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MISSIV 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Ekonomikontoret 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Lennort Björk Ink. 2012 -09- 1 8 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. 

I månadsuppföljning för maj redovisade Tekniska nämnden, Utbildnings- och 
arbetsmarknads nämnden, Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden samtliga 
underskott enligt nedanstående. 

Tekniska nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Skolnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 

Arbetsutskottet beslutade §171 

1481 tkr 
2200 tkr 
1000 tkr 
3923 tkr 

all uppmana Sala kommuns nämnder att bedriva verksamheten inom budgeterade 
ramar 

all uppdra till Sala kommuns nämnder att senast den 31 augusti 2012 redovisa hur 
nämnderna genom vidtagna åtgärder kan komma i balans 

all uppdra till Bildnings- och lärandenämnden samt Kommunstyrelsen att inkomma 
med föddaring av redovisat underskott och beslutsgång 

all möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till samlingslokaler och 
föreningsdrivna anläggningar 2012, utan krav på medfinansiering från Boverket 

Redovisningen från nämnderna framgår av bilaga "Uppföljning av kommunens 
verksamhet och ekonomi (månadsuppföljning, maj)". 

Ekonomikontoret 

~åv-f 10):( 
Lennart björk 
Ekonomichef 
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TEKNISKA KONTORET 

RAPPORT 

Åtgärdsplan för ekonomisk avvikelse 
Teknisk service 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2012 -09- 1 4 

Kommunstyreisen 

Bilpoolen är i drift från och med 1 september 2012. Redan i nuläget finns det fordon 
som inte är bokade och kommer därför att kunna avyttras innan årets slut. Prisju 
stering sker kontinuerligt för att täcka kostnaderna. 

Då kostnaden för reparationer och reservdelar för maskiner är hög, kommer bland 
annat en genomgång och repetition av rutiner vid användning och handhavande av 
maskiner att tas upp. En översyn av behovet av maskiner kommer också att genom
föras och eventuell avyttring ske om det bedöms lämpligt. Dock måste, av bered
skapsskäl, utvalda maskiner finnas tillgängliga i organisationen vid t ex vinterväg
hållning. 

Uppdragsverksamhet 

Det prognostiserade underskottet för driften av Återbruket Returen åt VAFAB Miljö 
AB, kommer att täckas av intäkter från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB 
(FTI). Dessutom hålls kostnader för förbrukningsmaterial, annonsering, reklam och 
information på en så låg nivå som möjligt. Dessa åtgärder beräknas vara tillräkliga 
för att nå ett nollresultat. 

Lolmlförvaltarn:1 

För att kunna hålla driftkostnaderna nere kommer plönerat underhåll att flyttas 
fram. Uteblivna hyresintäkter för tomställda lokaler i kombination med uppkomna 
vattenskador, är bidragande orsaker till prognostiserat underskott. Inriktningsbe
slut behöver tas, dels vad gäller användandet av Salbergaområdet och dels för tom
ställda lokaler. 

Kart/mät 

Prognostiserat överskott till följd av långtidssjukskrivning och minskade intäkter för 
lantmäteriförrättningar, föreslås lämnas utan åtgärd. 

2012-09-14 
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Tekniska kontoret 

Miljö- och naturvård 

Prognostiserat överskott till följd av att miljöingenjören är tjänstledig på deltid, fö
reslås lämnas utan åtgärd. 

TEKNISKA. KONT~ORET 

ntu 1JA ' 
Marga11J!Furen 
administrativ chef 

2012-09·14 
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SKOLFÖRVALTNINGEN 
Skolkansliet 

SALA O .. UNo 
Kommunslvrelsens forvallmng 

Ink. 2012 -09- O 4 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 juni 2012, att med anledning av 
nämndernas månadsrapporter, uppdra till kommunens nämnder att senast 31 
al!gusti 2012 redovisa hur nämnde~na genom vidtagl!2 åtgärder kan komma! 
balans. 

Arbetsutskottet uppdrog också till bildnings- och lärandenämnden samt 
kommunstyrelsen att inkomma med förklaring av redovisat underskott och 
beslutsgång. 

Den nybildande bildnings- och lärandenämnden har till den 31 augusti inte haft 
möjlighet att behandla ärendet. Därför svarar jag som förvaltningschef. 

Redovisning av åtgärder 
Skolnämnden ang:w i sin prognos för maj ett underskott på 2781 tkr, men 
beräknade att genom ytterligare återhållsamhet kunna begränsa underskottet till 1 
mkr. 

Underskottet kan främst härledas till att etapp 2 av Gärdesta förskola är 
ofinansierad 2012. Det rör sig om 2,3 mkr. KostDriser som aviserats under 2012 ger 
ytterligare ett underskott på 2 mkr. Budget för kollektivtrafik har omfördelats med 
aneldning av flytten av Västerfärnebos högstadium. För hösten 2012 rör det sig om 
1 mkr. 

Detta uppvägs av att beslutet om att utöka nattis och införa helgomsorg inom 
förskolan inte verkställts (1250 tkr), samt en rad mindre poster, exempelvis 
neddragning av kompetensutvecklingsinsatser, minskade kostnader för 
administration efter omorganisationen och förändrad ledningsorganisation. 

Det senare har dock reglerats genom att medel för ledningsorganisationen förts från 
bildnings- och lärandenämnden till kommunstyrelsen. 

Åtgärder som vidtagits inom förskolan och grundskolan är att ytterligare förstärka 
kraven på återhållsamhet i verksamheten. 1 mkr i prognosticerat underskott måste 
vägas upp genom att verksamhetsområdena lämnar överskott till den gemensamma 

SALA KOMMUN 
Skolförvaltningen 
BOK 304 
733 2S SALA 

Besöksadress: Drottninggatan S 
Växel: 0224-55 391 
Fax: 0227-71 446 
skf@sala.se 
www.sala.se 

Skolkansliet 
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Skolförvaltningen 

ekonomin. 1 mkr motsvarar cirka 500 kr per elev i grundskolan, vilket alltså måste 
tas genom återhållsamhet när det gäller fortbildning, vikarier och läromedel. 

Genom exempelvis övergång från elevdatorer tillläsplattor för högstadieeleverna 
har kostnaderna reducerats för läromedlen. 

Inom före detta utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde 
aviserades ett underskott på cirka 2,2 mkr, främst beroende på beräknade ökade 
kostnader för interkommunala ersättningar till andra kommuner. 

Beräkningsmodellen för dessa ersättningar ses nu över, vilket väntas kunna 
reducera utgifterna något. I övrigt gäller samma budskap som till för- och 
grundskolan; de enskilda verksamheterna måste bidra till överskott för att täcka det 
gemensamma underskottet. 

Gemensam situation för nya bildnings- och lärandenämndens ansvarsområde 
Totalt sett ser de interkolI!!I!una13 ers3ttningarna för gymnasieskolan ut att kun:Ja 
begränsas något, medan de ökar för grundskolan. Det senare är dels en följd av 
nyetablering av friskola i Västerås, dels att några elever från tidigare 
upptagningsområdet för Västerfärnebo 7 -9 valt skolor i andra kommuner. 

Vi befarar dock att nya oväntade utgifter uppkommer, exempelvis. genom 
omfördelning av ramar mellan kommunens förvaltningar och att gymnasieskolorna 
och vuxenutbildningen, trots sparkraven har svårt att hålla sina budgetramar. Vi 
börjar alltså närma oss ett läge där mer tydliga sparkrav krävs. Det kan innebära 
något som i praktiken kan uppfattas som vikarie- och inköpsstopp. 

Nämndens ambition är att vidta alla åtgärder som är möjliga, för att nå budgetbalans 
för 2012. 

lun~.Ann Wincent. 

Förvaltningschef 
Skolförvaltningen 

2(2) 
2012·08·31 



ISALA 
KOMMUN 

SALA KOM 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2012 -09- O 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesda tum 

VON § 87 

Justerandes sign 

2012-08-28 

Dnr 2012 /23 

Åtgärder för ekonomi i balans 

INLEDNING 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-19 att uppdra till samtliga 
nämnder att senast 2012-08-31 redovisa hur nämnderna genom vidtagna åtgärder 
kan komma i ekonomisk balans. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bil. VON 2012/52/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karl sson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna förvaltningschefens förslag t ill skrivelse och 
att översända skrivel sen som nämndens svar till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningschefens förslag till skrivelse och 

att översända skrivelsen som nämndens svar till kommunstyrelsen. 

Denna paragraf förklaras omedelbart jus terad . 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

lO (B) 
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Vård· och omsorgsförvaltningen 
Kerstin Olla Stahre 

Kommunstyrelsen 

Åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012·06· 19 att uppdra till samtliga 
nämnder att senast den 31 augusti 2012 redovisa hur nämnderna genom vidtagna 
åtgärder kan komma i ekonomisk balans. 

Vård· och omsorgsnämnden redovisade redan i augusti 2011 på uppdrag av 
kommunstyrelsen hur nämnden skulle komma i ekonomisk balans. Nämnden 
.edvvhade då bM" åtgäl d~r i ett kGitsiktigt pei"Spektiv, men äVen i ett långsiktigt 
sådant De långsiktiga åtgärderna som påbörjades hösten 2011 var; 

• Genomgång av alla lokaler som hyrs idag - kan resurserna utnyttjas bättre 
och kan något awecklas? 

• Översyn och värdering av icke lagstadgade verksamheter - kan något göras 
på annat sätt, av annan eller inte alls? 

• Översyn av lokala riktlinjer som används som stöd vid bistånds bedömning. 

• Översyn av organisation och lednings struktur på förvaltningen. 

• Genomgång av avtal och hur köp av externa tjänster går till. 

• Undersöka möjligheter till ytterligare samverkan med andra kommuner. 

• I samband med pågående organisationsöversyn för kommunen som helhet 
aktivt arbeta för kostnadseffektiva lösningar. 

Resultat så här långt; 

• Lokalöversyn är genomförd tillsammans med lokalförvaltarna. Genom bättre 
lokalutnyttjande kan förvaltningen friställa lokaler och på så sätt sänka 
kostnaderna. Den omflyttning i lokaler som kommer att ske innebär även att 
hemtjänsten kan samlokaliseras utan att ytterligare externa lokaler behöver 
hyras, vilket tidigare var planerat. Här är det av yttersta vikt att den 
lokalomställning som planeras kan genomföras så snart som möjligt. 

• 

• 
• 

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska på icke lagstadgad 
verksamhet. 

Riktlinjer för biståndsbedömning ses nu över ytterligare. 

En översyn av organisation och ledningsstruktur har genomförts på 
förvaltningen. Ny organisation beräknas kunna träda i kraft den 1 oktober 
2012. Den nya organisationen ger bättre möjligheter till styrning och 
ledning. 

2012-08·17 



• 

• 

Ett mer strikt förhållningsätt råder nu vid köp av externa tjänster och 
tecknande av avtal. 

Diskussion förs för närvarande med ett par andra kommuner om hur 
samverkan skulle kunna ske inom vissa verksamhetsområden. 

Vård- och omsorgsnämnden har arbetat aktivt med det ekonomiska läget under det 
senaste året. Nämnden har hållit fast vid och arbetat med de åtgärder som 
redovisades till kommunstyrelsen i augusti 2011. Vård- och omsorgsförvaltningen 
har arbetat med kostnadssänkande åtgärder under en rad av år, vilket också lett till 
att kostnaderna sjunkit inom framför allt äldreomsorgen. 

Äldreomsorg 

2011 redovisade äldreomsorgen ett resultat motsvarande 15,6% under 
standardkostnaden. I förhållande till anslagna medel motsvarar detta ca 35 miljoner 
för äldreomsorgen del. För 2011 fanns det 12 kommuner i Sverige som satsade 
mindre pengar per invånare på äldreomsorg än vad Sala gjorde. Sett i det 
perspektivet finns det inte längre några enkla eller snabba lösningar för att 
ytterligare sänka kostnaderna inom äldreomsorgen. 

Vård- och omsorgsnämnden diskuterar nu möjligheten att ta bort ett antal 
korttidsplatser inom äldreomsorgen. Detta kommer att ge en viss ekonomisk 
besparing, men ökar också risken för sanktiollsavgiflef för icke verkställ<1a beslut 
samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter hos landstinget. 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

Kostnaderna för omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisas inte med 
standardkostnad på samma sätt som äldreomsorgen, utan enbart i kronor per 
invånare. 2011 hade Sala kommun en lägre kostnad för denna verksamhet jämfört 
med kommunerna i Västmanlands län samt riket som helhet. 

Antalet personer med funktionsnedsättning som är berättigade till insatser enligt 
LSS ökar. Här arbetar förvaltningen för att utveckla verksamheten så att fler brukare 
kan beredas plats utan att nya verksamheter behöver byggas upp. En omställning av 
lokaler kommer även att göras, vilket leder till ett bättre lokalutnyttjande och större 
utvecklingsmöjligheter. 

Individ- och [amiljeomsorg 

Kostnaderna för individ- och familjeomsorg låg för 2011 9,7 % över 
standardkostnad. Västmanlands län som helhet låg 11,6 % över standardkostnad. 
Det är alltså inom denna verksamhet som vård- och omsorgsnämnden främst 
behöver minska sina kostnader. Utvecklingsarbete pågår bl a med inriktning mot att 
placera arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd i samma enhet med ett 
gemensamt uppdrag. 

2(3) 
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Sammantaget så följer alltså vård- och omsorgs nämnden den tidigare planeringen 
av långsiktigt kostnadssänkande åtgärder. Detta ger dock inte omedelbar effekt och 
vård- och omsorgsförvaltningen har därför under sommaren gått ut med några 
kortsiktiga sparåtgärder gällande kurser och konferenser, övernattningar och inköp 
i allmänhet. Sedan tidigare råder strikt prövning av alla vakanser. Dessa kortsiktiga 
årgärder får ses som en nödåtgärd som inte kan pågå under någon längre tid. 

Trots redan vidtagna och planerade åtgärder så bedömer vård- och 
omsorgsnämnden det som svårt att långsiktigt få verksamheten att gå runt under 
rådande ekonomiska förhållanden. Vård- och omsorgsnämnden har stor respekt för 
att det ekonomiska läget i kommunen kräver återhållsamhet, men vill samtidigt 
påtala vikten av att tillräckliga resurser måste finnas för den lagstadgade 
verksamhet som nämnden bedriver. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har nu arbetat fram ett antal förslag på ytterligare 
kostnadssänkande åtJ(ärder som nämnden kommer att ta ställning till vid 
sammanträdena i augusti och september. Om dessa åtgärder räcker för att komma i 
ekonomisk balans långsiktigt är idag för tidigt att säga. 

Kerstin Olla Stahre 
Förvaltningschef 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

3(3) 
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§ 171 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Sammanträdesdatum 

2012·06-19 

Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi 

INLEDNING 
Månadsrapport maj 2013. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2012/82/3, månadsrappo rt 
Bilaga KS 2012/82/4, sammandrag beräknad awikelse driftbudget och 
investeringsbudget samt resultaträkning 

Dnr 2012/92 

Inger Lindström föredrar ärendet. Lennart Björk och Anna Cedervång deltar vid 
äre ndets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att arbetsutskottet beslutar 
att uppmana Sala kommuns nämnder att bedriva verksamheten inom budgeterade 
ramar, 
att uppdra till Sala kommuns nämnder att senast den 31 augusti 2012 redovisa hur 
nämnderna genom vidtagna åtgärder kan komma i balans, 
iItt uppdra till bildnings- och lärandenämnden samt kommunstyrelsen att inkomma 
med förklaring av redovisat underskott och beslutsgång. 

Carol a Gunnarsson (C) yrkar 
att arbetsutskottet beslutar 
att möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till samlingslokaler och förenings
drivna anläggningar 2012, utan krav på medfinansiering från Roverket. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner detsamma bifallet. 
Ordföranden ställer därefter proposition på Carola Gunnarsson yrkande och finner 
detsamma bifallet. 

BESLUT 
Arbetsutskottet beslutar 

ill uppmana Sala kommuns nämnder att bedriva verksamheten inom budgeterade 
ramar, 

att uppdra till Sala kommuns nämnder att senast den 31 augusti 2012 redovisa hur 
nämnderna genom vidtagna åtgärder kan komma i balans, 

ill uppdra till bildnings- och lärandenämnden samt kommunstyrelsen att inkomma 
med förklaring av redovisat underskott och beslutsgång, samt 

iItt möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till samlingslokaler och fören ings
drivna anläggningar 2012, utan krav på medfinansiering från Boverket. 

Utdrag 

ekonomikontoret 
Sala kommun s nämnder/förvaltningar 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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