbruksverket men

där kommunen inte fick ersättning för hela projektet.

INVESTERINGAR

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

r 2013 2019 2019 vikelse

Inkomster - - . _

Utgifter 400 U 400

      

 

-  *äå' ,»? ?

Investeringsbudgeten blev inte utnyttjad. Satsningar på e-

tjänster och digitalisering löstes genom tjänsteavtal. luvef
steringsrnedlen behövde därmed inte utnyttjas.

EU-BIDRAG

Kontoret har haft delaktighet i ett EU-projekt gällande flod-
kräftor. Ca 740 tkr har erhållits frän ESF.

Målavstämning

Nämndens rasultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att

uppnå fullmäktiges mål. Mäluppfylielsen bedöms utifrån indikatorer som samt-

liga redovisas i bilagan Indwkatorsammansta’Hning.

.Målet'arheltupotyiit 'Måletärdeivisuppfviit Ohriåieta'rinteuppfyllt

@Métindikammaknas ®Ingen mätning X Inger mål san

PERSPEKTIV  HÅLLBART  SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

)(
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MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

)(

MÅL: EN LÅNGSIKI'IG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

*  Aktiviteter: Verksamhetsplanen för miljöenheten ska

utformas med miljömålen och folkhälsomålen som

grund.

Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen ska

fortsätta.

PERSPEKTIV 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

arbeta för att med borgarna ska uppleva att Sala

har en bra kvalitet och service iverksamheten

ex vis när livsmedelskontroll genomförs för att

ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall),

när en första kontakt har tagits inom en vecka i

minst 90  %  av de ärenden som initierats av all-

mänhet eller företagare, när minst 80  %  av

nämndens beslut visat sig vara riktiga vid över-

prövning i samband med överklaganden samt

när planerade inspektioner för miljöskydd och

hälsoskydd utförs.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE

Nämndens målsättning är att med bor— .

garna upplever att de har möjlighet till

inflytande och påverkan.

KOMMENTAR: Då nämnden arbetar med myndighetsutövning

är medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan bee

gränsad.



PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:  TRYGG, SÄKER  OCH  UTVECKLANDE ARBETSMIIJÖ

— Aktiviteter .

Kontorets enheter arbetar fram årliga planer för

genomförande och utveckling av verksamhet-

erna vilket även inkluderar förbättringsaktivite-

ter utifrån medarbeta renkät, skyddsrond och

statistik från arbetsskador, tillbud och sjukfrån-

varo.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR  MEDARBETARNA

—Aktiviteter: .

Möjlighet till inflytande över arbetets planering

sker regelbundet via individuella samtal, på en-

hetsmöten och arbetsplatsträffar samt verka

sam hetsavstämningar.

MÅL:  TYDLIGT  OCH  BRA LEDARSKAP

- Aktiviteter: '
Tvdlighet i ansvarsfördelning och rutiner genom

kvalitetsledningsarbete i det vardagliga arbetet

ger förutsättningar för god och rätts-säker verk-

samhet.

Framtiden

-  Bättre verktyg behövs för en ökad tillgänglighet och
digitalisering av verksamheter. idag saknas bra ve rk—
tyg för detta och vi lägger ner mycket tid på att vara
tillgängliga vilket medför att mindre tid finns för hand
läggning av ärenden.

' Med förväntad ökning av byggnationer av nya bostäe

der, äldreboenden, skolor och förskolor kommer ökad

arbetsbelastning på byggenheten och miljöenheten.
För miljöenheten blir det en påtaglig ökad arbetsbee
lastning med anledning av ökatantal yttrande i sam-

band med exploateringsarenden och framtagande av
nya detaljplaner. Utöver detta tillkommer en utökning

av antalet tillsynsobjekt och yttranden i byggärenden.

I  Arbetsmarknaden för handläggare inom bygg— och
miljösektorn är stark.

.  Behovsutredning för tillsyn behöver göras för miljöen-

heten.

.  Det finns behov av att utreda vilken taxemodell inom

miljöbalkens områden som fortsattskall gälla i Sala, då
SKR nyligen har tagit fram en ny modell.
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.  Det finns förslag om förändringar inom livsmedelslag-
stiftningen, om att det ska bli efterhandsdebitering för

livsrnedelstillsyn, vilket innebär ökad administrativ

kostnad för genomförande och efterlevnad.

.  Miljöenheten ser av vikt att kommunen arbetar fram
en uppdaterad strategi för hantering av metallförore-
ningar i mark och masshantering samt beslutar om
handlingsplan för förorenade områden, vilket ökar
möjligheterna att arbeta strategiskt med förorenade

områden.

. Detbehövs en projektanställning på miljöenheten för
att möta upp statligt finansierade projekt avseende åt-
gärder för sanering av föroreningar kopplade till Sala
Silvergruvaeområdet och Pråmån. Sannolikt tillkom-

mer senare också projektet Gamla Hytta n, där Läns-
styrelsen anser omrädet vara prioriterat för åtgärder.

.  I  takt med ökade exploateringar ökar trycket på arbete
med avfallsflöden i strävan efter ökad återanvändning

i samhället. Arbetsfördelning och arbetssätt kan
komma att påverkas på miljöenheten. Implementering
och tillsyn till följd av konsekvenser av ny avfallsplan
för regionen, kan konnna att även där påverka miljö—

enhetens arbetsfördelning och arbetssätt.

Verksamhetsfakta

Antal 2017  2013 2019

Livsmedelskontrollen genomförs 310/310  100% 100%

för att ge säkra livsmedel (100%)

[Utfall/planerade kontroiler)

Miljöskydd planerade inspek' 39/39  100% 100%

tioner-utfall (100%l

Hälsoskydd, ärendebalans 200 210

N'Iedborgarundersr'ikning..r 75/75 74/74  Går ej att

nöjd kundmatning SBA fylla i

I minst 90  %  av de ärenden som 80% 90% 97%

initierats av allmänhet eller före-

tagare ska en första kontakt ha

tagits inom en vecka

Vid överprövning i samband 94% 91,5% 37.5%

med överklaganden ska minst 80

%  av nämnden; beslut visa sig

vara riktiga



Samhällsbyggnadskontoret exkl V/A

Sammanfattning året som gått
Mycket tid under året har lagts på stora investeringsprojekt

såsom Vallaskolan, färdigställande av idrottshallen på Lär-
kan, utredning av nya Akraskolan och reparationeri sim-
hallen.

Under  2019 har ett väl fungerande samarbete utveckla ts
ytterligare tillsammans med 'l'rafikverket och Region Väst-
manland där fokus har varit på att förbättra trafiksituat—
ionen för oskyddade trafikanter samt förbättra gå ng- och

cykelvägsnätet.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens gator,
parker, grönområden, kommunens skogsinnehav och sil-
vergruvans vattensystem. Kontoret ansvarar även för va t-

ten- och avloppsförsörjning, kommunens fastigheter och
anläggningar, att förvalta och utveckla kommunens kart—

verk och geografiska informationssystem, att ortnamn och
adresser inom hela kommunen upprättas och fastställs,
kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik. Vidare ansvarar
även kontoret för kommunens kostverksamhetsamt kom—
munens roll som markägare, kommunen översiktliga plae
neringen och fysiska detaljplanering.

ORGANISATION

Sanihällsbyggnadskontoret består av enheterna Gata—och
park, Kart och mät, Måltid, Fastighet, Samhällstekniska,
Teknisk sewice och Plan och utveckling.

Viktiga händelser året som gått
I januari 2019 tilldelades Sala kommun 150 miljoner kro—
ner för miljöåtgärder kring förorenad mark och vatten för
Sala silvergruva och Pråinån. Inledande provtagning och
medborgardialog med närmast berörda är påbörjad.

Ransta skola och förskola med tillagningskök, en fullstor idA
rottshall och bibliotek stod klar för inflyttning till skolstart
vårterminen 2019 och gården blev färdigställd till höstten
minen 2019.
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Årsrapport 2019

Sala kommun

[januari 2018 upptäcktes fuktskador på Åkraskolan. Beslut
togs att ersätta skolan med en temporär lösning, eftersom
fuktskadorna pä Åkraskolan var så pass omfattande. Under
hösten och vintern 2018-2019 utreddes olika alternativ för
skolans framtid. Den 17 oktober beslutade kommunstyrel-
sen att kommunen ska bygga en ny Åkraskola på samma

område som den tidigare.

Underåret har byggnation av en helt ny grundskola vid

Vallaskolan pågått. Skolan kommer att ge plats för 450—500
elever. Inflyttningen beräknas kunna ske höstterminen
2020.

Isamband med Salamässan invigdes den nya idrottshallen
på Lärkan. Hallen omfatmr en fullstor plan, två omkläd-
ningsrum, läktare, café, förråd, konferensutrymmen, vänt-

rum och entréytor. Under året har stora skador på Lärkans
simhall konstaterats och upphandling av reparationsentre-

prenör har pågått under hösten.

Måltidsenheten hade tre nomineringar till Årets White
Guide junior och Senior och vann titeln Årets seniorkock,
kom på 3:e plats i kategorin Årets Seniormåltid och var no—
minerad som en av tio till kategorin Årets skolkock.

Trafikverket har påbörjat projektering för byggandet av
gäng och cykelvägar mellan Sala—Kumla, Kumla-Ransta och
ny planskild korsning vid väg 70  i  Kumla.

Under 2019 har Kvarteret Räven på Ängshagen börjat
byggas ut. Kvarteret kommer att omfatta 37 nya hushåll.

Arbetet med att säkerställa att Gruvans vattensystem och
kommunens dammar uppfyller gällande krav på säkerhet
har fortsatt under 2019.

Med mål att öka trygghet och säkerhet, folkhälsa och att
öka stadens attraktivitet har ett antal av stadens parker ut—
vecklats under året.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK ANA-
LYS

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

' 2013 2015 2019 vikelse

Emma mm" .40 220 -33 727 47 453 13 726

gerna '"mk' 494 500 305 028 eos 719 1691

Summa intäkter  -335  020 333 755 354 172 15 416 l



Köp av huvud-

verksamhet, bi- 42 937 35 292  41 752 45490
drag

Personalknst- 82 515 86 154 82 281 3 873

nader

do:?” koma" 215 059  225 594 241 oss -15 394

::?” koma" 34 275  81 275  as 758 -4 493

i. ::?” koma" 424 846 423 415 .  450919 -22 504

   g;

Moe

 

—. __ ata

 

Externa intäkter har ökat med  13,7  mkr jämfört med budr

geterad nivå.  Till  största del består detta av exploateringsv

vinster och slutreglering efter skogsbränderna  2018.

De interna intäkterna har att göra med ett utökat arbete i

kontorets investeringsprojekt för kontorets medarbetare.

De lägre personalkostnaderna är relaterade till vakanser

och sjukskrivningar.

De övriga kostnad er som ökat under året består av kostna

der för rivning, sanering och utrangering och slutreglering

efter skogsbränderna  2018.

DRIFTREDOVISNING

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget—av-

r 2013 2019 2019  vikelse

Kontorsledning 2  389 0 464 164

Plan— och ut-

vecklingsen- 49 84? 50  900  54 586 -3 685

heten

äta"/parken" 23 225 28 ooo  27 937 13
heten

Kart/mat 3 639 3 450 3 226 234

Fan'ghelsen' 1  502 0 3 480 73 480
heten

Teknisk service 182 SUI] 1 995 -1 695

s.amha'mek' 4 913 6 ooo 5 203 797
nlska enheten

Måltidsenheten 879 1 000 434 565

l
l

 

Kontorsledning:

Semesterlöneskulden för hela kontoret är placerat på korr

torsledningen.

Plan- och utvecklingsenheten:
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Bilaga nämndernas verksamhetsberättelse
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Sala kommun

Hela underskottet för enheten består i kostnader för sane-

ring inom Östra kvarteret. Sedan delårsbokslutets prognos

har resultatet förbättrats p.g.a. exploateringsvinstersamt

högre återbetalning frän Region Västmanlands avseende

kollektivtrafik.

Gata/ Park:

Enheten håller sin budget trots en utökning av verksam

heten. Denna utökning har hanterats genom att enheten

jobbat mer med investeringsprojekt.

Kart] mät:

Överskottet har uppstått p.g.a. vakanser under stora delar

av året. Under sista delen av året har nya medarbetare re-

ktytera ts in, vilketgjort att prognosen ifrån delårsbokslutet

inte längre stammer.

Fastighetsenheten:

Kostnaden för rivning och Utrangering av Ransta skola och

förskola samt utrangering av Äkraskolan uppgick till c:a 11

mkr. Däremot har resultatet förbättrats jämfört med del-

årsbokslutet beroende på att det ej funnits upphandlade ra-

mavtal för bl.a. bygg—, el—, vvs-, styr/regler- och ventilations—

arbeten. Reparationer och akuta fastighetsskador har ut-

förts till större del av den egna personalen. Höst och vinter—

vädret har varit gynnsam vilket medfört en lägre kostnad

för snöupptagning och sandning. Detta kombinerat med en

stor återhållsamheti övrigt har gett en besparing på ca 7

mkr. Konsekvensen av detta är tyvärr ett eftersatt under-

håll.

Teknisk service: En stor anledning till att ett underskott

har uppstått under året har att göra med in täktsbortfall

inom centralförrådet, jämfört med  2018  så har intäkterna

gått ner med  1,3  mkr.Verksamheterna i kommunen köper

inte längre lika mycket från förrådet som de tidigare gjort.

Under året har även ett underskott inom slalnhanteringen

uppstått som hade att göra med en rättstvist där kommu—

nen fick betala för egna rättegångskostnader och ett högre

pris för slamtömning än vad vi önskat.

Samhällstekniska enheten exkl. VA:

Måltidsenheten:

Måltidsenheten fick under våren  2019  besked om att anta-

let beställda pedagogiska måltider frän Barn och utbildning

skulle minska markant på grund av besparingar. För att

täcka upp för de budgeterade intäkterna har Måltidsen—

heten arbetat hårt för att få ner sin kostnadsutveckling ge—

noin men)/förändringar för att minska på livsmedelskost—

nader, personalkostuader och lnatsvinn.



INVESTERINGAR

Tk Bokslut  Budget  Bokslut  Budget-av-

r 2013 2019 2019  vikelse
Inkomster -19 403 -12 500 -2 238 -10 261

Utgifter 258 624 293 707 220 187 73 519

raw".- 'a  
  

 

.-. .LJ'på!? J...,    "nu a _ .;

Kontorsledningspro-
34 D 0 Cl

gram

li'lan- OCh ”MCM" -1r 710  7 ooo 14 94a f? 944
Ingsprogram

Gatuprogram 6  855 24 900  9  585 15 215

Parkprogram 2 235  6  800 2 895 3 905

Kart  mätprogram 68 300 15 285

Lokalprogram 244 076 237 907 188 404 49 502

Teknisksemcepru: 0 150 0 150

gram

Gruvans vattensy-
3 658 4 150 2 006 2 143

stemAprogram

Måltidsprogram - - - 
  

Pian- och utvecklingsprogram:

Under året har enheten, efter politiska beslut, köpt in ett

antal fastigheter, i  synnerhet på Norrmalm. Detta för att få

till en ny stadsdel norr om järnvägen i Sala. Enheter] förr
handlar om ett antal försäljningsärenden, men dessa har
tyvärr inte hunnit slutföras under 2019, vilketgör att ett
underskott uppstått.

Gatuprogram:

Alla beslutade medel har inte förbrukats till stor del bero-

ende på förseningar i pågående exploateringsprocesser
som Östra Kvarteren/Silvewallen, Ekebyäng, Gillet och
Evelund. Vägunderhåll och statligt finansierade gång— och
cykelbanor har flyttats från hösten 2019 till våren 2020.
Gatukostnader för den nya gång- och cykelvägen förbi sjuk-
huset kommer faktureras från Regionen under 2020.

Parkprogram:

Likt gatuprogram Inet har medel inte förbrukats till stor del
beroende på förseningar i pågående exploaterings— och

planprocesser. Aktivitetsparken har påbörjats men Inedel
för 2019 behöver nyttjas under 2020.

Lokal program:

Fastighetsenheten har färdigställt följande projekt: Ransta
skola/förskola och Idrottshall, Lärkans Idrottshall. Gär-
desta förskola, tillagningsköket på Björkgården, kontorslo—
kaler pä Borgmästaren.

4

21  (58)

Bilaga nämndernas verksamhetsberättelse

Årsrapport 20 19
Sala kommun

Utredningar för Varmsätra skola och Ängshagenskolan är
framtagna.

Påbörjade men ej färdigställda projekt: Vallaskolan F-6
samt ombyggnad av matsal. Sjötorpet renovering. Projekte-

ring av rivning och nybyggnation Åkraskolan. Projektering
av LSS-boende. Renovering av simhallens 25fmeters bas-
sang.

Gruvans vattensystem program:

Avvikelsen beror primärt på att avverkningen av riskträd
längs dainmvallama harskjutits från 2019 till 2020 på
grund av att tillståndsprocessen och medborgardialog har
dragit ut på tiden. Avsaknaden av ramavtal har lett till att

vissa dammtekniska förstudier fått skjutas till 2020.

EU-bidrag:

Kontoret hanterar inga bidrag.

Målavstämning
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att

uppnå fullmäktiges mål. Måiuppfvilelsen bedöms utifrån indikatorer som samt—

liga redovisas i bilagan indikatorsammanställning.

.Målet a'r helt upplvllt  l  Målet er delvis uppfyllt OMåfet ärinte uppfyllt

©Mätindikator saknas 'Singen mätning X  Ingetmålsatl

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

_ .

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

_ l

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILIÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

' .

KOMMENTAR:

Även iår har Salas befolkning ökat och under de första tre

kvartalen ökade bafolkningen med 46 personer. Det aktiva

arbetet som Samhällsbyggnadskontoret genomför genom att

ta fram detaljplaner-och att sälja fastigheter har gett resultat.

Kontorets har under året genomfört följande aktivitEter för

att uppnå målen inom perspektivet:

Arbetet med nya översiktsplanen som blickar framemot 2050

har inletts.

Arbetet med uppdatering av befintlig VA-plan parallellt med

översiktsplanearbetet har påbörjas.



Matsvinn har mäts 2 ggr under året enligt en ny nationell

mätmetod och punktinsatser har gjorts för att undersöka

vilka förändringsåtgärdersom germest effekt.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MAL.- NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE
_ .

MÅL: GOD SERVICE Av HÖG KVALITET
.

MÅL: PÅVERKAN OCH  INFLYTANDE  fÖR  KOMMUNENS MEDBOR-

GARE

l

KOMMENTAR:

f(ontorets har under året genomfört följande aktiviteter för

att uppnå målen inom perspektivet:

lnformationskampanj till fastighetsägare gällande problemf

häckar, sa ndupptagning och vinterväghållning kommer har

genomförts.

Under året har en belysniogsvandring för att öka tryggheten  i

tätorten genomförts.

Måltidsobscrvationer på förskolor, skolor och inom äldre—

omsorgen har genomförts men inte på samtliga enheter.

Maträd/matmöten har genomförts på samtliga enheter med

verksamhetsrepresentanter/brukare.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:  TRYGG, SÄKER  OCH  UTVECKLANDE ARBETSMILIÖ

.

MÅL:  DELAKTIGHET  OCH  INFLYTANDE  FÖR  MEDARBETARNA

_ .

MÅL:  TYDLIGT  OCH BRA  LEDARSKAP

)

KOMMENTAR:

Kontorets har under året genomfört följande aktiviteter för

att uppnå målen inom perspektivet:
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Arbete med att öka inflytande och delaktighet genom att in-

föra ny mötesstruktur och arbetsplatsbyten mellan olika kök

har införts under åren.

Ett arbete med att förbättra tillbuds- och händelserappm'te-

ring inom kontorets verksamheter har påbörjats men ytterli-

gare åtgärder behöver genomföras.

Framtiden

Samhällsbyggnadskontoret arbetar aktivt med att förverk—
liga visionen: ”År 2024 har Sala kommun passerat 25 000
invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livs—
kraft och god livskvaliteti hela kommunen". Det görs bland

annat genom att ta fram detaljplaner för att skapa platser
för framtida etableringar och nya bostadsområden. Utma—

ningen som kontoret har haft under de senaste åren är att
gå från verksamheter som tidigare hanteratdrift, underhåll
och förvaltning till ett kontor som jobbar med en framåtrik-
tad utveckling för hela Sala. Detta har även ställt krav på
nya kompetenser inom Plan och utveckling—, Kart—mät—,
Fastighet- och Samhällstelmiska enheterna och alla dessa

Enheter påverkas av den konkurrerande byggbranschen.
Detär idag mycketsvåit att rekrytera kompetenta medar-
betare.

Sala har en positiv befollmingsökning sedan flera är tillf
baka. För att denna trend ska fortsätta krävs nya detaljpla-
ner, nya kommunala tomter för villor och flerfamiljshus —
inte bara i Sala tätort — utan även ide andra tätorterna. För

att dessa områden ska vara attraktiva, konkurrenskraftiga
och hållbara krävs ett ännu närmare samarbete mellan
flera kontor och flera olika kompetenser inom kommuner.

Kontoret arbetar aktivt med att ta fram en ny översiktsplan
och under 2020 kommer arbetet att fortsätta. Översiktspla-
nen ska föra Sala kommun i riktning mot ett hållbart sam—
hälle u r både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hänseende.

Kommunen har under 2019 fortsatt det väl fungerande

samarbetet med Trafikverket och Region Västmanland där
fokus har varit på att förbättra trafiksituationen för oskydf
dade trafikanter" och förbättra gäng- och cykelvägsnätet.
Nästa stora projekt är att göra verklighet av ätgärdsvalssttla
dierna kring järnvägskorsningarna. Planen är att få till
planfria korsningar för både fordonstrafik, gående och cy—
klister, vid Resecentrum i Sala. Detta skapar möjligheten att
utveckla Norrmalm till en ny stadsdel.

i nära framtid kommer nya Vallaskolan att färdigställas och

byggandetav nya Äkraskolan påbörjas.

Allt eftersom kommunen växer måste kommunens sam-
hällsnyttiga fastigheter anpassas efter de nya behoven. Stor

fokus på framtida lokalförsörj ning kommer att krävas och



en förutsättning för det arbetet är kon torsövergripande

samarbeten. Under de närmaste åren kommer bland annat
ett antal LSS-boenden att byggas och här krävs ett nära
samarbete mellan Samhällsbyggnadskontoret och andra
kontor.

Mältidsenheten kommer under 2020 inte att höja de in—
terna mältidspriserna. För att långsiktigt kunna hålla nere
mältidspriserna krävs en fortsatt utveckling av menyernas
innehåll och ett fortsatt arbete med att minska livsmedels-
kostnader och matsvinn. Bland annat fortsätter kontoret

samarbetet med SLU:s forskning angående nya metoder till
fortsatt minskning av matsvinn.

Kommunen har fattat beslut om att alla medarbetare ska

ha rätt till heltid. Mältidsenheten står därför inför en stor
utmaning då 48  %  av våra medarbetare i dagsläget är del—
tidsanställda och att detta ska hanteras inom budgetram.

Verksamhets fakta

2017 2018  2019

Kostnad parker, kr/inv 540 557 -

Antal resor med kollektlvtraflk 204 271 305

(buss),  tusental

Standa rdkostnad kollektiidraf'lk,

kr/inv

Kostnad för måltideri kommunal

grundskola åk 1-9, kr/elev

95].  1  026  1  056

B 945 9 560 —

Kostnad för måltider i kommunal

gymnasieskola, kr/elev 4 871 5  012 _

Tillgång till bredband om minst

mo Mbit/5, % 50’3 ED"; '

Kommunägda lokalytor, kvadrat _  156 166

m 400 400

inhyrd Iokalyta, kvadrat rn - 22 500 22 500

Kostnad för lokaler i kommunal

grundskola åk 1-9,kr/elev 20 37G 21 725 _

Kostnad lokaler kommunal för-

skoleklass, kr/elev 11 280 9  568 *

Kostnader för lokaler i kommu—

nal gymnasieskola, kr/elev 25 444 23 137 '
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Samhällsbyggnadskontoret  — Vatten
och  Avlopp

Sammanfattning året som  gått

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för  kommunens  gator,
parker, grönområden, kommunens  skogsinnehav och sil-

vergruvans vattensystem. Kontoret ansvarar även för vat-

ten- och avloppsförsörjning, kommunens fastigheter och
anläggningar. att förvalta och utveckla kommunens kart-
verk och geogra Hska informationssystem, att ortnamn och

adresser inom hela kommunen upprättas och fastställs,
kollektivtrafik och särskild kollektivtratik. Vidare ansvarar

även kontoret för kommunens kostverksamhet samt kom—
munens roll som markägare, kommunen översiktliga pla—
neringen och fysiska detaljplanering.

ORGANISATION

Samhällsbyggnadskontoret består av enheterna Gata-och
park, Kart och mät, Mältid, Fastighet, Samhällstekniska,
Teknisk sen/ice och Plan och utveckling.

Ansvaret för VA—kollektivet finns organisatoriskt i kommu-
nen pä Samhällstekniska enheten. Samhällsbyggnadskon-

toret.

Viktiga händelser året som gått
Årets gränsvärden för reningsverken klarades troligen
trots den regniga hösten vilket innebar hög belastning på
grund av att stora mängder ovidkommande vatten [till-
kommande vatten från nederbörd] trängt in i ledningsnä—

tet. Totala mängden ovidkommande vatten under 2019 be-
räknas till 57 procentjämfört med 2018 då mängden var

51 procent.

Utläckaget frän vattenledningsnätet har för de flesta orter
minskat under 2019, vilket minskat vatten förbrukningen.
För Sala stad minskade utläckaget från 21 procent till 18

procent. Hedäker och Möklinta har fortfarande stora
mängder odebiteratvatten och arbetet med attåtgärda
detta fortgår under 2020.

24(53)
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Årsrapport 2019
Sabkommun

Sjöledningen mellan Broddbo och Banelund [avloppsled—
ning) fick en större läcka under slutet av december. Arbete
pågår med att utreda dess framtid och rutiner ska tas fra m
hur denna ska kontrolleras och lagas.

Vid inkoppling av nya huvudvattenledningen mellan vatf
tenverk och vattentorn uppstod problem med ledningsare
betet. Detta resulterade i att Sala tätort inkl. Saladamm rise
kerade att bli utan vatten. lnkopplingen kunde dock gef
nomföras innan någon konsument blev drabbad. Rutiner
för liknande framtida arbeten kommer att tas fram.

Ett flertal arbeten på huvudvattenverket har genomförts.
Ledningar till och från reservoaren har både bytts och la-
gats. Resewoaren har felsökts efter utläckage och ventiler
har tätats.

Ekononn

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK ANA-
LYS

Bokslut Budget-ewi—
Tkr Bokslut 2013 Budget 2019 2019 kelse

Externa intäkter -23 259 -25 785  -29 455 3 680

Interna intäkter -1 967 -4 341 -2 758 —1 583

1 Summa intäkter 30 225 -30 125 -32 223 2 097 l

_käk a; k'f'v'ua'. _
verksamhet, biz 2 31a 2  670 2  348 322

drag

Personalkosm' 9  522 10 609 10 549 749
der

0"“33 knit” 12 292 11 542 12 447 7905
der

Interna mm} 6 oss 5 305 E 773 el 473
der ,,,,,,,,,  ,  , , ,  ,,, . .

:  summa koma" se 226 30 126  32 223 -2 om'J

 

Den första januari 2007 trädde "Lagen om allmänna vatten-

tjänster" i kraft  [LAV  07]. Lagen reglerar bland annat att
den ekonomiSka redovisningen ska ske sä rskilt för VA-
verksamheten. Motivet är att tillgodose behovet av den in—
formation som krävs för att kontrollera, om de avgifter som

tas ut är korrekta. De avgifter som får tas ut av VA-kollekti—
vet [fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna an-
läggningen) ärendast avgifter som täcker nödvändiga kost-
nader för att ordna och driva NJA-anläggningarna.



Resultatet för VAfverksamheten 2019 är 4,0 mkr. VA-fon-

den vari början av året 4,5 mkr och med årets resultat har

fonden minskats till 0,5 mkr. VAffonden och skulden till

abonnen terna är därmed 0,5 mkr.

INVESTERINGAR

Budgetvawiw
Tkr Bokslut 2018 Budget  2019  Bokslut  2019

kelse

15 958 8  537VA program ?  797
I7       

 

Total  investeringskostnad 2019  blev  16 MKr vilket är en

fördubblingjämfört med 2018. Avvikelsen på 8,6 MKT be—
ror huvudsakligen på mindre reinvesteringari reningsver-
ken, mindre omläggning av ledningsnätet. Den Iedningsytt
och omläggnings av ledningar som gjordes i samband med

byggnationen av nytt sjukhus kommer faktureras Sala
kommun Linder 2020.

EU-bidrag:

Kontoret hanterar inga bidrag.

Målavstämning
Nämndens resultatutvärderlng av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att

uppnå fullmäktiges mål. Målupplyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt—

liga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning,

.Målel ärhelt uppfyllt  l  Målet är delvis uppfyllt OMålet ar inte uppfyllt

©Métindikatorsaknas Singenm'atning X  lngetmålsau

PERSPEKTIV HÄLLBART SAMHÄLLE

MAL: VÄXANDE SALA

_ X

MÅL: EN LÅNGSIKTEG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

, X

MAL: EN LÄNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

* x

KOMMENTAR:
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PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

_ X

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET
X

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE  FÖR  KOMMUNENS  MEDBOR-

GARE

X

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ

X

MÅL:  DELAKTIGHEF  OCH INFLYTANDE  FÖR MEDARBETARNA

_ )(

MÅL:  TYDLIGT  OCH BRA  LEDARSKAP

, X

KOMMENTAR:

Framtld en

I december presenterades en rapport för Klimatanpassad

dricksvattenproduktion i Sala kommun för KSLU. Rapper,
ten innebär:

'  Fortsatt arbete med vattenskyddsområden med
start i Härsved.

. Fortsatt utredning av olika möjligheter till infiltf

ration i Badelundaåsen för att förstärka vattenf
försörjningen.

.  Utredning och projektering för att stärka vatten-
försörjningen i Ransta genom att bygga en förbin-
(Ielseleding till Sala Stad.

Arbete med en reviderad vatten- och avloppsplan för Sala
kommun har pågått under större delen av 2019. ] arbets;
gruppen deltar representanter från Samhällstekniska ene
heten, Miljöenheten, Plan- och utvecklingsenheten samt



miljöstrateg. Material  till  VAföversikten har samlats in

där behov och förutsättningar har framkommit. Med hän-

syn till den informationen har ett förslag på VA-policy ta-

gits fram. Under hösten fortsatte arbetet med att ta fram

handlingsplaner för både kommunalt och enskilt dricks—
vatten som konkretiserar VA-frågorna och anger vilka åt-

gärder som ska vidtas och vem eller vilka som har ansva—

ret för dessa. Arbetet ska nu sammanställas och ett för-

slag på reviderad VA-policy och VA-plan ska presenteras

för kommunfullmäktige under Våren 2020. Arbete pågår

också med att ta fram en dagvattenplan.

Sala avloppsreningsverk har genomgått en belastnings och

kapacitetsanalys som belyser de re ningssteg som behöver

uppgraderas för att kunna ta emot en allt mer växande be:

folkning. Arbete med att ta fram strategi och handlingsplan

kommer fortsätta under 2020.

Under 2020 kommer en nödvattenplan för Sala kommun

att tas fram i samarbete med miljö samt Säkerhetsansva-

riga inom kommunen. Arbete med att säkra vår dricksvat-

tenförsörjning kommer att fortgå med fokus på grundvat-

tenbrunnar under 2020.

Detaljplanen för "Skuggan 4" är ute pa Samråd och projek-

tering för gata och VAfledningar startas under våren

2020. Under våren kommer också projektering för om-

läggning och förstärkning av omln'ingliggande nät genon'r

föras för att möjliggöra exploateringen.

Verksamhetsfakta

2017 2018  2019

tUl-verksamhet

Kostnader totalt, tkr 27 777 30 226 32 223

varav kapitalkostnad, tkr 6 097 5 792 6 160

Intäkter från taxa, tkr 24 998 27 ?54 28 785

26158)
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Kontoret för  hållbar tillväxt

Sammanfattning året som gått

Under aret har Arbetsmarknadsenheten och  Enheten  för

Vuxnas  lärande  brutits ur från V00 respektive BOU för att

tillsammans  med ett  antal  andra enheter  bilda  det nya kon-

toret Kontoret för  hållbar  tillväxt. lntegrationsenheten har

också upphört som egen enhet och sorterar numera under

Arbetsmarknadsenheten.

Vidare har det nya kontorets arbete präglats av att finna nya

och fungerande samarbetsformer med Arbetsförmedlingen

i och med dess omorganisering och minskade närvaroi Sala.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG
Sala kommun skall ge merborgarna service utifrån olika per-

spektiv och som skall gagna ett växande Sala. Vi knyter an

till de sociala, ekonomiska och ekologiska mål som finns i

FNs Agenda 2030.

Kommunen ska sörja för att den kommunala basservicen

fungerar och bidra till att utveckla Sala att bli en attraktiv

kommun att både bo och verka inom. Organisationen ska

vara tydlig och transparent och skall skapa förutsättningar

för samarbete mellan verksamheter. Man skall ta ansvar för

att politiska beslut och inriktningar blir genomförda.

Vi arbetar för öppenhet inom ogranisationen och och våra

medborgare och delaktighet och samarbete skall uppmunt—

ras. Allt detta för att skapa tillväxt och utveckling.

ORGANISATION
Kontoret består av sammanlagt  6  olika enheter som alla har

med hållbar tillväxt och service till medborgarna att göra.

Ett aktivt arbete kommer att bedrivas för god samverkan

mellan kontorets samtliga enheter och och övriga enheter

inom kommunen samt olika myndigheter.

Genom att göra ett kontor för dessa enheter kommer frå-

gorna tydliggöras i kommunen. Det nya kontorets fokus

har många beröringspunkter med FNs agenda 2030.

27158)
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Viktiga händelser året som gått

O

.

Ett treårigt ESF-projekt, Kvinna in i Sverige, har startats

under perioden.

Karla snickeri har gått ur sina lokaler som ska renove-

ras, vilketkan antas leda till temporärt minskade intäk-

ter från verksamheten.

Statsbidrag har erhållits för att etablera ett lärcentrum

för vuxna. Planering och organisering pågår med upp-

start under hösten.

En extern utbildningsanordnare, Hermods, har upp

handlats för att förbättra flexibiliteten, utbildningsut—

budet och kostnadseffektiversera vuxenutbildningen.

"Gröna gången", ett ESF-projekt som riktar sig till per-

soner Iångt från arbetsmarknaden, har inlett en imple-

menteringsfas.

Silverlotsen, kommunens "en-våg-in"-koncept, där

handläggare från AF, Integrations- och arbetsmark-

nadsenheten, försörjningsstöd samt vuxenutbildning-

ens studie- och yrkesvägledare, samlokaliseras har un-

der perioden utvecklats till en fungerande verksamhet

för kommunens behövande medborgare.

Ansvarig nämnd för SFI har granskats av kommunens

revisorer.

Skolinspektionen har granskat Sala kommun med fo-

kus på hur kommunen möter de behov och förutsätt-

ningar som arbetssökande nyanlända med kort utbild-

ningsbakgrund som omfattas av utbildningsplikten har.

Arbetsförmedlingens kontorsnärvaro i Sala har upp

hört under året. Det nya kontorets arbete har känne-

tecknats av attfinna nya och fungerande samarbetsfor-
mer med Arbetsförmedlingen.



Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK
ANALYS

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

2013 2019 2019  vikelse

Flimma '"" -41 925 -39 379 -2 546
takter

”Ålem 'n' -1 060 -1 457 407
takter;.,_,..I, . .. "'I

-  Summa :n-
i, _  ' _i 1751?!!! 42 oss 40 335 2 139  !

Köp av hu—

vudverksam- 3 201  2  385 815

het, bidrag

Personal" 52 470  48 087 4 333
kostnader

Ovrlga kom" 4 303  4  246 58
nader

'mer” kan" 3 903  7 ass 1017
nader

i  summa mt" as 377 sz 603 s 274
.  nader .—

.7 'e . gif—if  ; .  i," e) i. l'-

 

Kontoret genererar ett överskott under  perioden.  Överskota
tet kan dels förklaras med minskade personalkostnader i re-

lation till budget på grund av ej tillsatta tjänster, framförallt
inom BEA-området (beredskapsanställningar] då en funktf

ionell samverkan med Arbetsförmedlingen har upphört. Vi-
dare kan detta överskott förklaras med ökade intäkter  i  form
av statsbidrag som ska hänföras till BEA-Området och är
2020. Även ESF-projektet Gröna Gången genererar ett över-

skott.
Den totala minskning av intäkter för kontoret förklaras med
minskad schablonersättning för nyanlända samt uteblivet
statsbidrag för extratjänster.
Slutligen har inköp till kontorets verksamheter varit åter-
hållsamma i enlighet med rådande köpstopp.

DRIFTREDOVISNING

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-

r 2013 2019  2019 avvikelse

Arhetsmarknadsen- 14 837 11136 3  701

heten

integrationsen- 1 201 1  092 110

heten

Vuxnas lärande 9354 9554

få.
324

 

      stämd! ..

Vuxnas lärandes bidrag till kontorets överskott förklaras
med lägre personalkostnader än budgeterat. Arbetsmark—
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nadsenhetens positiva resultat förklaras av färre BEA-an-
ställningar samtidigt som statsbidrag för dessa har en efter—
släpning som inneburit ett överskott.

INVESTERINGAR

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-av-
2018 2019 2019 vikelse

Inkomster - - - -

Utgifter - , , -

  

gavs ": .c.
Verksamheten har inga investeringar.

EU-BIDRAG
Kontoret bedriver de två ESFfprojekten Gröna gången och
Kvinna in i Sverige som syftar till att personer långt från ar-
betsma rknaden ska komma närmare densamma.

Målavstämning
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att

uppnå fullmäktiges mål. Måluppfvllelsen bedöms utifrån Indikatorer som samt-

liga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.
.Målet är heltuppfvlit l Målet imam; uppfyllt
(åMätindikatorsaknas &lngen målning

OMa'iet ärinte uppfyllt

X Inget mål satt

PERSPEKTIV HÄLLBART SAMHÄLLE

MÅL: vAxANoE  SALA
X

MÅL:  EN  LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING
)(

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILIÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

' x

KOMMENTAR:  Verksamheten har inga mål och indikatorer för

perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MAL.- NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE
X

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET
)(

MAL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE rön  KOMMUNENS MEDBOR-

GARE

' x

KOMMENTAR:  Verksamheten har inga mål och indikatorer för

perspektivet.



PERSPEKTIV MEDARBETARE Verksamhetsfakta

MÅL: TRYGG,  SÄKER  OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ Antal

x AME

MÅL: DELAKTIGI'IET OCH lNFLYTANDE FÖR  MEDARBETARNA Deitagare i arbetsmarknadsin-

, x satser

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

KOMMENTAR: Verksamheten har inga mål och indika—

29158]
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Ungdomari feriearbete

x Mottagna  flyktingar

Vuxnas lärande

Hefårsstudieplatser gymnasial

torer för perspektivet. vuxenutbildning

Helårsstudieplatser grundläg-

gande vuxenutbildning

Antal elever SFI

Framtiden

I

.

Fortsätta utveckla samverkansformer med AF. Detta

gäller både AME och VUX. Handläggning på individ—

nivå försvåras i och med AP:s neddragning i Sala.

Utveckla samverkansformer och synergieffekter inom

ramen för det nya kontoret.

Utbildningplikt  — säkerställa att personer med utbilde

ningplikt möts av ett utbildningsutbud som svarar mot

målgruppen behov.

Utveckla Lärcentrum för ökad måluppfyllelse och flex-

ibilitet.

Integration och nyanlända — osäkerhet kring hur

många nyanlända som Sala kommun kommer att ta

emot.

Kommunstyrelsen och kontorschef/skolchefblir an—

svarig för den kommunala vuxenutbildningen.

Sala kommun är en av flera kommuner som under pe-

rioden 2020—2022 är med [ detav Arbetsförmedlingen

organiserade pilotprojektet KROM.

Omorganisering och samordning av samhällsoriente-

ring för nyanlända. Utökad tid från 60 timmar till 100

timmar.

Budget i balans och kompetensförsörjning

() Enligt den självkostnadsprincipen behöver kon-

toret jobba med att få budget i balans.

o En utmaning ligger i att ta hand om den arbets—

kraftsreserv som finns inom kontorets olika

verksamheter, exempelvis nyanlända.

Arbetsmarknadsenheten kan förväntas få ta ett

större ansvar för de personer som stär långt ifrån ar-

betsmarknaden och som tidigare fick större stöd från

statliga myndigheter såsom Arbetsförmedling och
Försäkringskassa.
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2017

275

202

126

52

201

2013

311

157

176

68

211

Årsrapport 2019
Sala kommun

2019

396

282

39

114

69

196



Räddningstjänsten

Sammanfattning året  som  gått

2019 har varit ett normalt är för räddningstjänsten rö-

rande antalet utryckningar och stora bränder.

Skogsbrandvärnet är uppstartat, 60 personer utbildade och

utrustade.

Färdigställandet av övningshuset dröjer, vissa centrala

upphandlingar skall slutföras innan byggnaden kan påbör—

jas.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verk-snälla

kommunfullmäktiges beslut sa mt ansvara för all verksam-

het som inte faller under vård- och omsorgs-nämnden,

skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myn-

dighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och fi-

nanser  samt ansvarar för att den kommunala verksam-

heten bed rivs i enlighet med de mål och riktlinjer som full—

mäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att

medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god eko-

nomisk hushållning upprätthålls.

[kommunstyrelsens uppdrag ingär 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

arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommu-

nallagen eller annan relevant lagstiftning

gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kom-

Jnunfullmäktige antagna policydokument.

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 Heby och fyra

i Sala. Antalet anställda är ca 110

personer, varav 24 i utryckande heltidstjänst och fyra i
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dagtidstjänsti Sala. Övriga är deltidsbrandmän [rädd-

ningspersonal i beredskap -  RiB]. Den huvudsakliga verk-

samheten utgörs av:

. Operativräddningstjänst

. Tillsynsverksamhet

'  Utbildning och information

Viktiga händelser året som gått

-  2019  kan betraktas som ett normalår, både vad som

gäller antalet anledningar till utryckning såväl som

storlek på inträffade händelser. Det som avviker är en

mycket varm och torr period under april -— maj. När

brandriskprognosen Steg och naturen torkade upp in-

träffade ett antal anlagda skogsbränder. Samt att det

under senhösten inträffade ett antal anlagda bränder i

lador och omklädningsrum vid badplatser.

-  Skogsbrandvärnet startade under våren, 60 personer

är kontrakterade. Samtliga har erhållit introduktions-

utbildning och försetts med kläder.

'  WPA, ] väntan på ambulans. Under året har antalet kri-

terier som är underlag för utlarmning av räddnings-

tjänsten utöka ts, vilket gäller Västmanland.

0 En kombitjänst har inrättats i Ransta, dvs en deltids-

brandman som förutom sin ordinarie beredskapspe-

riod alltid upprätthåller beredskap när han tjänstgör

på sin ordinarie arbetsplats. Detta kan bara genomfö-

ras när huvudarbetsgivaren välvilligt arrangerar ar-

betsuppgifter och ansvar så larm kan hanteras utan

dröjsmål. Detta sker på försök och kommer att utvär-

deras 2020. Kombitjänsten medför att minimibeman-

ningen vissa veckor dagtid är en person, istället för

noll.



Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK
ANALYS

Tkr Bokslut  Budget Bokslut Budgeta-
2018 2019 2019  vikelse

Ef‘mma '”" -25 537 -13 248 -13 543 300
takter

'Ttema '” -753 4543 ess 38
takter

i-"summa "" -27 290 -'13 896 44 235  -  339
; tåkter ' '  I

Köp av hu-

vudverksamf 1 335 705 209 -4
het, bidrag

Personal-kostnader 31 430 28 935 23 555 321

0"”33 kw‘ 15 594 5 611 5 866 -255
nader

""e”" km" 2 230 2 173 2 191 as
nader

I  "mma "5 ' 50590 37 475 37 432 4a ‘
'  nader

     

Överskottet på 382 tkr beror bl. a på följande faktorer:

-  Heby kommun  betalade 98 tkr mer än avtalet
med Sala kommun anger, fördelning i  procent i

förhållande till invånarantal.

, Högre intäkt pga. fler fatska/onödiga brandlarm
frän byggnader med automatiskt brandlarm.

- Intäkter från restvärdesräddningar i samband
med trafikolyckor och ersättning för lVPA (I Vän

tan På Ambulans] antalet uppdrag överstiger ana
tagandeu i budget.

—  Under del av året har en heltidstjänst i "täckstyr-
kan” [pooltjänst] hållits vakant.

Överskottet har uppstått trots fler och omfattande utbild-
ningar för ökad kompetens, bl. a. två bra ndmästarutbild-
ningar på internat. Samt ökade kostnader för nyanställning
av deltidsbrandmän. Kostnader och åtgärder som är en in-

vestering för framtiden.

Även kostnader för fordon, reparationer och drivmedel har

överstigit budget.

Utfallet är i linje med det som angavs i delårsprognosen.
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DRIFTREDOVISNING

Tk Bokslut Budget Bokslut  Budget-
r 2018 2019 2015  awikelse

Räddningstjänst 23 300 23 579 23 197 382

  .. Ir:  
ii        

Det är en marginell skillnad mot delårets prognos på 354
tkr.  I  övrigt se ovanstående kommentarer.

INVESTERINGAR

Tk Bokstut Budget Bokslut Budget-

r 2018 2019 2019  awikelse

Inkomster -170

Utgifter 5903 S 814

        '.a
1'

  

På grund av upphandlingsskäl har inte återuppbyggnaden

av övningsfältet kunna påbörjas. Räddningstjänsten begär
tilläggsanslag med  2  458 tkr förprojekt 3793 Övningsfält
samt 500 tkr från projekt 3822 för inköp av utrustning för
att hantera kemikalieolyckor, skogsbrandskänga till all perf
sonal samt utrustning för brandutbildning av kommunam

ställda.
Resterande medel återlämnas.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till atl

uppnå fullmäktiges måi. Mäluppfvllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt-

liga redovisas i bilagan lndikatorsamrnanställning.

.Målet är heltuppfylh  l  Måletar delvis uppfyllt OMéleLärinte uppfyllt

©Matlndrketor saknas Slagen mätning X Inget mål satL

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL:  VÄXANDE SALA

_ X

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

. )(

MÅL: EN LÄNGSIKTIG MILJÖMÄSSEGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att utsläpp från O

Räddningstjänstens fordon minska r.



Aktiviteter

Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp

av ”miljöbilar" bea ktas, Fordonskörning ska minimeras.

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV  MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: .

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.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: .

De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE genom—

förs till 100 %.

30  %  av de kommunanställda i Sala och Heby kommu-

ner genomgår årligen utbildning i brandkunskap

och/eller sjukvård.

Årskurs 2, 6 och  8  i Sala och Heby kommuner genom-

gär utbildning i brandkunskap.

MAL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED—

BORGARE

X

KOMMENTAR:

Målet nöjda medborgare — ingen mätning genomförd.

Målet God service av hög kvalitet — brandutbildning blev endast

genomförd för årskurs 2 i både Sala och Heby kommun.

MÅL: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: '

Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år

2018 jämfört med 2015.

Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och

trafikolyckor skall förbättras till år 2018 jämfört med

2015.

Den enskildes medvetenhet om brandrisker och age-

rande vid bränder skall öka till år 2018 jämfört med

2015.

Aktiviteter

Se Räddningstjänstens verksamhetsplan för 2018 på

Sala komm u ns hemsida.
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KOMMENTAR:

Målet Trygg och säker kommun , endast delvis uppfyllt

beroende på att Räddningstjänsten inte fått fullt gehör

avseende förbättrad gatumiljö och att säkerhetsinform-

ation om reflexer och cykelhjälm endast meddelats års-

kurs 2.

PERSPEKTIV  MEDARBETARE

MÅL: TRYGG,  SÄKER  OCH UTVECKLANDE ARBETSMIIJÖ

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs .

utan att personalen skadas, samt att räddningstjänstens

sjukfrånvaro understiger 4 %.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

_ x

MÅL:  TYDLIGT  OCH BRA LEDARSKAP

X

KOMMENTAR: Aktiviteter

Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten fortsätta att

poängtera de reella och potentiella risker som är förknippade

med olika räddningssituationer.

Uppmuntra OCh underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som del-

tidspersonal.

Framtiden

.  Räddningstjänstens ambition att öka antalet Brand-
mästare, dvs ledningsnivå L2 kommer att uppnås.
2018 fanns 5 stycken och i är lagom till sommaren kan
det vara så många som 11 stycken.

Under året skall organisationen förändras, tvä tjänster
i den befintliga täckstyrkan kommer att omvandlas till

brandmästartjänster. Arbetstiden är 40 timmar dagtid
med en vecka beredskap var 4:e vecka. Förändringen

medför att varje brandskift kommer att vara 5 man

mot nuvarande 4. Under en övergångstid kommer

funktionen som "yttre befäl" växla mellan personal
med dagtidstjänst och mellan bra ndpersonal som ar
betar skift. Brandmastare med beredskap kommer att
kunna ha en längre inställelsetid så bostaden behöver
inte finns i Sala tätort, vilket underlättar vid rekryte-
rlng.

Från årsskifteti år så är förebyggande avdelningen
förstärkt med en 0,6 tjänst. En nödvändig förstärlming



föratt  hinna  med tillsynen och annat  förebyggande  ar-

bete. Den tidigare timanställning som har Förstärkt av-
delningen upphör.

.  Räddningstjänsten förmåga att erbjuda flera externa
utbildningar har ökat då en brandinspektör haran-
ställts med certifikat att utföra "heta arbeten".

.  Under förutsättning att medel överförs från 2019
kommer uppförandet av ett nytt övningshus att starta.

Verksamhetsfakta

Antal

Årsarbetare

2017

27

2013

28

2019

29
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Räddningstjänsten använder i större utsträckning de—

larav den operativa personalen till säkerhetsarbeten
bland annat vid framställning av personliga passer-
kort.



Ekonomikontoret

Sammanfattning året som gått

Upphandlingsfunktionen har under året haft en fortsatt

mycket stor volym samtidigt som det varit stora personal-
omsättningar vilket inneburit ett ansträngt läge. Under hös-
ten bemannades kontoret fullt ut.

Detsvåra ekonomiska läge som präglat kommunen har på-
verkat kontorets arbete under hela året.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verk-ställa
kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksam-
hetsom inte faller under vård— och omsorgs—nämnden,
skolnämnden, kultur— och fritidsnämnden eller den myn-
dighetsutövning som hör till bygg— och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och fi-
nanser samt ansvarar för att den kommunala verksam-
heten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som full-
mäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att

medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god eko-
nomisk hushållning upprätthålls.

[kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela fö rvalt-
nlngsorganisationen och att vara arbetsgivare för den-
samma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten

bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstifming.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som

räddningsnämnd, krisledningsnämnd och
arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommu-
nallagen eller annan relevant lagstiftning
gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kom-
munfullmäktige antagna policydokument.

ORGANISATION

Ekonomikontoret består av två verksamheter,
kommunens ekonomifunktion samt upphandlingsfunktion.

Båda dessa funktioner är centraliserade vilket innebär att

kommunens ekonomer och upphandlare alla
tillhör ekonomikontoret. Syftet är att få ett enhetligt synsätt
och att kommunledningens budskap tydligare kan föras uti
organisationen. Den centraliserade
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organisationen bidrar till en gemensam utveckling av kom-
petens, enhetliga arbetsform er, utökad controller» och ana-
lysfunktion samt högre kvalitet och
kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion för-
stärks även den interna kontrollen.

Ekonomifunktionens roll är dels att bistå kommun-styrel—
sen i dess ekonomistrategiska arbete och dels att stödja
förvaltningarna i det ekonomiska arbetet

Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för en god eko-
nomi med effektivt resursutnyttjande för hela kommunen.

En god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en
förutsättning för att kunna ge
medborgare och externa intressenter bästa möjliga
service.

Upphandlingsfunktionens roll är att tillsammans med kom-
munens verksamheter planera, genomföra och

utvärdera de upphandlingar som kommunen genomför.
Syftet är atti enlighet med gällande lagar inom upphand-
lingsområdet säkerställa avtal som innebär en bra affär för
Sala kommun.

Viktiga händelser året som gått

0 En ny modell för arbetet med internkontroll har
arbetats fram och implementerats inför 2020.

.  Inom ekonomiområdet har en utbildningssats-

ning för chefer och assistenter genomförts under

året. Olika utbildningspaket har tagits fram för att
användas fortlöpande.

-  ] samarbete med fastighetsenheten har en policy

samt riktlinje för fastigheter och lokalförsörjnin g
tagits fram.

-  En upphandlingsskadeavgift på 1 100 tkr har ut-
dömts av förvaltningsrätten på grund av en otillå-
ten direktupphandilng inom byggservice.



Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK
ANALYS

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

2013 2019  2019  vikelse

Efter” '"" -92 -100 -132 24
takter

'Ttema '"" .11 A11 -11 0
takter

! . ' l
l sfmm "" 403 -119 430 24  !
! takter ;

Köp av hu-

vudverksam-

het, bidrag

Femma" 10 131 10 599  9 030 358
kostnader

O‘mga kmr" 2 408  2 203 3345 ,1 643
nader

Interna kost- 584 603 625 _22

nader

& summa ““5" 13 113 13 505 14 302  *  dry?
. nader . -- _  -

     

På grund av vakanta tjänster under året är kontorets persof
nalkostnader 868 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader är 1 643 tkr högre än budgeterat och be—
ror till stor del på att en upphandlingsskadeavgift på 1 100
tkr har betalats på grund av en otillåten direktupphandling
för byggsenrice. Problem med bemanning och tidsbrist har
inneburit att avtal inte förlängts korrekt. Kontoret har
även nyttjat konsulter för att upprätthålla en fungerande
verksamhet både inom ekonomi och upphandlingsverk—
samheterna vilket har inneburit en budgetavvikelse på 536
tkr. Prognosen pä budgetavvikelsen vid delårsrapporten
var 82 tkr sänt re än det utfall som redovisades vid årets
slut.

DRIFTREDOVISNING

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-
' 2013 2019 2019  awikelse

€konomifunktion 9  572 10 055 9438 617

Upphandl'”g5' 3498 3331  4721  —1 390
funktion

    

 

_EJ)?   
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Ekonomifunktionen visar ett överskott på 617 tkr på grund
av personalvakanser och upphandlingsfunktionen ett une
derskott på 1 390 tkr som till största delen beror på den
upphandlingsskadeavgift som dömts ut av förvaltningsrät'
ten. Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av
vakanta tjänster har balanserats med konsultkostnader för

att upprätthålla verksamheten för båda funktionerna.

INVESTERINGAR

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-av-
r 2013 2019 2019 vikelse

Inkomster - . .

Utgifter . . ,

 

Kontoret har inga investeringar.

EU-BIDRAG

Ekonomikontoret sköter redovisningen av EU projekten
Välfärdsteknologi samt Gröna gången och har erhållit 120
tkr för nedlagt arbete.

Mälavstämning

Nämndens resultatutvä refering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att
uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt—

liga redovisas ibilagan Indikatorsammanst'allning.

.Målet är helt uppfyllt  I  Målet är delvis uppfyllt OMälel ar inte uppfyllt

X lnget målsalt©Mätindikator saknas S*!ngen matning

PERSPEKTIV HÄLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

X

MAL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

_ X

MAL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UWECKLING

_ x

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:  NÖJDA MEDBORGARE  OCH BRUKARE
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' * Verksamhetsfaltta

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET Antai

_ )( Årsarbetare ekonomikontor

.. Varav årsarbetare ekonomi-
MAL:  PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FOR KOMMUNENS MEDBOR- funktion

GARE Varav årsarbetare upphandlingsv
funkfion

x

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ

x

MÅL: DELAKl'IGHET OCH lNFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

_ x

MÅL: TYDLEGT OCH BRA LEDARSKAP

)(

Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektiven.

Framtiden

För att möta förändringarna i den nya kommunala redovisf
ningslagen som gäller from 2019 behöver en del anpassf
ningar göras, bland annat kommer koncernredovisningen
samt förvaltningsberättelsen i årsredovisningen att behöva

förändras och utvecklas

Arbetet med att samordna exploateringsredovisningen
bättre fortsätter för att få en mer rättvisande redovisning.

Upphandlingsorganisationen är nu fullt bemannad och ar-
betet med att avtalsförlängningar och upphandlingar ska
ske i rätt tid fortsätter.

I och med den organisation.-attirändring som gjordes under
2019 så tillhör den administrativa enheten ekonomikorr

toret och arbetet med att samordna processor inom kon-
toret kommer att fortsätta.

35 (58)

2017

1?

12

5

2018
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2019
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Personalkontoret

Sammanfattning året som gått

Välfärdssektorns  behov  av kompetens behöver byggas.
Samtidigt finns  behovet  av att kunna  erbjuda  attraktiva an—
ställningar. Heltid som norm ses som en del av lösningen
samtidigt som det dessutom i förlängningen anses kunna
minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad

jämställdhet.

Processen för "rätt till heltid" [utifrån kommunstyrelsens
beslut och huvudöverenskommelsen  [HÖR  16] med fade
förbundet Kommunal] har pågått under hela året och från

hösten 2019 innefattas alla kommunens verksamheter.

Alla nyanställda får heltidstjänster. Alla deltidsanställda ska
erbjudas heltidsarbete och fler av dem som redan har hel—
tidsanställning, men av olika anledningar arbetar deltid
idag, ska erbjudas heltidsarbete.

Mot bakgrund av det nya centrala samverka nsavtalet, avtal
om samverkan och arbetsmiljö, som ersätter tidigare sam-

verkansavtal FAS 05, har ett partsgemensamt arbete gjorts.

Webbseminari um, ett antal workshops och mötesdiskussf
ioner mellan de lokala parterna mynnade uti partsgemen—
samma tillämpningsanvisningar  och  att arbetsgivardelegat—
ionen beslutade anta det nya avtalet från den 1 oktober

2019.

Det nya samverkansavtalet innehåller, till skillnad mot tidi—

gare avtal (FAS 05], även avtal om arbetsmiljö.

Därav  och  för att stärka arbetsmiljöarbetet har även nya
malla r, där arbetsmiljöfrågorna lyfts fram i form av lö—

pande uppföljning, för dagordning på sa mverkansmöten
och  APT tagits fram. Kommunens samverkansgrupper fun-
gerar tillika som arbets miljökommitté.

Lönekartläggning genomfördes inför 2019 års löneöversyn,
utifrån jämställdhet meilan män och kvinnor.

Digitalisering av lönebesked, för ca 3000 löner, har genom
förts, vilket leder till en effektivare hantering, minskad

kostnad och är även positivt för miljön, då utskick av löne-
specifikationer i pappersform slopats.

Tidigare genomförda medarbetarundcrsölmingar, senast

2016, gjordes vart tredje år. Inför 2019 beslutades att den
kommer att genomföras varje år  ochi  egen regi, vilket le-

der till en besparing med ca 100.000 kr.

Den nya undersökningen innehåller tre delar, organisato-
risk/psykosocial enkät för skyddsrond, indikatorer för att
mäta nämndens mål som ska bidra till att uppnå fullmäkti-

ges mål, samt frågor som Sveriges kommuner och regioner
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(SKR) ställt till landets kommuner kring motivation, ledar-

skap och styrning.

Verksamhetsansvar

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verk-ställa
kom mun fullmäktiges beslut samt ansvara för all verksam-

het som inte faller under vård och omsorgs—nänmden,
skolnämnden, kulturv och fritidsnämnden eller den myn-
dighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och fi-
nanser samt ansvarar för att den kommunala verksam—
heten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjersom full—
mäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att

medlen används på ett ändamålsenligtsätt så att god eko-
nomisk hushållning upprätthålls.

I  kom nm nstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvalt-
ningsorganisationen och attvara arbetsgivare för den-
samma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som
räddningsnämud, klisleclningsnämnd och ar—betslöshets—

nämnd.

ORGANISATION

Personalkontoret består av personalchef, förhandlingschef
och lönechefsamt HR—konsulter och lönehandläggare.

lla-konsulter

Personalkontoret bistår kommunstyrelsen med kommunö-
vergripande arbetsgivar-, pensions— och löne-administra—

tiva frågor. som bl.a.

I  Administration  av alla kommunens löner, ledigheter

och avvikelser.

.  Drift och utveckling av lönesystem och dess

ingående moduler för Sala och Heby kommun.

. Konsultativt stöd och kompetensutveckling till föwalt-
ningens arbetsgivarföreträda re
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.  Utveckling och anpassning av styrdokument och proA Ekonomi
cesser utifrån laga r, avtal och politiska beslut.

'  Effektivisering, samordning och internkontroll inom ar- RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK
betsgivarområdet.

ANALYS
'  Kommunövergripande samverkan och förhandlingar

med Fackliga organisationer och är även arbetsgivarens nu Bokslut Budget Bokslut Budget-av—
representant vid intresse och tvisteförhandlingar. 2018 2°19 2°19 “”156

Externa in:
'  Ko mm unövergripande projekt/processer (ex. rektyte- täkter "739 4575 '996 321

ring, lönekartläggning, introduktion m.m.] Interna in.
täkter & 0 —8 8

. . _. ., ., : 22:3” 4'47 '-675 -1 804 328 l
Viktiga handelser aret som gatt s  . 1

Köp av hu-

.  Från hösten 2019 ingår alla kommunens verk— vudverksam— . _ . ,
samheteri projektet [Rätt till heltid), för infö- het- bidrag
rande av heltid som norm. Personal- ? 551 9433 6631 2857

kostnader
.  Antagandet av nyttsamverkansavtal, 1 oktober Övriga kost

2019 och införandet av partsgemensam ma till- nade, 2 113 2  245 2  355 '121
Iämpningsanvisningar för avtalet.

'"tema m“ 1 ago  2 ons 1 933 23
,, .. . .. _ .. nader

-  Lonekartlaggnmg darkvmnor och mans arbetS— [. .. .........__.__._._.._..___._______ ..--..-.. .-... .. . ..... .
uppgifterharjämförts föratt kunna upptäcka, åt- % :32?" km" .  11554 _  13379  _  710979 2760 !
gärda och förebygga löneskillnader som inte kan .
förklaras med könsneutrala argument. _; '_f

     "—   
'  Digitalisering av lönebesked, ca 3000 löner.

Nettoresultatet avviker från budget med 3 088 tkr.
Överskottet för personalkostnader orsakas av vakanta
tjänster samt ökade intäkter.

DRIFTREDOVISNING

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget-
r 2013 2019 2019  awikelse

Personalkontor/HR 5581 8310 6079 2231

Personalkonto/Iö'

neenhet
4 326 4 154  3  897 857

""9- . 93.3%.;

 

Överskottet a 3 088 tkr innefattar lägre personalkostnader
än budgeterat för både HR och löneenhet, vakanta tjänster.
samt ökad intäkt för lönekontoret Skillnaden mot delårs-
prognosen som var 2 351 tkr är att tjänster fortfarande inte
kunna tillsats.
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INVESTERINGAR ' X

Bokslut Budget Bokslut Budget-av— KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för per-
Tk: 2013 2019 2019 vikelse spektivet.

Inkomster . . _ _

Utgifter

rätt

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE

Kontoret ha" inga '”Vesmri'lgar' MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att andelen skador minskar

av totalt antal registreringar samt att sjukfrånvaron

understiger S %.
EU-BIDRAG

Kontoret hanterar inga ELB—bidrag. MÅL: DELAKTIGHET OCH  INFLYTANDE  FOR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet genom att alla medarbetare  .

anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsam-

“Iala VSI alllllillg tal E(lSrlthef

lesu tatet ZIV Eda”. etarundeisokningen kring me-
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att . .. . . _ ..

ning, larande och motivation vrsar 3,5 eller hogre.
uppnå fullmäktiges mål, Måluppfvllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt-

liga redovisas i bilagan Indikatorsamrnanställning.

MÅL1TYDLIGT  OCH BRA LEDARSKAP
.Målet ärheltuppfyllt  l  Målet ardelvis uppfyllt OMälel är inteuppfyllt

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: .
©Ma'tindikator saknas Slngen matning X  Inget målsatt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE
Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arv

betsgiva rens sida [utöver hälsoorsak) är fem eller

.. färre.
MÅL: VAXANDE SALA

Resultatet av medarbetarundersökningen kring upp-

' x skattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING Resultat i medarbetaru ndersökningen kring mål, ut—
x värdering och förväntan visar 3,7 eller högre.

MÅL-. EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING
KOMMENTAR:

_ X 1. Målet för en trygg, säker och utvecklande ar-

.. . . .. b  t  'l'" "  ' t llt,
KOMMENTAR:  Kontoret saknar mal och indikatorer for per, e sml JD ar '” e uppfy

spektivet. Andelen skador och olycksfall var 55  %  (59  %2018)av det
totala antalet registrerade (både skador och tillbud), vilket är

en minskning med 4 %. Sjukfrånvaron uppgick till 6,7  %

(prel.) totalt för kommunen och när inte målet under  5  %.
PERSPEKTIV MEDBORGARE

2. Målet för delaktighet och inflytande för medar-

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE betarna är uppnått.

x Alla medarbetare anställda mer än ett år har haft medarbea

tarsamtal under 2019 (målet 100  %)

MÅL: GOD SERVICE AV HOG KVALITH Resultatet i mede rbetarundersökningen för mening, lärande

X och motivation visar 3,97 (målet 3,5  %  eller högre)

. 3. Målet fört dli toch bra ledarska är u nått
MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBOR- v  g p ””

Antalet tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivare
GARE . a ..rens sida var O (malet fem eller  fame)
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Resultat! medarbetarenkäten kring uppskattning, förtroende

och ansvar visar 4,3 (målet 3,7 eller högre),

Resultati medarbeta rundersökningen kring mål, utvärdering

och förväntan visar 3,95 (mål 3,7 eller högre).

Framtiden

.

Bristen på tillgänglig kompetens ökar kravet på
stöd från HR  till  verksamheterna vad gäller rekry-
tering, uwal och anställning.

Bristen på tillgänglig kompetens leder också till
ökade lönekostnader och en mer komplex löneö—
vcrsynspmcess.

Den stora utmaningen i, att inom befmtlig ekono-

misk ram, införa heltid som norm för alla medar-

betare i kommunen.

Pägäende politiska diskussioner om ändringar i
lagen om anställningsskydd  (LAS) och den påver-

kan en ändring skulle få.

Verksamhetsfakta

2017  2018  2019

Antal anställda tsvJ 14 11 11

Antal anställda visstid1 O D O

Sjukfrånvaro  % 2  %  1,8  %  3,0  %

40153)
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning året som gått

Arbetet med att få den kommunala budgeten i balans inle-

des 2018, har fortsatt  2019  och kommer att behöva fort-

sätta 2020.

Kontoret har under  2019  arbetat utifrån ett restriktivt för-

hållningssätt och strävat efter att hålla budget i balans, lik-
som det visar att kultur- och fritidskontoret både följer

övergripande politiska mål och beslutade åtaganden samt

bedriver verksamheten med invånarna i fokus. Personalen

har genom kompetens, res ultatinriktning, engagemang och

arbetsglädje på ett förträffligt sätt arbetat för verksamhet-

ens utveckling och genomförande.

Genom kommunens satsning på kultur och fritid har kon-

torets totala verksamhet ökat. Två fullstora idrottshallar

har byggts, varav en med tillhörande bibliotek med ”Mer

öppet" funktion samt en med läktare, café, konferenslokal

samt ny entré till anläggningen på Lärkans sportfält. Vid

ny- och ombyggnation på kommunala lokaler är målet att

avsätta 1% av den totala byggnadskostnaden för konstnär-

lig gestaltning. En uppskattad byggkostnad för anläggning-

arna medför att total kostnad för konstnärlig gestaltning

ligger nära 1% målet.

! Regional kulturplan 2015—2018fanns målet att utveckla

samverkan mellan kommunernas folkbiblioteks—verksam—

heti länet. Syftet var att öka servicegraden och tillgänglig-

heten till bibliotekstjänsteri hela länet. Först ut i länet var

Sala kommun. med länsövergripande biblioteksdatasystem

KOHA som installerades under maj.

En förändrad biblioteksservice i Möklinta har genomförts

för att bedriva en kvalitativ biblioteksservice på landsbyg-

den. Bokbussen erbjuder en Större flexibilitet och närvaro

för att nå fler med läsning, information och stimulans än

vad som tidigare tillhandahållits.

Simhallen har skapat en stor oro pga att det är en gammal

anläggning med många problem. Den 12 juni stängdes sim-

hallen pga. arbetsmiljöskäl och säkerheten för besökarna.

Beroende på renoveringsmöjligheter så kan kanske simhal-

len öppna HT-ZOZO.

Övergripande kan sägas att allt- forskning, samhälls-ten-

denser, folkhälsoläge, mm - tyder på att kultur- och fritids-

nämndens verksamhet, oavsett om den är kultur-, folk-

hälso- eller idrottsinriktad blir allt viktigare för samhället i

allmänhet och för medborgarna i synnerhet.

Nämndens bedömning är att verksamheten bedrivits enligt

övergripande politiska mål och beslutade åtaganden.

41 (ss)
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Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens upp-gif-

ter inom områdena kultur och fritid och ska därvid arbeta

för förverkligandet av de av kommunfullmäktige antagna

målen inom verksamhetsområdet.

Kultur- och fritidsnämnden har också till uppgift att, i den

mån gällande författningar eller beslut av kom-munfull-

mäktige, ej föreskriver annat med uppmärksamhet följa

utvecklingen i de frågor som gällerkultur- och fritidsverk-

samhet i kommunen.

ORGANISATION

Kultur— och fritidsnämnd ansvarar för verksamheten inom

nämnt område. Samtidigt är alla verksamheter samlad til]

en gemensam förvaltning där kommunstyrelsen är anställ-

ningsmyndighet. Kultur- och fritid består av kultur- och fri-

tidskontoret och ett flertal verksamheter.

Kultur- och fritidskontoret är ett strategiskt kontor med

kultur- och fritidschef och sex verksamhetsområden. Kon-

toret utvecklar och analyserar kultur- och fritidsverksam-

heten i Sala kommun, och arbetar långsiktigt för att tillsam—
mans uppnå visionen "Sala kommun ska ha passerat 25

000 invånare, 2024".

Inom kontorets verksamhet ingår: 'Anlåggningar uBiblio-

tek -Friticl  — Rörelse  — Idrott - Kultur-skola  — LSS/fritid— Ka-

planen 'Kv. Täljstenen/Ungdomslokalen 'Kultur oSimhal-

len

Kultur- och fritid delar gemensam förvaltningsadministrat-

ion, administrativ personal, ekonomipersonal och HR-per-

sonal med kommunstyrelseförvaltningen

Viktiga händelser året som gått

' Ransta idrottshall och bibliotek.sfilial invigdes den

9  januari.  ]  samband med invigningen presentera-

des konstverken på platsen.

.  Nytt länsövergripande bihlioteksdatasystem

KOHA installerades Linder maj.

I  Nya verkstaden på Lärkans sportfält stod klari

maj.



'  Simhallen stängd es 12 juni av arbetsmiliöskäl, då

risk för kollaps av bassängerna inte kunde uteslu-
tas.

. Bangolfbanorna  i  stadsparken ansvarade arbets

marknadsenheten för drift och skötsel under

sommaren.

.  Lärkans nya Sporthall invigdes den 31 augusti,
under Salamässan. ] samband med invigningen
presenterades konstverket ” Tillsammans".

Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK
ANALYS

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

2013 2019 2019  uikelse

Eftema "" -6 526 -5 270  -5427 157
takter

"Pema '"" -1 109 —935 —1 173 238
takter

!  :  . '  . ‘-
i Sim“ '"" -7 534 -5 205 —6 500 395  l
i takter - &

Köp av hu—

vudverksam- 8  647 7 865  7  704 162

het, bidrag

Persona" 14 324 14 581 14 335 195
kostnader

0""33 km" 7 285  7 170  7 536 -366
nader

Interna km" 21 835 26 314 25 170 544
nader

l  summa kas” 52 592 56 431 55 795 535 l
: nader l

     i",-l ‘2  ~

Budgetavvikelserna gällande interna kostnader härrör från
in ternhyror rörande nya Sporthallen
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DRIFTREDOVISNING

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2018 2019  2019  awikelse

Föwaitningsledning 2  898  2  942  2  946 —4

Biblioteksuerksam'

het 7873 8006 3' 974 32

Täljstenen/ung-
4  151  4  297

domslokal 4 279 18

Fritid 10 484 B 847 9 710 137

Kultur 3  603 4  54-4 4  505 39

Anläggningar 11 477 16 021 15 138 883

Simhall 4462 4  569  4610 —41

 

£‘gggf-

 

fl

 

Budgetavvikelsen för anläggning härrör från internhyror
rörande nya sporthallen samt generell återhåll-samheti
verksamheten i övrigt med anledning av KS beslut. Delårs-
prognosen angav en prognos på 100 tkr och skillnaden mot
den är att hyrorna för nya hallen inte blev som budgeterat.

INVESTERINGAR

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-av-
2018  2019 2019  vikelse

Inkomster

Utgifter 301 1 200 1 105 95

P  ". ”vi     

investering i form av id rottsf och biblioteksinredning ge-
nomfördes koshtatlseffektivt genom samordning av materi-
alnyttj'ande mellan olika idrottshallar.

EU-BIDRAG

Kontoret har inte haft några l-IU—med el under året.



Målavstämning

Nämndens resultatutvardering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att

uppnå fullmäktiges mål, måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samt—

liga redovisas i bilagan Indikamrsammanstéllning.

.Måletär hell uppfyllt ) Målet är delvis uppfyllt OMäieLarinLe uppl—yla

©Ma'tindikatarseknas X Ingetmåisau

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

®Ingan mätning

MAL: VÄXANDE SALA

)(

MÅL:  EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR socrAL UTVECKLING

)(

MÅL:  EN LÅNGSIKTIG MIIJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

)(

KOM  MENTAR:  Kontoret har inga mål för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom attarbeta för O

att antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnit'

tet, att antalet besökande i simhallen överstiger SS 000,

samt att Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och

servicen.

MÅL: GOD  SERVICE  AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att i åk 2 ska &

85  %  av eleverna uppnått målen för simkunnighet.

MÅL:  PÅVERKAN  OCH lNFLYTANDE FÖR  KOMMUNENS MEDBOR-

GARE

X

KOMMENTAR:  Besöksresultatet för simhallen beror på att sim-

hallen haft stängt fr o m 12 juni. Salas medborgare är nöjda

med kvaliteten och service då undersökning visat på index 65

för anläggningar och kultur. simkunnigheti åk  2  går inte att

mäta då simhallen haft stängt sedan 12 juni.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:  TRYGG, SÄKER  OCH  UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ

43(58)
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Nämndens målsättning är att sjukfrånvaron inte översti— .

ger 5 %.

MÅL:  DELAKTIGHET OCH  INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet i form av att alla medarbetare  .

anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal

med sin chef.

MÅL:  TYDLIGT  OCH  BRA LEDARSKAP

)(

KOMMENTAR:  Personalen beviljas möjlighet att nyttja  1  000 kr

i friskvårdspeng per år. Medarbetarsamtal genomförs minst en

gång per år. Två gemensamma personaldagar för personal-

och verksamhetsutveckling genomförs årligen.

Framtiden

. VISION LÄRKAN, I  visionen för Lärkans sportfält

ingår att förvandla Lärkans sportfält till att bli en
levande och tillgänglig "stadsdel" präglad av id-
rott och friluftsliv. Ändrade vanori vårt fritidsut—

övande kan också plockas upp och utvecklas som
ett led att öka människors lust till att aktivera sig
och därigenom främja folkhälsan. Därmed behövs
en fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med
prioritering på nytt badhus.

. Länsövergripande bibliotekssamverkan med syfa
tet att öka servicegraden och tillgängligheten till
bibliotekstjänsteri hela länet.

'  Fortsätta arbetet med hur  LÖK- Lokalöverens
kommelse ska se ut mellan det offentliga Sala och
civilsamhället.

.  KvarteretTäljstencns fortsatta utveckling är en

viktig del av Salas kulturliv. l Täljstenen kommer
fortsatt etappvis utbyggnad att behöva ske. Priof
riteras bör dock investeringar som möjliggör äta
komst till lokalytor ovanför ungdomslokalen.
Främst krävs tillgänglighetsan passning.

.  Åkra trädgård, centralt belägen i staden och äri
dagsläget väl skött och använd. Där är befintliga
ba ngolfbanorna flyttade och servicebyggnaden är
riven. Tankar om att göra detta område till ett

Spuntanaktivitctsomrfidc med skatepark och
arena för multispmt.



Verksamhetsfakta

Antal besökare i kulturkvarteret

Täljstenen

Antal besökare på biblioteket

Kommunal  subvention  par  besök

i Simhallen/kr

Antal  i  %  av de bidragsherätti—

gade föreningar som har antagit

twgghetspolicys

Andelen barnböcker av den to-

tala utlåningen i  %

2017

12 000

130

598

49

11

45

2018

14 500

134

012

49,7

13

45,7
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2019

14 500

125

520

69,5

15

Ingen

sta-
tistik
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Skolnämnden

Sammanfattning året  som  gått

2019 inleddes med ett omfattande arbete där skolnämn-

den, rektorer och andra chefer gemensamt tog fram ett

underlag för att nå budgetbalans. Besparingskraven uti-

från 2018 års nivå, var cirka 25 miljoner kronor. Stora

nedskärningar gjordes inom kulturskolan och öppna för-

skolan lades ner. Nämnden ville också hänskjuta några av

sparkraven till kommungemensamma åtgärder för lokal-

hyror och måltidspriser. Dessa, uteblivna, besparingar ut-

gör en betydande del av detta boksluts underskott.

Under 2019 var nettoinflyttningen 29 barn i förskoleål-

dem. De senaste årens starka inflyttning av främst grund-

skoleelever har dock avstannat, vilket har skapat visst

andrum i en ansträngd organisation.

Bristen på utbildad personal märks dock inom de flesta

områden, mest påtagligt gäller det behöriga lärare och

förskollärare.

Bristen på förskoleplatser var påtaglig även under våren

2019. Genom att påskynda öppnandet av delar av försko—

lan Gärdesta III med fyra avdelningar och genom överens-

kommelser med vårdnadshavare, kunde den akuta plats—

bristen lindras.

inför vårterminen samlades de båda högstadieskolorna
under en gemensam rektorsorganisation.

Gymnasieskolorna i Sala har en bra utveckling och lockar

alltstörre andel Salaelever att studera på hemorten.

Under hösten 2019 inleddes ett omfattande arbete med

att se över och förstärka standardprocesser, det vill säga

grunden för gemensamma rutiner, inom verksamheten.

Detta för att säkerställa likvärdighet och kvalitet. Tydliga

rutiner är särskilt viktigt i tider då perso nalomsättningen

är hög.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Skolnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter avse-

ende:

Förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem.

Utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och

ungdomar: förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,

45  (58)
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grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta

stödfu nktionerna, exempelvis fritidsklubb.

ORGANISATION

Central förvaltning består av kansli, skolnämnd, gemen-

sam kompetensu tveckling, vikariehantering, IT- och skol-

biblioteksverksamhet [Mediaenhet] 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 till-

handahåller pedagogisk omsorg även i andra former, då

främst dagbarnvårdarverksamhet.

Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, läropla—

ner och kursplaner.  l  organisationen ingår även fritids-

hem och förskoleklass.

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för ele-

ver som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kun-

skapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. För

beslut om sårskoleplacering krävs såväl pedagogisk, psy-

kologisk, social som medicinsk utredning.

Gymnasieskolan. På Kungsängsgymnasiet finns följande

högskoleförberedande program: ekonomiprogrammet,

samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapspro-

grammet och teknikprogrammet.

De yrkesförberedande programmen är: barn- och fritids-

programmet, el- och energiprogrammet samt fordons-

och transportprogrammet.

Det finns också introduktionsprogram för de som saknar

nödvändiga betyg.

På Ösby finns: naturbruksprogrammet med inriktning-

arna lantbruk, skog och djur samt byggprogram met.

Gymnasiesärskolan finns belägen på tre platser; Ösby

naturbruksgymnasium, Klövervägen och Salbohed.

Kulturskolan har kurser i sång, olika musikinstrument,

poesi, dans och bild. Kulturskolan administrerar kulturin—

satser genom kulturrådets bidrag för Skapande skola.

Viktiga händelser året som gått

-  Ny förskola och skola invigdes i Ransta i januari.

'  Gärdesta II] med fyra nya avdelningar vari full

drift till höstterminen. Samtidigt avvecklades

Bellanderska förskolan och öppna förskolan.



o  Stora verksamhetsanpassningar beslutades  i

februari för att nå balans enligt tilldelad ram för

2019. Ytterligare anpassningar gjordes i juni ef-
ter Kommunstyrelsens beslut om preliminär för-
delning av ramar i budgetdirektiveu för 2020.

. Utredning om särskolans framtida organisation i

Sala har inletts.

'  Planering av om— och tillbyggnationer i Varm-
sätra skola, Möklinta kyrkskola och på Ängsha—
genskolan har inletts. Den särskilda grundskole—
gruppen "Lilla Ösby” flyttades i augusti till Klö-
vervägen intill Klöverskolan.

'  En stor översyn av lokalbehoven på kortoch
lång sikt har inletts på Ösby.

- Avgifterna för förskola och fritidshem har revi-
derats.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK ANA—
LYS

Tk Bokslut Budget Bokslut Budget- av-

' 2013 2019 2019 vikelse

ägarna '”tak' 9142 516 -115 136 -121 333 s 197

gren” mak' -70 519 -65 418 -55 947 529

& ämm '"tak‘ -213 155  -13'n 554 -137 230 6 725 ]

I  Köp av huvud-

verksamhet, 73 454 70 113 72 577 -2 459
bidrag

Persona'k'm' 414 520 394 712 411 151 -16 439
nader

do::lga koma" 43 375 44 935 44 726 250

Interna kost- 209 915 185 765 204 719 -17 954
nader

summa km" 740 752 596 531 733 173 35 592l
. nader . i

   
Skolan har fått högre intäkter fo olika statsbidrag [4
mkr] samtidigt som intäkterna från Migrationsverket har
minskat med 8 mkr och skolan har inom det området inte
hunnit anpassa verksamhetsnivån till de nya förutsätt-
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ningarna. Även de interkommunala intäkterna har mins—
kat mot det budgeterade beloppet, då främst på gymna-
sieskolan.

Avvikelsen mot budget för köp av huvudverksamhet be—
ror på att kostnaderna för särskilda undervisningsformer

ökat.

Personalkostnader har blivit högre än budgeterat på
grund av avvecklingskostnader på Kulturskolan, Kungs-

ängsgymnasiet, Öppna förskolan och Bellanderska försko-
lan. Dessutom startades ny förskoleverksamhet på Gärf

desta förskola tidigare än planerat på grund av söktrycket
i förskolan. Samtidigt har kostnaderna för elevassistenter
ökat som ett resultat av fler elever i behov av särskilt
stöd. En stor del av de ökade personalkostnaderna beror

på ökade riktade statsbidrag som förutsätter satsningar
på olika personalkategorieri lmvudverksamheten.

De minskade kostnaderna för måltider och lokaler som
nämnden förutsatte när ramarna fördelades har ej ge—
nomförts, vilket medfört ett underskott om 10,7 mkr. Öv-
riga ökade kostnader består av en extra elev på gymnasie-
särskolan, ökade kostnader för städning {2 mkr), hyra
[Bellanderska och Öppna förskolan 1 mkr samt Äkra 0,7
mkr) och licenser [1,3 mkr].

I  delårsrapporten gjorde BoU en prognos som pekade på -
21 mkr. Avvikelsen mellan delårsprognos och utfall för

2019 består av minskade intäkter på 4 mkr [Migrationsv
verket 2mkr och interkommunala intäkter 2 mkr], ökade
hyres- och städkostnader för bl.a. Åkra modulskoia [1
mkr], ökade interkommunala kostnader [3 mkr] samt

ökade licenskostnader [1 mkr].

DRIFTREDOVISNING

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

2013 2019 2019 vikelse

"Tv—änd— 524 539 970 -2a1

Kulturskola 6534 5 558 7971 -2 412

Central förvaltning 15 510 15 122 16 167 -1 045

Förskola 133 327 133 287 136 602 —3 315

Gymnasiesärskolan  5  331 5 313 6 029 A716

Grundsärskofan 11 058 11 818 11 748 70

Grundskolan 258 371 252 187 272 645 -10 458

Gymnasieskolan 86 231 82 053 93 761 711 708

Vuxenutbildningen 5 92?  - - -

SFl 3 296  ' - -
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Nämnden gör ett underskott på 281 tkr på grund av högre
arvodeskostnader och ersättning för förlorad arbetsföra
tjänst, än vad som budgeterats.

Kulturskolan har haft avvecklingskostnader under året på
grund av den minskade ramen 2019. Personal har sagts

upp, men haft uppsägningstid som gör att budgetavvikei-
sen blev —2,4 mkr.

Central förvaltning gör ett underskott på grund av licens-
kostnader [-1,3 mkr], avskrivningskostnader [-0,3 mkr]
och semesterlöneskuld [0,4 mkr). Detta vägs till viss del
upp av att Skolkansliet lämnar ett överskott [+ 0,6 mkr)

tack vare minskade personalkostnad er samt allmän återf
hållsamhct.

Förskolans underskott består av avvecklingskostnader pä
Bellanderska förskolan [4,9 mkr) och Öppna förskolan [-
0,9 mkr), måltidskostnader [-1,1 mkr], ökade kostnader
för ledning [-1,2 mkr) samt att två av Gärdesta förskolas
nya avdelningar fick lov att öppnas tidigare än budgeterat
på grund av högt söktryck i förskolekön.

Gymnasiesärskolan gör ett underskott på 0,7 mkr då en

ny elev tillkom Linder våren som ej fanns budgeterad.

Grundskolans underskott om 10,5 mkr beror på ökade
kostnader för Åkraskolans hyra vid flytt till moduler [-
4,8 mkr], måltid (4,8 mkr] och ledning [—1,3 mkr]. Dessu-

tom har intäkterna minskat från Migrationsverket med
2,8 mkr.

Gymnasiet har minskade intäkter från Migrationwerket (-
3,8 mkr) och ökade interkommunala kostnader [-2,8

mkr). Kungsångsgymnasiet gör ett underskott om -5,6
mkr, vilket består av avvecklingskostnader [-2 mkr],
minskade elevintäkter  (-2.4  mkr) samt ökade kostnader
för pedagogisk drift [-0,5 mkr). Ösby gör ett underskott (-
0,7 mkr] som beror på ökade kostnader för foder p.g.a.

förra årets torka samt inköp av ny halm som brann upp

tillsammans med ladan.

INVESTERINGAR

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

2018 2019 2019 vikelse

Inkomster

Utgifter 7  965 7 000 4 993 2 007
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1300 har under året varit återhållsamma med investe—

ringar, vilket resulterat i 2 mkr som ej använts av den to-

tala investeringsramen.

0,25 mkr av dessa avser inventarier till nya Vallaskolan
och kommer att belasta nästkommande är. Ytterligare
0,27 mkr avser en minibuss som beställts av Ösby natur-

bruksgylnnasiuln, men på grund av diverse förseningar
inte kommer att levereras förrän i mars 2020. Begäran
om tilläggsanslag till 2020 för dessa två investeringar
kommer att göras.

EU-BIDRAG

Ösby naturbruksgymnasium har under 2019 två utbytesf
projekt som finansieras med hjälp av EU-medel, Erasmus
+ och Nordplus junior. Båda projekten år utbytesprojekt
med skolor i andra länder, Norge och Frankrike, och på—
går under 2,3 år. Totalt under 2019 har 480 tkr gått åt i
Erasmus-projektet och 331 tkr i Nordplus-projektet.

Även Kungsängsgymnasiet och Åkraskolan har Erasmus +
projekt. På Kungsångsgymnasiet har 137 tkr gått åt under
2019 och projektet pågår även under vårterminen 2020.

På Åkraskolan har 111 tkr gått åt under året och även
detta projekt fortsätter under 2020.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till

att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfvllelsen bedöms utifrån indikatorer som

samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning.

.Mälet ar helt uppfyllt  I  Måiel är delvis uppfyllt OMålet ärinte uppfyllt

©Malindlkator saknas

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

®Ingen mätning X inget mål satt

MÅL: VÄXANDE SALA

Sala kommun ska genom att bedriva kommunal kulturs— '

kola erbjuda elever ett kursutbud med olika kulturforu

mer och genom samverkan med andra aktörer erbjuda

eleverna ett övrigt brett utbud av kultura ktiviteter av

god kvalitet både under skoltid och på fritiden, på

landsbygd och icentrala Sala.

Sala kommun ska erbjuda bra och likvärdig förskola och

grundskoleverksamhet såväl på landsbygden som ': cen-

trala Sala.

MÅL:  EN  LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING



MAL: EN LÅNGSEKTIG MlUÖMÄSSlGT HÅLLBAR UTVECKLING

Kommentar, perspektiv  hållbart samhälle: Kulturskolan

har ännu ett brett utbud för aktiviteter på fritiden. Kul-

turgarantin med besök i alla skolenheter har avvecklats.

Förskole' och skolverksamheten i såväl Sala tätort och

landsbygd utvecklas bla nd annat genom genomförda

och planerade lokalinvesteringar. Medel för att kunna

bedriva verksamhet även på enheter med lågt elevunf

derlag omfördelas inom ram för att ge likvärdiga förutf

sättningar.

PERSPEKTIV  MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

100% av alla elever i Salas skolor ska ha ett intresse av att  '

gå till skolan, Salas skolor ska ha nolltolerans mot mobbing,

kränkande särbehandling och våld i skolan samt tystnads-

kultur. Antalet hemmasittare ska minska redan i grundsko-

lan.

100%  av alla ärenden i klagomålshanteringen ska redovisas

med åtgärder till nämnden. Anmälningar till skolinspekt-

ionen ska inte leda till några anmärkningar eller föreläggan-

den.

100%  av alla elever som inte klarar kunskapsmålen ska ha

utredning och i förekommande fall åtgärdsprogram. Detta

skall följas upp via egenkontrollplanen av nämnden.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal

visa att kvaliteten i Sala i snitt liggeri den övre kvartllen i  .

landet. Med andra ord skall Sala vara en av landets bästa

skolkommuner.

Sala kommun ska eftersträva att öka antalet behöriga Iäf

rare och pedagoger i kommunens verksam heter.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR kommunens MEDBDR-

GARE

Kommentar, perspektiv medborgare: Målet angå-

ende intresset att gå i skolan mäts inte. Nolltole-

rans mot mobbning manifesteras bland annat ge-

nom det lagstiftade kravet på upprättade planer

mot kränkande behandling. Rutinerna för kla-

gomälshantering behöver säkras bättre, och det
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digitala stödet via kommunens hemsida förstär-

kas. Hera anmälningar till skolinspektionen har

lett till kritik.

Intern uppföljning visar att det förekommer att

elever inte har utredning och åtgärdsprogram,

trots att det föreskrivs.

Sala ligger det senaste året nära landets snitt be-

träffande de flesta nyckeEtal. Andelen behöriga

lärare minskar, bland annat till följd av att efter

frågan är större än tillgången på lärare med rätt

kom petens. Små enheter har extra svårt att få ref

levant behörighet bland lärarna i alla ämnen. Mä—

let anger dock att kommunen skall eftersträva att

öka antalet behöriga, och ur den aspekten har

målet uppfyllts.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETS—

MILJÖ

MÅL: DELAKTIGHET OCH IN FLYTANDE FÖR MEDAR-

BETARNA

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Arbetsgivaren ska eftersträva en likvärdig arbetsplats

på alla kommunens skolor och förskolor. Det ska

märkas att vi är en attraktiv arbetsgivare.

Sala kommun ska eftersträva att ha lagom stora

barngrupper utifrån barnens behov och lokalernas

förutsättningar.

Arbetsgivaren ska ha systematisk uppföljning av ar-

betsmiljöarbetet och inför strategiskt inspel redovisa

vilka investeringar som behöver göras för att för-

bättra den fysiska, organisatoriska och psykosociala

arbetsmiljön.

Kommentar, perspektiv medarbetare: Investeringar

görs i den fysiska miljön för att förbättra arbetsmil-

jön på eftersatta arbetsplatser. Attra ktiviteten mäts

inte. Det finns ingen definition om vad lagom stora

Sala kommun



barngrupper är, men Sala har något större barngrup-

per än riket  i  snitt, trots att fler förskolegrupper till-

kommit under 2019. Systematiskt arbetsmiljöarbete

skall finnas på aila arbetsplatser, vilket också följs

upp av arbetsgivare och fackliga organisationer. Ar—

betet med att på ett övergripande sätt inventera in-

vesteringsbehoven för bättre arbetsmiljö är ännu

inte påbörjat.

Framtiden

Fortsatt plantering av framtida förskola och skolverksamf
het är beroende av strategiska besiut om lokaler.

Framtida fördelnings- och finansieringsprinciper för för-
skole- och skolverksamhet är också beroende av politiska

beslut om exempelvis införande av barn- och elevpeng.

Förutom ett ansträngt ekonomiskt läge ser Skolnämnden
ökade utmaningar när det gäller rekrytering av personal

med adekvat utbildning, då exempelvis antalet nyexamif
nerade lärare kraftigt understiger det nationella behovet
av nyrekrytering.

Verksamhets fakta

2017 2018 2019

FÖRSKOLAN

Kommunal förskola 855 905 897

Fristående förskola 188 203 188

Familjedaghem 29 23 16

Fristående pedagogisk omsorg 44 47 51

Salabarn hos skolhuvudman i an-
17 6 9

nan kommun

GRUNDSKOLAN

Grundskola och förskoleklass 2544 2638 2646

-varav elever fran annan kom- 34 52 31

mun

Salaelever hos skolhuvudman  l 60 48 58

annan kommun

FRITIDSHEM

Fritidshem 1070 1103 1126

—Varav elever fran annan koma 1.7 17 15

mun

Salaelever hos skolhuvudman i 13 8 9

annan kommun

SÄRSKOLAN
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2017 2018 2019

Grundsär/träningsskola 21 25 26

Fritidsklubb/fritids 20 11 7

KULTURSKOLAN

Antal elever!" kulturskolan 412 455 402

GYMNASIUM

Elever  l  Sala kommuns gvmna— 695 614 568

5leskolor

-Varav elever fran annan skolhu- 109 148 165

vudman

Salaelever hos annan skolhuvud- 325 275 283

man

GYMNASIESÄR

Elever l5ala kommuns gymna- 39 31 22

sreskolor

-Varav elever fran annan skol- 27 21 14

huvudman

Salaelever hos annan skolhuvud- 2 1 1

man



Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse och bokslut

Sammanfattning året som gått

Efterfrågan på vård- och omsorgsinsatser inom samtliga

områden har fortsatt att öka.

Inom äldreomsorgen finns ökningen såväl inom hemsjuk-
varden/rehabiliteringen som inom Särskilt boende

[SÄBO].

Inom FO är det ett fortsatt ökat behov av insatser, fram-
förallt inom Daglig verksamhet. Arbete fortgår med att
förbättra kvalité utifrån resultat i brukarenkäter samt att

på ett kostnadseffektivt sätt planera och utföra områdets
verksamheter.

Arbetet med att stärka patientsäkerheten och få ut ar-
betssättet i organisationen så att det bedrivs nära patien-
ten fortgår.

lnom Individ och familjeomsorgen ökar antalet ansök-
ningar och anmälningar pä samtliga enhetsområden. Det
hari sin tur fört med sig att öppenvårdsinsatserna har

ökat. Verksamhetens arbete med att förbättra rättssäker-
heten och kvaliteten med stabila arbetsgrupper som har
rätt kompetens i en god arbetsmiljö har under året fort-

gått. Det finns en stor vilja att arbeta med och åstad-
komma förbättringar som leder till en kostnadseffektiv

verksamhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats och ut-
vecklats genom ett ledningssystem som verksamheterna
arbetar aktivt med.

Arbetet med att nå en budget i balans har varit omfat-

tande och inte möjligt att uppnå fullt ut, trots en mängd
kostnadseffektiva åtgärder.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Värd- och omsorgsnämndens och Individnämndens upp-
gift är att fullgöra kommunens ansvar inom socialtjänst
rörande individ- och familjeomsorg samt äldre- och han-
dikappomsorg enligt Socialtjänstlagen [SoL]. Lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU], Lagen

om vård av missbrukare i vissa fall [LVM], Lagen om stöd

50 (58)
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och service till vissa funktionshindrade  (LSS) och föräld-
rabalken [FB]. Nämnden svarar också för vissa delar av
psykiatrin. som boende och sysselsättning samt ledningen

av den kommunala hälso— och sjukvården enligt hälso-
och sjukvårdslagen [HSL].

ORGANISATION

Vård- och omsorg ska ge värd, omsorg och service med
rätt kvalitet och ett gott och respektfullt bemötande åt
kommuninvånare som av olika skäl inte själva klarar av
sin vardagssituation. Verksamheten ska vara resultatori—
enterad och utvecklingen ska ligga i framkant. Vård och

omsorg verkställer nämndens uppdrag och är organise-
rad i fem verksamhetsområden:

% Administrativt stöd[ADMS)

% Individ och familj (IFO)

Myndighet och öppenvård

Omsorg om funktionshindrade [FO]

Omsorg om äldre hemtjänst/korttids— och dag-
verksamheter (ÄO HKD)

—> Omsorg om äldre särskilt boende och Hälso- och

sjukvård (ÄO Säbo och  HSL)

ll

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter utförs av så-
väl privata LOV-företag och Vård och omsorgs kommu-
nala regi. Vård och omsorg har nämndens uppdrag att
sluta avtal med de företag som nämnden godkänt genom
lagen om valfrihetssystem LOV.

Viktiga händelser året som gått

-  ADMS har kunnat rekrytera vikarier med omfat-

tande marknadsföring och riktade annonser för

att beskriva arbetsområdet för den sökande.

Samordning av vikariebehov och se över arbets-

platspraktik för studenter.

. ESF-finansierade projektet om digitaliseringsar-

bete sker fortlöpande. Projektet "psykisk hälsa"

sker övergripande och nu med skolan som  sam-
arbetspart. Ytterligare arbete med LOV företa-

gen har utförts och information har delgetts ak-

törerna gällande ansöka hos [VD för tillstånd.

o  Fortsatta utbildningsinsatser i samarbete med

Vuxnas lärande och berörda lärosäten. Utbild-

ningsdagari systematiskt kvalitets arbete för

samtliga chefer har genomförts.



0 Ett besökscentrum har öppnat för att öka  til],
gängligheten för medborgarna.

.  Äldreomsorgens boenden arbetar med att öka
kvaliteten genom digitalisering. Tre verksam-

heter arbetar med trygghetskameror. Digitala
larm, GPS, nyckel fria läs och digitalt aktivitetsf
material finns.

. Ett stort arbete har lagts ner inom Säbo för att
bemanna smarta re och efter verksamhetens be-

hov och därigenom minska kostnaderna

.  Serviceinsatser inom hemtjänsten utförs Linder

året i större utsträckning av LOV företag. Den di-
gitala utvecklingen fortgår genom t.ex. digitala
genomförandeplaner samt trygghetskameror.

' Under året har insatsformen Trygg Hemgång
inom hemtjänst/hemsjukvärd möjliggjorts.

.  IFO har under året genomgått en omorganisat-
ion där verksamhetsomrädet har återgått till ett
verksam hetsområd e.

.  Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020.
Under året har implementeringen av lagänd—
ringen påbörjats genom en intern utbildnings-
satsning för samtliga meda rbetarc på IFO.

. Som ett led i att stärka brukarmedverkan har FO
under åretarbetat med Delaktighetsmodellen i
flera verksamheter.

.  FO har fortsatt att utveckla arbete med AKK (al—
ternativt kompletterande kommunikation] och
därmed säkerställs kompetensutveckling för
det, inom området.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK
ANALYS

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget—av—
2018 2019 2015‘ vikelse

if” '"tak' 35 676 so 144 59 427 9  232

l '  "  _”mma 'mk 4  556 536 225 7312
ter

summa "“3 k" 92 307" so 631 59 651 a 971 ?
ter

51 (58)

51 (58)
Bilaga nämndernas verksamhetsberättelse

Årsrapport 2019
Sala kommun

Tk Eokdut Budget Bokdut Budgebaw

r 2013 2019 2019 vikelse
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Nettoresultatetvisar ett underskott på 13,1 Mkr mot bud-

get. Det är en avsevärt bättre utveckling än antageti pro-
gnos som pekade mot ett underskott
om 25,0 Mkr. Underskottet byggs upp i huvudsak av en

underbudgetering för familjehem och fortsatta höga sjuk-
frånvaro tal, dock har sjukfrånvaron minskat avsevärt un—
der årets sista fyra månader och de besparingsåtgärder
som vidtagits har haft märkbar effekt. Kostnadsmassan
för hela VoO har minskat med 0,6 Mkr per månad sedan
augusti. Intäkterna ligger på en högre nivå än  i  både bud-
get och prognos pga. en större andel godkända ätersök

ningar från Migrationsverket än antaget.

Kommentar mot prognos 2019,

Resultatet 2019 blev -13,2 mnkr, vilket är 11,8 mnkr
bättre än antaget i prognos för helåret.

Intäkterna för helåret är 6,4 mnkr högre än antaget i pro—

gnos, vilket beror på ett mycket försiktigt antagande gäl-
lande storlek på stats och EUfbidrag.

Personalkostnader är 3 mnkr lägre än prognos då tydliga
effekter av vaka nshällning, färre timvikarier samt mins-
kad sjukfrånvaro fätt geiioinSlag. Övriga driftskostnader
är 1,4 mnkr lägre än prognos varav 1,0 mnkr avser mins-
kade inköp och återhållsamhetgällande inköp av förbruka
ningsmaterial såsom arbetskläder, kompetensutveckling

m.m.

Köp av huvudverksamhet samt interna kostnader är 0,7

resp. 0,5 mnkrbättre än prognos vilket får anses som nor—
mal prognos avvikelse.



DRIFTREDOVISNING

Bokslut Budget Bokslut Budget

Tkr 2018 2019 2019 avvi-
kelse

Komormvergr'" 4 045 4 076 7 165 -3 089
pande

Admm'ma.t'" Stad 20 650 20 716 23 439 -2 723
& Bemanning

'"d'u'd' fam'lj' a" 134 128 85 153 91 873 -5 720
bete

.OMDTE Dm mm. 103 595 112 722 103 023 4599
Ionshlndrade

Omsorg om äldre 320 535 316 392 322 626 -6 234

 

Kontorsövergripande

Underskottet på 3,1 Mkr beror på en centralt budgeterat
besparing som inte kunnat realiseras Linder året. Ytterlif

gare orsaker är ofinansierade fackliga och nämndkostna-
der samt något högre avskrivningar.

ADMS

Underskottet beror på att IT overhead har ökat och kost—

nad för V00:s systemstöd från leverantör. En orsak var
behovet av vika rieförsörj ning till kärnverksamhet.

Individ och familj

Underskottet beror på påtagligt nnderbudgeterade place-

ringskostnader för barn och unga både inom familjehems-
vården, HVB-vården och skyddade boenden. Underskottet
beror också på minskade intäkter från Migrationsverket.

Omsorg om Funktionshindrade

Det positiva resultat som F0 har vid bokslut beror till stor
del på att vikariat ej tillsatts fullt ut samt att tjänster va—
kanshållits, när så varit möjligt. De viteskostnad er som

det budgeterats för har inte fallit ut, så de avsatta medlen
för viten finns kvar.

Äldreomsorgen

Kostnaden för medicinskt utskrivningsklara har minskat
under året och landar ca 0,1Mkr jämfört med föregående
års 1,9 Mkr. Vid frånvaro behöver vikarier tillsättas vilket
ökar kostnaderna vid korttidssjukfrånvaro.

Efter en period utan ökning av utförda hemtjänsttimmar
inom hemtjänsten tenderar antalet utförda tinnnaråtert
gen att öka. Under det gångna året har antalet utförda

52153)
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servicetimmar utförda av LOV företagen ökat, trots detta
syns en tendens till ökning av hemtjänsttimmar.

INVESTERINGAR

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

2018 2019 2019 vikelse

Inkomster D 0 0 EI

Utgifter 1  298 6000 1  535 4 464

 

Digitalisering inom VoO mobilt arbetssätt
Hemtjänstens lås
Sängar till Säbo

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till

att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som

samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

.Målet ärheltupplyllr  l  Mäleiärdelvisuppfylit OMåletarmte uppfyllt

©Mäiindikator saknas @Ingen matning X inget mål satt

PERSPEKTIV HÄLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXAN DE SALA

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Medborgare med beslut om insatser från VoO ska er—
bjudas verkställighet omgäende och antalet personer

som enligt Socialstyrelsen definition är bostadslösa
ska vara 0%.

MÅL: EN  LÅNGSIKTIG MILIÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKUNG

Vård, och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att

minska miljöbelastningen inom områdena; tjänstere—

sor, avfallshantering och inköp.

KOMMENTAR: Vård och omsorg har inte boendeplat—

ser till alla brukare som får beslut. Detta gäller samt—

liga verksamheter. Det innebär att verkställigheten i

flera fall närmar sig gränsen för när viten kommer att

tas ut. Situationen med generell bostadsbrist och



bristeri bostäder med tillgänglighet (hiss eller bot-
tenplan) :" Sala försvårar arbetet med att möjliggöra

kvarboende. Samtliga verksamheter källsorterar.

PERSPEKTIV  MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

] Sala ska kund nöjdheten enligt  KKIK  vara bland

det 25  %  högsta i landet (grönt) och vi ska

öka våra kunskaper om brukarnas upplevelser

avinsatserna.

KOMMENTAR: Alla verksamheter arbetar aktivt

med att analysera sina brukarundersökningar.
Brukarenkäter i egen regi har genomförts på

daglig verksamhet, bostäderna med särskild serf
vice och myntlighetsutövningen gentemot äldre

och funktionshind rade. För att nå målen om att

höra till de 25 % av kommunerna med bäst re-

sultat pågår förbättringsprojekt och aktivt arv

hete med brukarforum.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Alla insatser ska vara säkra och av god kvalitet.  .
Detta säkerställs genom systematiskt kvalitetsar-

bete, rättssäker myndighetsutövning och egen-

kontroll.

MÅL:  PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED—

BORGARE

Insatserna ska alltid utformas tillsam- .
mans med den enskilde. Det ska finnas

tydlig och lättillgänglig information om

verksamheten.

KOMMENTAR: Brukare deltar vid upp—

rättande av genomförandeplaner. Arbe-

(ct med att bli tydlig i information och

tillgänglighet pågår på olika sätt i verk-

samheterna bl. a genom telefontider, in-
formationsmaterial och alternativ kom-

pletterande kommunikation. Utökat re-
ceptionstelefon samt öppettid, för att

tillgodose medborgarnas tillgänglighet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Vård och omsorg ska vara en hälsosam och attrak-

tiv arbetsplats.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA
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Medarbetarna ska tillsammans med cheferna

verka för att verksamheten utvecklas och effekti-

viseras i syfte att Skapa bästa möjliga nytta för den

enskilde brukaren. Facklig samverkan ska ske i

alla verksamheter.

MÅL: TYDLlGT OCH BRA LEDARSKAP

Chefsuppdragen ska vara tydliga och avgränsade. .

KOMMENTAR: Sjukfrånvaron har ökat under året. En hel

del korttidsfrånvaro. Många enheter arbetar för att hitta

flexibla satt attschemalägga för att medarbetarna ska

kunna påverka sin arbetstid så mycket som möjligt. Samtv

liga enheter arbetar enligt samverkansavtalet.

Framtiden

. Förebyggande och tidiga insatser ska vara ett priori-
terat område inom hela Värd— och omsorg.

o  ln nebär fortsatt svårighet med att rekrytera flertalet
av yrkeskategorier. För att säkerställa formell kom-
petens bebövs kompetensutveckling för medarbe-
tare.
Satsningen på utbildning av vikarier titan formell ut-
bildning kommer att behövas, så kallade utbild—
ningsanställningar.
Planering för att inrätta gymnasial Vård —och om-

sorgslinje har påbörjats.

'  Systematisk uppföljning av LOV företagen inom be—
fintlig organisation.

' Utarbetande av en Äldreplan kommer att ske.

- investering för det nya verksamhetssystem ut och
den digitala transformeringen

.  Behovet av insatser inom Vård och omsorg beräk-
nas öka.

' Arbetet med implementering av rätten till heltid på
V00 fortsätter.

.  Utvecklingen mot nära värd kommer att innebära
mer vä rd i hemmet och behov av ökad samverkan
mellan kommun och regionen

.  Insatsen trygg hemgäng kan innebära ett ökat behov
av antalet medarbetare inom hemtjänsten.



Verksamhetsfakta

—årsarbetare

—- särskilda boendeplatser SOL

för äldre (ej korttidsvistelse)

— korttidsboendedygn SoL

— personer med hemtjänstinsat-

ser egen/extern regi

— beslut bostad  vuxna L55

*  personer med insatsen person—

lig assistans  LSS/SFB

— personer med insatsen daglig

verksamhet L55

*  beslut elevhemsboende  i  an—

nan kommun LSS

— beslut boendestöd  sucialpsyki-

atri (insatser)

— antal unika biståndsmottagare

med försörjningsstöd

—vuxna placerade på institution

med stöd av SOL/LVM

2017

857

258

6311

542I'92

39

7/ 28

93

3

60

494

22

2018

846

258

7023

564/354

B?

5/2?

4

43

423

25
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2019

767

258

3315

404/214

87

3/28

112

5

52

447

19
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Överförmyndare

Sammanfattning året som  gått

Den 1 september  2019  övertogs överförmynciarverksam-

heten av Västerås stad i syfte att säkerställa rättssäker

heten, kontinuiteten och i förlängningen kostnadseffektif

visera de uppgifter som enligt lag ankommer på förtroen-

devald överförmyndare i Sala kommun. All hantering av

ärenden hanteras av Västerås stad och inga anställda

fanns kvar på enheten efter övergången.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Västerås stad ansvarar för beredning och verkställighet

av beslut som fattas av Överförmyndaren i Sala kommun.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förvaltarskap och

godmanskap samt fullgör de övriga uppgifter som enligt

lag eller författning åligger överförmyndaren.

Överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra

kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom

överfö rniyndarens förvaltningsområde, med rätt att på

kommunens vägnar träffa överenskommelse om betal—

ning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta air

nat avtal, om inte fullmäktige bestämt annat.

U  ) ifter enli ts ecialla stiftnin .

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregisf

ter som överförmyndaren för i sin verksamhet och förfo-

gar över.

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till all-

mänheten om den egna verksamheten, regelreformering

Och regelförenkling inom det egna verksamhetsonn'ädet.

ORGANISATION

Överförmyndaren är en beslutande myndighet. De flesta

ärendena är delegerade till handläggarna.

Västerås stad handlägger ärenden om godmanskap, för-

valtarskap OCh förmynderskap samt hanterar alla fråge-

ställningar Sam uppkommer i verksamheten. Samtliga

ärsräkningar djupgranskas.
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Viktiga händelser året som gått

Överförmyndarverksamheten flyttades den 1 september

2019  över till Västerås stad.

Den  1  maj 2019 tillträdde ny kommunjuristi tidigare

komm u njurists ställe.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANA-
LYS

Bokslut

2019

Budget-aw

vikelse

Bokslut

2018

Budget

Tkr 2019

Externa in-

täkter

Interna in- 1

tåkter

'åium'n'iäi'hi "
takter

ara EL:
vudverksam—

het, bidrag

705

Personal-

kostnader
3210  3 187  2025 1  162

Övriga kost-
1  9 43

nader 3
187 181

Interna kost—

na der
116 35

s’inTn’rr'ia’RBs’i-iw"
*; nader

    

  '.»-
      

Med anledning av verksamhetens övergång till Västerås

stad ser verksamheten ut att ha gått  +  535 tkr under året

vilket beror på vakanser.

&(

DRIFTREDOVISNING

Tk Bokslut Budget Bokslut  Budget-

r 2013  2019 2019 awikelse

Överförmyndare 3  541  3  519  2  984 535

 

__f
._ _ ! ;.

Verksamheten har under året gått med vinst med anled—

ning av vakanser. Skillnade mot delårsprognosen som var

0  är att det fanns en osäkerhet i eventuella merkostnader

i samband med flytten av verksamheten till Västerås.



INVESTERINGAR

Tkr Bokslut  Budget Bokslut Budget-av—

2013 2019 2019 Vikelse

Inkomster - - - ,

Utgifter

  

Verksamheten har inga investeringar.

EU-BIDRAG

ÖverförmyntlarverksaInheten erhöll inga EU- bidrag Une

der 2019.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till

att uppnå fullmäktiges mål, måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som

samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning,

.Mélet är helt uppfylll  l  Målet är delvis upplyllt OMålet är inte uppfyllt

(ilmatIndikatc-r saknas Gingen mätning X  Inget mål san

PERSPEKTIV HÄLLBART SAMHÄLLE

MÅL:  VÄXANDE SALA

X

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

X

MÅL: EN LÅNGSIKTlG MILIÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

X

KOMMENTAR:  Verksamheten har inga mål och indikatorer för

perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

X

MAL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

X

satsa)
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MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDr

BORGARE

X

KOMMENTAR:  Verksamheten har inga mål och indikatorer

för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:  TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILIÖ

)(

MÅL: DELAKTIGHET  OCH  INFLYTANDE  FÖR M  EDARBETARNA

X

MÅL: TYDHGT  OCH BRA  LEDARSKAP

X

KOMMENTAR:  Verksamheten har inga mål och indikatorer för

perspektivet.

Framtiden

Den 1 september  2019  övertogs överförmyndarverksanv

heten av Västerås stad i syfte att säkerställa rättssäkerf

heten, kontinuiteten och i förlängningen kostnadseffekti-

visera de Uppgifter som enligt lag ankommer på förtroen-

devald överförmyndare i Sala Kommun. All hantering av

ärenden hanteras av Västerås stad och inga anställda

fanns kvar på enheten efter övergången.

Fortsatt granskning av handläggningen pä överförmyn-

darverksarnheten iVästeräs stad konnner att genomföras

för att Säkerställa rättssäkerheten av ärenden som hante—

ras i Västeräs stad.

En utvärdering kommer att genomföras tillsammans med

Västerås stad för att se över kostnadseffekterna av över-

gången av verksamheten.

Verksamhetsfakta

Antal 2017 2018 2019



Revisionen

Sammanfattning året  som  gått

Enligt konnnunallagen skall revisionen varje år granska

all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksam-

hetsområden enligt god revisionssed. De skall pröva om

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från eko—

nomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskap-

erna är rättvisande och om den interna kontrollen som

görs inom nämnderna är tillräcklig. För att kunna uttala

sig om all verksamhet måste revisorerna utifrån ett risk-

och väsentliglietsperspektiv välja vad man skall granska

under varje år, all verksamhet kan av ekonomiska och eff

fektiva skäl inte granskas varje år. Vad som kommer att

granskas Linder ett revisions år framgår av en revisions-

plan som revisorerna beslutar om inför varje nytt verk-

samhetsår.

Under året har två obligatoriska samt fem fördjupade

granskningar genomförts. Dessa har kompletterats med

träffar med kommunstyrelsen och nämnderna.

ORGANISATION

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 Public Sector.

Viktiga händelser året som gått

Under året har revisorerna granskat kommunens delårs-

rapport och årsredovisning. Utöver de obligatoriska

granskningarna har följande fördjupade granskningar ge-

noinfö rts:

. Likvä rdig skola

. Styrning och ledning, biståndsbedönming äldre

omsorg

-  Styrning och ledning vård- och omsorgsnämnu

den

-  Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

-  Samlad uppföljning av tidigare granslmingar

Utöver de genomförda granslmingarna har revisorerna

bjudit in och träffat kommunstyrelsen och samtliga nämna

der tillsammans med respektive föivaltningsledningar

inom ramen för prövning av ansvarsutövandet. Till dessa
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tillfällen har revisorerna förberett frågor som i förväg dis-

tribuerats till de kallade. Revisorerna har även återkom—

mande träffarmed komnninfullmäktiges presidium.

Totalt har elva sammanträden genomförts med revisions—

gruppen.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK

ANALYS

Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

Tkr 2013 2019 2019 vikelse

Externa intäk-

ter

Interna intak—

ter

Summa intäk—

‘E ter

Köp at:-huvud-

verksamhet,

bidrag

Personalkost- 241 295 279 16

nader

Övriga kostna-
532 575 629 -54

der

Interna kost-

nader

TM 870 903 -38  I

  

Årets utfall uppgår till 908 tkr. Avvikelsen i förhållande

till budget förklaras främst av förändrade principer för

redovisning av kostnader för granskning av årsbokslut,
7O tkr, samt felaktig periodisering av tidningsprenume-

ration, 16 tkr. Övrigt arbete har genomförts enligt för året

fastställd revisionsplan.

Framtiden
Planeringen för revisionsåret 2020 har påbörjats. Ett för-

slag till revisionsplan kommerattarbetas fram under feb-
ruari. Under våren avser revisorerna besöka de kommu—

nala bolagen för att ta delav deras verksamhet. Likt kom-

mande år kommer nämnderna att bjudas in till dialog

med revisionen Linder hösten.


