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MÅLAVSTÄMNING 

Symbo!beskri\'ning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

o 
• • 
® 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv 
befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och 
näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter samt 
arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %. 

Nämnden bidrar genom att arbeta för att bibehålla och nyskapa attraktiva parker, 
naturområden och kulturplatser samt genom utbyggnad av gator, vägar och VA. 
Nämnden bidrar även genom att främja god framkomlighet för nyttotrafiken och 
förbättra kommunikationen med övriga regionen . 

Handläggningstiden för bygglov understiger 3 veckor. 

Räddningstjänsten Sala Heby bidrar genom att verka för att riskhänsyn tas i 
samhällsutvecklingen. Kort handläggningstid med hihehållen kvalitet skall ske för att 
bidra till etableringar eller annan utveckling. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun där närhet och trygghet ger en bra 
livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda 
kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i 
den attraktiva kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar 
för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika 
bakgrund. 

Nämnden bidrar genom att arbeta för trygghet och tillgänglighet i utemiljöer såväl i 
park- och gatumiljö som lekplatser och ledstråk. 

Skapa förutsättningar för en rik, aktiv och utvecklande fritid samt att stödja 
föreningslivet i Sala kommun. 
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PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen lokalt producerad 
energi ökar, arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar samt arbeta för att 
utsläpp från bilar minskar. 

Nämnden bidrar genom att arbeta med effektivisering av energianvändningen, ersätta 
oljan som driftsform med förnyelsebara bränslen, öka andelen lokalproducerade 
råvaror som används inom kommunens matproduktion samt säkerställa tillgång på 
vatten av god kvalitet. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 

• Sala kommun ökade sin folkmängd med 71 personer under första halvåret 
2012. Den 30 juni 2012 var kommunens folkmängd 21 639 personer. 

• Nya detaljplaner för bostäder och verksamheter (Silvervallen, Östra 
Thulegatan, Kumla kyrkby, Verdandi m.fl.). 

"t R\' 56 me!la!l S :ll~ o(:h Vä~terj~ ha~ 2 + 1 s~a!1dJrd , 

• Ny rese policy framtagen som fokuserar på att minimera utsläpp från fossila 
bränslen. 

• Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt LSO reviderad. 

• Kommunens skolskjutshållplatser har inventerats beträffande säkerheten 
och en åtgärdsplan är fastställd. 

• Arbetet med samordning och effektivisering av samhällsbetalda transporter 
pågår. 

• Ökat utbud av kollektivtrafik med direktbuss till Sala på sträckan Stora 
Matsbo- Västerbykil-Sala. 

• Ansvar och resurser för marknadsföringsaktiviteter i samverkan med det 
lokala näringslivet och företagarorganisationer för målgrupper som 
"turister/besökare/inflyttare" har överförts till Företagarcentrum i Sala. 

• Utbyggnad av galor, vägar och VA vid lIyexvioaleriug sker i sarnn.d med 
exploatörer. 

• Tekniska kontoret har täta diskussioner med Trafikverket kring 
fartdämpande åtgärder. 

• Stadsparksutredning pågår och plan för framtida utformning upprättas. 

• Arbetet med enkelt avhjälpta hinder samt belysningsprojektet tillsammans 
med Sala-Heby Energi AB fortsätter. 

• Andelen eko logiska livsmedel ligger just nu på 16 %. 

• Tillsammans med SHE drivs arbetet med att energieffektivisera lokalerna 
för att uppnå miljömässig hållbar utveckling. 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att ett medborgarkontor inrättas. 

Nämnden bidrar genom att arbeta för att hålla en god standard, servicegrad och 
väghållning på kommunens gator och vägar samt göra en bra sammansatt måltid till en 
upplevelse, säkerställt med ett antal styrverktyg. Vattenleveranser ska ske utan avbrott 
och hålla hög kvalite. Processat avloppsvatten ska ha så liten påverkan på miljön som 
möjligt. Genom konceptet med miljö- och omstartsstationer ge medborgarna i Sala 
möjlighet att återvinna material. 

Ha generösa öppettider och en mångfacetterad verksamhet i kultur- och 
fritidsverksamheten. 

Människor som bor och verkar i Sala och Heby kommuner skall kunna känna sig trygga 
mot olyckor. Dessa skall så långt som möjligt förebyggas så att de inte uppstår. Vid de 
olyckor som ändå uppstår skall den enskilde kunna agera på lämpligt sätt och känna 
tlyggileL i det. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALlTI;: 

Ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutövarna blir nöjda. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att driva kommunala frågor och projekt i 
större omfattning i dialog med medborgarna. 

Kommentar till mål uppfyllelse perspektivetverksamhet 

• Det nya Medborgarkontoret startade verksamheten i juli då även ett antal 
e-tjänster lanserades. Arbetet med att utveckla Medborgarkontoret och utbudet 
ave-tjänster lortsätter under hösten och nästa år. 

• Ortsanalyser 

• Kulturhusprojektet 

• Vi deltar i flera SKL-projekt gällande medborgardialog. 

• För att uppnå målsättningen pågår bland annat fortlöpande ut- och tillbyggnad 
av omstartstationerna. Kontinuerliga kontroller av miljöstationer /omstarter 
samt Återbruket utförs. 

• De större infartslederna samt gator i centrala Sala har prioriterats i årets 
asfaltsplanering. 

• Arbete pågår med upprättande av vattenskyddsområden. 

• Sala-applikation framtagen vilket underlättar för medborgarna att söka 
information samt att anmäla fel och brister. 

• Matråd finns i alla kostenhetens verksamheter. 

• Sala kommun deltar i arbetet med VKL och Länsstyrelsen för att kunna uppnå 
målet att 90 % ska ha bredband år 2020. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att minska andelen skador/olycksfall/brott 
till 50 % av antal totala registreringar i rapporteringssystemet Flexite samt genom att 
sjukfrånvaron understiger 5 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökat antal chefer och 
arbetsplatsombud använder s ig av FAS-modellen samt att genomföra 
medarbetarenkäter. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att verka för en gemensam idea lbild av 
ledarskap och medarbetarskap samt att ingen chef har personalansvar för mer än 30 
personer. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare 

• Första halvåret var Kommunstyrelsens förvaltnings totala sjukfrånvaro 1,6 %. 

• För att uppmuntra och öka antalet registreringar av risker, tillbud samt 
skador/olycksfall och brott i systemet Flexite har utbildningar erbjudits och 
genomförts. Det som registreras hanteras och är ett bra underlag för det 
systematiska säkerhetsarbetet. Skador/olycksfall och brott utgjorde, vid 
halvårsskiftet, 26 % av totalt antal registreringar. 

• Samverkan enligt FAS har utvecklats genom partsgemensamt arbete inför 
organisationsförändring. Kommunövergripande medarbetarundersökning 
kommer att genomföras efter arbetet med organisationsförändringen. 
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Perioden som gått 

• Ny nämnds- och förvaltningsorganisation startade den 1 juli 

• Kulturentreprenör är rekryterad 

• Överlåtelse av del av Silvervallen till Bovieran 

• Antagen VA-plan för Sala kommun 

• Avyttring av bygdegårdar slutförd 

• Plan för Sala stad har skickats på samråd 

• Ett förslag har tagits fram för Planskild korsning och resecentrum 

• Upphandling av skolskjuts inför hösten 2013 slutförd 

• Handbok för företagande framtagen för att underlätta deras kontakter med kommunen 

• Folder framtagen för att visa medborgare och turister de sevärdheter som finns i parker 
och grönområden i centrala sala 

• Projekt för att mäta och minska matsvinnet är uppstartat 

• Byggstart för det nya äldreboendet 

• Nya entreprenörer på renhållningen, SITA Sverige AB och Rena norden AB 

• Uppstal'l av luedburgarkoilt0ret 

• Utveckling och framtagning ave-tjänster 

• Utveckling av blankettportal på hemsidan 

• Utveckling och lansering av mobilapplikation för Sala kommun 

• Myggbekämpning har genomförts i kommunens norra delar och kommunens budgeterade 
medel och garanti har utbetalats 

• Telefoniupphandling genomförd i samarbete med Västerås stad 

• Återlämningsautomat för böcker installerad i biblioteket 

~ En is pist b,yggs för ishockey och curling på Lärkan 

• Samverkansavtal har tecknats med Södra Dalarna räddningsförbud 
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Ekonomi 

Perioden Jan-Aug 2012 Arsprognos 2012 

Driftbudget Budget Utfall Awikelse Budget Prognos Awikelse 

Kostnader 393696 384298 9398 615929 614754 1175 

Intäkter 256630 255404 -1226 403433 403308 -125 

Nettokostnad 137066 128894 8172 212496 211446 1050 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 7162 5671 1491 10 405 10 105 300 

5amhä Ilsbyggnadskontor 33684 30473 3211 52689 53789 -1 100 

Tekniskt kontor 21224 24 078 -2854 44464 48039 -3575 

Medborgarkontor 49124 45152 3972 68250 64 575 3675 

Ekonomikontor 3605 3690 -85 5811 5811 O 

Persona lkontor 5734 5180 554 8458 8058 400 

Räddningstjänst 16533 14650 1883 22419 21069 1350 

Summa 137066 128894 8 172 212496 211 446 1050 

Perioden Jan-Aug 2012 Ärsprognos 2012 

Investeringar Budget Utfa ll Awikelse Budget Prognos Aw ike lse 

Nettoutgifte r 111673 49750 62923 168176 145912 22 264 

Sa m hällsb:tggnadskontor: 

Digitala detaljplaner 100 48 52 150 150 O 

Planskild korsning 1000 1000 O 1000 1000 O 

Inköp av mark 333 O 333 500 500 O 

Försäljning övrig mark -2000 -3655 1655 -3000 -3000 O 

Transportsystem 300 251 49 450 450 O 

Medborgarkontor: 

Elektroniska surfplattor 87 16 71 130 130 O 

Ir -investeri ngsprogram 517 372 145 "ilS T/ 5 O 

Ate då mn i ngsC!utomat 850 1.345 -495 \ ]75 1345 -70 

Tekniskt kontor: 

Administration 153 139 14 230 230 O 

Mätverksamhet 84 O 84 125 125 O 

Lokalförvaltning 79393 35995 43398 120259 100209 20050 

Gator och vägar 8965 3207 5758 13 447 13 447 O 

Parkverksamhet 1979 1225 754 2968 2968 O 

Gruvans vattensystem 2519 3 2516 3778 3778 O 

VA~verksamhet 11406 3794 7612 17108 15691 1417 

Centralfcrr3d 28i7 3509 -532 ~ 315 4400 85 

Renhå ll ning 57 119 -62 86 119 -33 

Räddningstjänst: 

Rädd ningstjänst 2320 1 367 953 3480 3480 O 

Totalförsvar 733 15 718 1 100 115 985 
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Ekonomisk analys 

Driftbudget 
Periodens resultat 

Kommunchef 
I avvikelsen för perioden ingår hela förvaltningens semesterlöneskuld -409 tkr. Till största delen beror 
avvikelsen på periodiseringsavvikelse. 

Samhällsbyggnadskontor 
Avvikelsen för perioden beror till största delen på periodiseringsavvikelse. Bostadsanpassningsbidragens 
kostnader har inte lyckats hållas inom budget trots årets utökade anslag. Miljöenheten har lägre 
taxeintäkter än motsvarande period förra året. En minskning i antalet avlopps-tillstånd är en del av 
orsaken. Vakanser inom enheten har medfört minskade personalkostnader. Taxeintäkterna för bygglov 
ökar enligt beräkningarna. Den nya lagstiftningen innebär utökade arbets-uppgifter för byggenheten. De 
ökade taxeintäkterna är avsedda att kompensera detta. Någon resurs-förstärkning har ännu inte skett. 
Byggenheten har minskade personalkostnader orsakade av vakanser. 

Tekniskt kontor 
Avvikelser för personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster samt sjukskrivningar. I övrigt kan också viss 
periodiseringsavvikelse konstateras. 
Kommunens fastigheter har under juli månad drabbats av flera stora vattenskadot', orsakade av stora 
regnväder, eftersatt underhåll samt av verksamhetsrelaterade skador. Kostnaderna för dessa vatten
skador är totalt cirka 1 700 tkr. Konsekvensen blir att delar av planerat underhåll skjuts framåt i tiden. 
Den milda vintern har resulterat i ett överskott för gatudrift, 3 494 tkr. 
Avvikelse avseende Teknisk service, -2 054 tkr, beroende på ökade kostnader för reparationer och 
reservdelar till fordon och maskiner samt ökade bränslekostnader. Debiteringsbara timmar på maskiner 
och fordon är färre än budgeterat för perioden. 

Medborgarkontor 
Kontorets personalblIdget redovisar överskott för perioden p.g.a. vakanser samt att kostnad för 
förvaltningschef delats med Vård- och omsorgsförvaltningen. Även investeringsbidrag till Samlingslokaler 
redovisar överskott. Dessa har ej kunnat utnyttjas då Boverket inte beviljat ansökningar. 

Personalkontor 
Två tjänster som PA-handläggare har varit vakanta under perioden januari - april. Tjänsterna återbesattes 
under maj månad. Budget för arbetsmiljö redovisar överskott för perioden. 

Räddningstjänst 
Personalkostnaderna som utgör 70 % av driftbudgeten redovisar överskott. Kostnaden för utryckningar 
under sommaren är lägre p.g.a. blöt väderlek. Drivmedel och fordonsreparationer har kostat mer än 
beräknat men är ändå små i jämförelse med personalkostnaderna och påverkar inte så mycket. 
Totalförsvar: Verksamheten har hållit sig väl inom anslagen ekonomi. 

Arsprognos 

Kommunchef 
Personalbudget för hållbarhetssamordnare beräknas lämna överskott 300 tkr. 

Samhällsbyggnadskontor 
Avvikelse beräknas för Samhällsfinansierade transporter med -1 200 tkr. Kommunfullmäktige beslutade 
2012-04-26, § 41, om ramjustering -1800 tkr som belastat budgeten för kollektivtrafik. Minskade 
kostnader beräknas för färdtjänst, daglig verksamhet och dagverksamhet p.g.a. striktare prövning och 
samplanering av resor samt även minskade kostnader för grundskola och gymnasium p.g.a. striktare 
prövning för rätten till taxi till skola. Sammanlagt beräknas lägre kostnader med 600 tkr. 
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Kostnaderna för bostads anpassning bedöms överstiga budgeten med 500 tkr. Miljöenheten och 
byggenheten bedöms understiga budgeten med 600 tkr. 

Tekniskt kontor 
Uppdragsverksamhet: Resultatet för uppdraget Återbruket Returen kommer att bli ett underskott på cirka 
500 tkr. Avtalet med VAFAB Miljö AB täcker inte de faktiska kostnaderna. Personalkostnaderna hålls nere 
genom att inte ta in vikarier. 
Kartjmätverksamhet: Långtidssjukskrivning på enheten kommer att resultera i ett överskott, jämfört med 
budget, avseende personalkostnader och övriga kostnader på cirka 350 tkr. Intäkterna kommer dock att 
bli cirka 125 tkr lägre än budgeterat. Detta beror till största delen på, ett lägre antal och storleksmässigt 
små förrättningar, från Lantmäteriet. Intäkterna från Lantmäteriförrättningarna står för cirka 25 % av 
verksamhetens intäkter. 
Lokalförvaltning: Prognosen för verksamheten är ett underskott på cirka 1 500 tkr. Kostnader för 
verksamheten, som inte täcks av hyresintäkter på grund av outhyrda lokaler, kommer att uppgå till 4 635 
tkr. Det avser värme, el, kapitaltjänstkostnader, tillsyn och mindre underhåll samt sommar- och 
vinterskötsel på grönytor och vinterväghållning. De outhyrda lokalerna är: Före detta skolhuset i 
Salbohed, Åsgården iMöklinta, Tränggatan 3 och 4 i Sala, Portvaktsgatan 1 och 4 i Sala samt de stora 
grönytorna utanför mur på Salbergaområdet. 
Gator och vägar: Överskottet för perioden på gatudriften används för satsningar på asfaltering under 
hösten. 
Skogverksamhet: Behovet av åtgärder på skogsbilvägarna är stort, överskottet för perioden kan nyttjas till 
detta. 
Teknisk service: Uppstarten av bilpoolen blev senarelagd och startade den 1 september. Vartefter bilarna 
slussas in i bilpoolen kommer prisjustering att ske, intern kontrakt sägas upp och ny prissättning 
tillämpas. Beräkning av kilometerkostnaden för fordon, enligt Hållbarhetsportalen, gav inte de intäkter 
som budgeterats. Anledningen var att fordonen kördes för få kilometer. Bilar har under året flyttats från 
verksamheter som nyttjar bilen för lite och placerats där behovet är större. Därigenom ökar intäkten för 
det specifika fordonet. 
Kostnaden för maskiner i förhållande till körda timmar ska ses över under året. Prisjustering kommer att 
göras av timdebiteringen för maskiner samt säkerställa att alla timmar blir bokförda. Behovet av maskiner 
kan komma att omprövas utefter nyttjandegrad och eventuellt avyttras om det bedöms lämpligt. 
Prognosen för verksamheten är ett underskott på 2 000 tkr. 
Miljö- och naturvård: Ett överskott för personalbudget beräknas med 200 tkr. Detta på grund av att 
tjänsten varit obesatt delar av året samt att miljöingenjören är tjänstledig på deltid. 

Medborgarkontor 
Överskott beräknas i kontorets personalbudget, 1 800 tkr. Vakanser samt lägre kostnad för förvaltnings
chef Ksf bidrar till överskottet. 
Investeringsbidrag till Samlingslokaler beräknas lämna överskott med 1 875 tkr. Dessa kan ej utnyttjas då 
Boverket inte beviljat ansökningar. 

Ekonomikontor 
Ingen avvikelse beräknas på helårsbas i nuläget. 

Personalkontor 
Överskott beräknas i personalbudget, 200 tkr p.g.a. att tjänsten som PA-handläggare varit vakant under 
perioden januari~ april. j\~vcn budget för arbetsmiljöarbete beräknas lämna överskott på helåret, 200 tkr. 

Räddningstjänst 
Överskott i personalbudget beräknas med 600 tkr. Sannolikt skall verksamheten för Totalförsvar kunna 
bedrivas med ett överskott om ca 750 tkr. Kommunen erhåller statlig ersättning enligt lag och denna är 
noggrant reglerad till vad den kan användas. 

8 



Investeringar 

Arsprognos 

Tekniskt kontor 
Lokalförvaltning 

• Flertalet projekt är ej påbörjade i avvaktan på politiska beslut: Medborgarkontor, Kila fritids 
utbyggnad, Kungsängsskolans lokalanpassning samt Lärkanprojekten. Dessa projekt hal' en 
sammanlagd årsbudget på 6 270 tkr. Eftersom osäkerhet råder om dessa ska påbörjas under året 
tas dessa med som avvikelse i den ekonomiska översikten. 

• Resultatet för byggnationen av Gärdesta förskola är ett underskott på 4 220 tkr. Anledningen är 
dels att projektet budgeterades för sex avdeln ingar men ökades till åtta avdelningar under 
byggperioden på grund av verksamhetens behov av platser. Detta ledde även till utökning av 
förskol egården. Gård och lekutrustning för ytterligare två avdelningar fanns inte med i kalkylerna, 
utan skulle kunna tillskapas efter hand för de investeringsmedel som då fanns i investerings
projektet gårdar. Detta investeringsprojekt togs dock bort inför 2012. Då lokalerna inte fanns 
tillgängliga, förrän efter rättspsyks utflytt, fick alla kalkyler och programhandlingar i projek
teringsfasen göras utifrån ritningar framtagna av Landstinget. Det visade sig under byggtiden att 
ritningarna inte stämde ytmässigt med verkligheten. Detta har fördyrat byggnationen. 
Värme till de fyra fastigheter som ligger på Tränggatan 1-4 har tidigare kommit via Salberga 
fastighPtsförvaltnine AB f~stigh~ter . I)ptta har nu separerats. Kulvprtdragnine i samb~nd metl 
detta blev dyrare än beräknat. 

• Enligt antagen betalllingsp lan rör byggnationen av nya äldreboendet konuneI' projektet att ha ett 
överskott på ca 10 000 tkr vid årets slut, dessa medel kommer att äskas i överfört anslag till 2013. 
För projektet tillagnings- och mottagningskök beräknas överskott på ca 8 000 tkr. Dessa medel 
kommer att äskas i överfört anslag till 2013 i väntan på politiska beslut angående Ösby köket. 

Centralförråd 
Prognosen för uppstart av bilpool är underskott, -85 tkr p.g.a. att låssystemet blev dyrare. 

VA-verksamhet 
• På grund av åtgärder efter felleverans i rötkammarprojektet kan det konstateras ett underskott på 

83 tkr då inga medel finns i budgeten för 2012. 
• Projektet W Knipkällan staket med en budget på 200 tkr utgår 2012. En riskanalys är genomförd 

med anledning av skalskydd på kommunens alla vattenverk. Utredning pågår vilka åtgärder som 
ska genomföras. Medel till detta finns aviserat i strategisk plan 2015. 

• ARV Sala byte centrifug budget 1 000 tkr. Rötkamrarna är ej ännu i full drift och behöver så vara 
tör att storlek av centrifug ska kunna utvärderas. Upphandling kommer att krävas. Projektet utgår 
2012 och tas upp i strategisk plan 2015. 

• Ombyggnad av hela personalbyggnaden är planerad till 2015. Budget för projekt ARV Sala 
ombyggnad ventilation personalutrymme med 300 tkr utgår därför 2012 och tas upp i strategisk 
plan 2015. 

• Arbetet med byte övervakningssystem på Sala ARV är försenat med an ledning av att upphand
lingen är överklagad. Dom förväntas under september. Vid ett resultat i överprövningen att 
upphandlingen kan fu llföljas förväntas ingen avvikelse för året, unnars /,rövs en ny IIpphun d/mg. 

• Ilenhåll ning: Projekt in köp u v mololw r bli r 33 O" dyrare p.,q u. jO /'lJl'rude nergrävnings/w., t nader. 

Medborgarkontor 
Äterlämningsautomaten är inhandlad och installerad på Sala stadsbibliotek. I bokslut 2011 äskade kultur
och fritidsnämnden 395 tkr som til läggsbudget för täcka nde av extra kostnader i samband med 
investeringen. Bokslutsberedningen beslutade om tilläggsbudget med 325 tkr. Avvikelsen blir -70 tkr. 

Räddningstjänst 
En mindre del av Totalförsvarets anslag skall användas till att förse kommunernas krisledningar med det 
digitala radiosystemet Rake!. Sannolikt kommer knappt 1 mkr att finnas kvar. 
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Framtiden 

• Ökade medborgardialoger 

• Ökade insatser för fler företagsetableringar 

• Några företagsetableringar är på gång 

• Avtalsförlag för att förvärva fastighet av Landstinget för det framtida Kulturhuset 

• Utveckla fler tjänster på medborgarkontoret 

• Fortsatt arbete med framtagande av detaljplaner 

• Fortsatta investeringar på Fridhemsområdet för att möjliggöra en vidare utveckling 
för lättare industri och handel 

• Bovierans etablering på Silvervallen 

• Genomförande av detaljplan för Kumla-Kyrkby som medger småhustomter 

• Riktlinjer för kostverksamheten, Sala kommun, ska tas fram 

• Energieffektivisering av kommunens fastighetsbestånd 

• Bilpool för kommunens tjänsteresor startas 

• Utveckling av Vision Lärkan med prioritering på läktare, omklädningsrum och ny idrottshall 

• Ett vindkraftsföretag arbetar för att etablera sig i Sala kommun 
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ÖVERFÖRMYNDARE 



MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Måle n bedöms Inte bli uppfyllda 

Måle n bedöms de lvis bli uppfyllda 

Målen är redan / bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endas t aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

Överförmyndare bidrar genom att årsräkningar som är inlämnade 

o 
t 

• 
® 

f5 ~e 1 ma;~ ska '/a;-;) fårdiggransk.::de: scr.~st sista s2j)tembcr s~ma'! ;} 5r. 

Arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om överför-

Delårsrapport 

• 
myndarens verksamhet samt genom att fortsätta arbetet med att ® 
informera om överförmyndarens roll och ställföreträdarnas uppdrag 
inom kommunens olika verksamheter och till aktuella externa aktörer. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet verksamhet: 

Av inlämnade årsräkningar har 197 stycken granskats 2012-08-31 
(81 %J. Detta ligger i fas med fö regåe nde är, dä arbetet med 
ensamkommande flyktingbarn innebar att arbetet gick något mer 
långsamt än tidigare år. I år beror detta på att en av handläggarna 
avslutat sin tj änst och upplärning av ny handläggare tar tid . 

Arbetet ill ed att ullpddteI'a hemsidan med aktuell in for mation och 
arbetet med att informera inom kommunens olika verksamheter och 
till aktuella externa aktörer pågår kontinuerligt 

5(8) 



Delårsrapport 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Efter det att tidigare handläggare avslutat sin tjänst har ny handläggare 
rekryterats. 

• I syfte att bibehålla hög kompetens deltar handläggarna vid de ärliga 
uppdateringarna inom överförmyndarverksamheten. 

• Under perioden har fler dödsbon än vanligt varit aktuella, vilket innebär 
att arbetsbelastningen ökat i och med komplexiteten i dessa ärenden. 

• De ensamkommande flyktingbarnen har nu börjat få permanent 
uppehållstillstånd, vilket innebär nya arbetsuppgifter för 
överförmyndaren genom tillsyn av förmyndarskapet hos de särskilt 
förordnade vård nadshavarna. 

• Överförmyndarenheten har haft tillsynsbesök av Länsstyrelsen och 
genomgMt revision . 

EKONOMI 

Perioden Jan-aug 2012 Arsprognos 2012 

Driftbudget Budget Utfall Aw ikelse Budget Prognos Awikelse 

Kostnader 2403 2115 288 3155 3177 -22 

Intäkter 33 72 39 50 72 22 

Nettokostnad 2370 2043 327 3105 3105 O 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resuli.CIl 

Ekonomisk avvikelse för perioden p.g.a. period iseringsavvikelse. 

Arsprognos 

Bedömningen är att ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nu läget. 

FRAMTIDEN 

• Behovet av gode män och förva ltare fortsätter att öka. 

• Utbildningsinsats krävs föl' nya re ställföreträdare inför arbetet med 
ärsräkningen och planeras till hösten. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Interna kontroll planer 2012 för Kommunstyrelsens förvaltning 

Lägesrapporter av förvaltningens interna kontrollplaner 2012 bifogas. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

lan-Olof Friman 

kommunchef 

201Hl9·04 

SA KOMMUN' 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 -09- 2 4 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

RAPPORT 

Intern kontrollplan 2012 

Den interna kontrollen för Kommunstyrelsens förvaltning innefattar följande 
olllrådtlI 2012: 

• Inköp av datorer och IT-relaterade produkter 

• Köptrohet 

Ovanstående kontrollområden kommer att granskas av redovisningsekonom och 
ekonomisekreterare. Rapport sker till förvaltningschef. Granskningen kommer att 
göras en gång inför årsbokslutet i enlighet med beslutad intern kontrollplan 2012. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jan-Olof Friman 

kommunchef 

2012·09·04 



Intern kontrollplan rör bygg- och mil,jönämnden 2012 

Process KontroUmoment l Konl.roUansvar F'r.'elwens Metod Rapportering till Riskbedömning Rapportering av I 

(rntin/system) I • genomförande 
Fakturahantering Kontroll att F almU"<l13llsvarig/ 2gg:/år Stickprov/ revision Förv che17 Möjlig, Kännbar Genomfört 

upprättade rutiner interurevisor ledningens 2012-06-28 
fölis Lgenom~g 

Attesträtter Kontroll av att Assistent lr,gr/år Genomgång av Förv chef Mindre sannolik, Genomfört 
attesträtter är samtliga attesträtter Kännbar 2012 .. 06-28 
uppdaterade 

Användning av Kontroll av vad A~si3tent månadsvis Granskning av Förvchef Möjlig, Kännbar Genomf'ort 
betalkort som inköpts sammanställning månadsvis l:a 

halvåret 
Inköp av tjänster, kurser Kontroll av att Förv chefl 199r/år Stickprov/revision Bygg-och Möjlig, Kännbar Ej genomfört 
och varor, inköp gjorts efter internrevisor miljönämnden 

beslut av behörig - w 

-- -_ .. _- - ----
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JDIISALA 
~KOMMUN 

TEKNISKA PÖRVALTNINGEN 

RAPPORT 

Internkontrollplan 2012 
Internkontrollen 2012 innefattar processen fakturahanteringstid i systemet IoP (In
köp och Paktura). Detta för att antalet användare i systemet loF "Inköp och Faktura" 
har utökats under 2010, vilket medfört behovet av nedtecknade rutiner för bland 
annat handläggningstider för leverantörsfakturor. 

Omfattning av I1tfikd lIiipföljning 
Stickprovskontroll sker på tre fakturor per beslutsattestant och månad från och med 
mars 2012. Urval görs på faktura 10 på sidan tre, faktura 15 på sidan fem och fak
tura 20 på sidan sju i sökresultatet. 

Resultat och Iakttagelser 
Mindre avvikelser från nedtecknade rutiner kan konstateras gällande handlägg
ningstider för leverantörsfakturorna. Samtliga fakturor är dock betalade före forfal
lodaturn. 

Då riskbedömningen vid awikel~e för momentet är s~tt: som möjlig (det finns risk 
att fei ska uppstå) och i förekommande fall lindrig (uppfattas som liten av såväl in
tressenter som kommunen), föreslås ingen åtgärd. 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

Margareta Furenrno 
Administrativ chef 

2012-09-04 

RAPPORT 



Intern kontrollplan f"ör kultnr- och fritidsnämnden 2012 

Process KontroJlmoment KontrolJansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Rapportering av 
I (rutinlsystem) genomIorande 
Rutin- och systembeskrivningar Kontroll av F-chef lår Genomgång av Nämnd . Ej genomfOrt 
Genomgång av rutinen fl>r vattenprovtagning rutinercch rutiner !'ch kontroll 
ska göras under våren och vi ska samla ihop genomforand.e av Ruw.-och 
de berörda för en genomgång och efter det systembes'<rivningar 
ska vi kontrollera hur det fungerar. 

'" 
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Kommunstyrelsen Sala 

Räddningstjänsten Sala HebV 

Intel'lllwniTOllplall 20j 2, läget" :11/8. 

Fa kturahantering. 

Kontroll att pris och kvalitet stämmer. Sker kontinuerligt. Ingen anmärkning. 

Betalkortsanvändning. 

Samma kontroll. 

Personalomsättning deltidsanställda. 

P~rsJJn3!I~get ~r bätt!"9 är. ~:id de!~r!:ratlPort!:n f5rra !ret. Det finns en va!:aras vordeT;; vid 2 staticnsr. 
Sedan saknas ett befäl vid 2 av stationerna. Förhållandet är inte nytt och verksamheterna måste 

planeras för att på bästa sätt kunna hantera situationen. Hittills har försämring av uppdraget vid 

utryckning kunnat undvikas. Detta är naturligtvis målsättningen även fortsättningsvis. 

Insats. godkända rökdykare och förebyggande brandskydd. 

Inga negativa awlkelser finns. 

2012-08-31/ Bo Söderlund 


