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Snabbfakta, 4 år i sammandrag 

Bokslut Bokslut 
2009 2010 

Årets resultat, mkr 17,9 79,3 

Årets resultat som andel 1,9 8,0 
av skatteintäkter, bidrag 
och utjämning, % 

Nettokostnader, mkr 920,0 912,1* 

(976,1)*' 

förändring från föregå- 0,0 -0,8* 

ende år, % 
(6,1)** 

Skatteintäkter, bidrag, 943,8 995,8 
utjämning, mkr 

-förändring från föregå- 0,8 5,5 

ende år, % 

Nettokostnadsandel av 97 98 
skatteintäkter bidrag och 
utjämning, % 

FinansnettoJ mkr -5,9 -4,4 

Nettoinvesteringar, mkr 55,3 73,0 

*Inkl reavinst pga försäljning 2010 av SFAB, 64,0 mkr. 

** Exkl reavinst pga försäljning av SFAB, 64,0 mkr. 
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Bokslut Budget 
2011 2012 

12,5 14,5 

1,2 1,4 

1007,6 1021,0 

10,5 1,3 

(3,2) ** 

1028,0 1044,4 

3,2 1,6 

98 98 

-7,8 -8,8 

76,3 105,3 

Prognos 
2012 

33,3 

3,1 

1023,3 

0,2 

1063,3 

1,8 

96 

6,8 

151,4 



FÖ RVALTN I NGSBERÄTTE LSE 

Viktiga händelser 

• 

• 

Ny nämnds- och förvaltningsorganisation startade den 1 juli 

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 
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• Ett förslag har tagits fram för Planskild korsning och resecentrum 

• 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 

• Byggstart för det nya äldreboendet 

• Uppstart av medborgarkontoret 

• Utveckling och framtagning ave-tjänster 

• Utveckling av blankettportal på hemsidan 

• Utveckling och lansering av mobilapplikation för Sala kommun 

• Samverkansavtal har tecknats med Södra Dalarna räddningsförbud 

• Ny förskola på Gärdesta 

• Projekt runt övertagandet av hemsjukvården från landstinget 

Ekonomisk översikt 

Sala kommun har genomfört en organisationsförändring både för politik och för
valtning. Förändringen genomfördes per 1 juli. Delårsrapporten redovisas per 
sista augusti mot tidigare sista juli. Organisationsförändringen och förändrad 
brytpunkt innebär att vissa jämförelser inte går att genomföra eller är osäkra. 

RESULTATUTVECKLING 

Sala kommuns helårsprognos för 2012 pekar mot ett överskott på 33,3 mkr att 
jämföra med budgeterat resultat på 14,5 mkr. I resultatet ingår realisationsvins
ter med 3,4 mkr och en återbetalning från AFA-försäkring på 21,0 mkr, som är en 
jämförelsestörande intäkt. Budgeten har justerats med 6,4 mkr i tilläggsbudget. 
Nämnderna redovisar ett underskott på 3,9 mkr. Resultatet efter justering av 
realisationsvinster är 29,9 mkr. 
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Delårsresultatet visar ett överskott på 52,5 mkr. Resultatet efter justering av rea
lisationsvinster (3,4 mkr) är 49,1 mkr. 2011 års delårsresultat var 9,4 mkr. 

BALANSKRAV 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre 
än kostnaderna. Både delårsresultatet och helårsprognosen uppfyller balanskra-
vet. 

Balansutredning 

Delår Helårsprognos 

Arets resultat 52,5 33,3 

Realisationsvinst -3,4 -3,4 

Justerat resultat 49,1 29,9 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE 

Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekono
misk hushållning. 

Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska an
vänds så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv 
som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att 
kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
sätt. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verk
samhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk 
hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrap
porten och årsbokslutet. 

Kommunen har en hållbar ekonomisk utveckling när: 

årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning. 

ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är större än netto kost
nadsökningen. 

• nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag. 

Resultatmålet I % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning" och "ök
ningen av skatteintäkter, statsbidrag, uDämning är större än nettokostnadsökningen" 
bedöms bli uppfyllda i helårsprognosen. Indikatorn "nämnderna bedriver verksamhet
en inom beslutade anslag" bedöms ej bli uppfylld i helårsprognosen. 
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NETTOKOSTNADER, SKATTEINTÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras öka gentemot budget med 2,3 
mkr till 1 023,3 mkr. Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skat
teintäkter, bidrag och utjämning ligger på 96 % vilket är lägre än den budgete
rade nettokostnads an delen. 

Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget samman
taget öka med 18,9 mkr till totalt 1063,3 mkr. Skatteintäkterna har ökat med 
15,0 mkr beroende på ökat skatteunderlag. Bidrag och utjämning har ökat med 
4,0 mkr. 

FINANSNETTO 

Finansnettot beräknas i helårsprognosen förbättras med 2,0 mkr. Finansnettot 
uppgår till -6,8 mkr. I de finansiella kostnaderna redovisas låneräntor och ränta 
på pensionsavsättningar. De finansiella intäkterna består av räntor på likvida 
medel och avkastning från de kommunala bolagen. 

PENSIONER 

Pensionskostnaderna bygger på prognoser från KPA Pensionerna beräknas i 
helårsprognosen öka med 4,5 mkr främst beroende på utbetalningar avseende 
ansvarsförbindelsen, pensionsavsättningar och försäkringspremie till SPP. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr, inkllöneskatt 

Avsatt till pensioner 

Ansvarsförbindelser 

Finansiella placeringar 

Summa 

11-08-31 

29,3 

531,5 

0,0 

560,0 

12-08-31 

28,4 

581,6 

0,0 

610,0 

De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår till 610,0 
mkr. 

BUDGETAVVIKELSER OCH MÄLUPPFYLLELSE FÖR STYRELSE/NÄMNDER 

Styrelse/nämnders prognostiserade budgetavvikelser och måluppfyllelse fram
går av avsnittet verksamhetsberättelser. 

DRIFTBUDGETENS UTFALL 

Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 3,9 mkr. 

Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande 
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Nämnder/styrelse, mkr 

Kommunstyrelsen 

Revision 

Överförmyndare 

.. ------------_. 

Bildnings- och lärandenämnde 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 
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. 2012 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-4,9 

-3,9 

I delårsredovisningen redovisas en snittförbrukning av budget på 64,7 %, 

INVESTERINGAR 

Helårsprognosen pekar på ett överskott på 21,9 mkr, Verksamhetens budgete
rade investeringsvolym 105,6 mkr har i tilläggsbudget utökats med 67,6 mkr, 
Överskottet är huvudsakligen hänförligt till kommunstyrelsens förvaltning, tek
niska kontoret. Nettoinvesteringarna per sista augusti uppgår till 50,7 mkr eller 
29,3 % av budget. 

De budgeterade investeringarna är oftast högre än redovisade investeringar i 
bokslut vilket innebär att avsevärda belopp förs över till kommande år i tilläggs
budget. Investeringarna påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar 
och finansiella kostnader. 
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STATISTIK 
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Sala kommun har ny organisation från och med 2012-07-01. Den statistik som 

här presenteras kommer från vårt personal- och lönesystem och är framtagen 

efter detta datum. Det innebär att statistiken sorteras förvaltningsvis efter den 

nya organisationen, d v s på tre förvaltningar i stället för, som tidigare, åtta styck

en. De tre förvaltningarna är Kommunstyrelsens förvaltning, Skolförvaltningen 

och Vård- och omsorgsförvaltningen. 

ANTAL MEDARBETARE 

Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun var, 2012-06-30: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012-
06-30 

Tillsvidare 1855 1872 1871 1772 1651 1623 1620 

VisstidsanstälIda 397 188 143 115 120 134 93 

Totalt 2252 2060 2014 1887 1771 1757 1713 

Våra två största förvaltningar är i den nya, liksom i tidigare organisation, Skolför

valtningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Traditionellt är kommunsektorn 

kvinnodominerad och Sala kommun utgör inget undantag med 80 % kvinnor och 

20 % män. 

Fördelning tillsvidareanställda män/kvinnor 

KSF SKF VOF 

Kvinnor 172 548 567 

Män 139 127 67 

Summa 311 675 634 

Varav deltidsanställda 

KSF SKF VOF 

Kvinnor 46 277 272 

Män 6 90 13 

Summa 52 367 285 

Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Sala 

kommun strävar efter att skapa möjlighet att erbjuda fler medarbetare heltids

tjänst. Målet är att tillvarata medborgarnas behov av service och omvårdnad och 

att samordna det med kontinuitet, ekonomi och ökad sysselsättningsgrad för de 

medarbetare som så önskar. Som ett led i detta arbete har års arbetstid införts 

inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga assistenter. Ärsarbetstid ger 

medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det 
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skapar flexibilitet och ger möjligheter att styra resurser till behoven och att till
godose enskilda medarbetares önskemål. 

ÅLDERSFÖRDELNING 

Genomsnittsålder bland Sala Kommuns medarbetare är 48 år. 

ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO 

Friskvård 
Sala kommun avsätter medel motsvarande minimum 1 200 kr per anställd och år 
för förebyggande friskvård. Varje förvaltning disponerar dessa medel och beslu
tar om hur de ska användas utifrån aktuella behov och förutsättningar. 
Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabilite
ringsprocessen. Regelbunden uppföljning av arbetet genomförs för att ta vara på 
förbättringsförslag innan nytt avtal om tecknas. 

Vår företagshälsovård, Arbetsmiljögruppen, har varit en stödjande resurs bl a i en 
riktad utvecklingsinsats gällande psykosocial arbetsmiljö. 

Upphandling av företagshälsovård har genomförts under första halvåret 2012. 
Från och med 2013-01-01 är det Previa som är leverantör av företagshälsovård 
till Sala kommun. 

Arbetsmiljöutbildning, med huvudsaklig målgrupp chefer och skyddsombud, har 
genomförts under tre halvdagar för ca 65 medarbetare. Utifrån intresseanmälan 
kallar personalkontoret till kurs vartefter platser finns. Se utförligare beskrivning 
under avsnitt "Kompetensutveckling" nedan. 

Sjukanmälanssystemet Take N ote System används i alla förvaltningar. Syftet är bl 
a att ge medarbetare stöd och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium samt att 
ge cheferna stöd i rehabiliteringsprocessen. 

Sjukfrånvaro 
Uppföljning av sjukfrånvaro för första halvåret 2012 visar en ökning (0,7 procen
tenheter) av ohälsotalen jämfört med helåret 2011. Sannolikt har vinterns influ
ensa påverkat denna ökning. Smittskyddsinstitutet har rapporterat att influensan 
slog rekord i Sverige under våren 2012. Då gjordes den högsta noteringen sedan 
laboratorierapportering inleddes 1993. 

Dock har sjukfrånvaron mer än halverats på fem år. Sannolikt har både hälso
främjande åtgärder och den skärpta tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna 
påverkat den nedåtgående utvecklingen. 

Vi betraktar en total sjukfrånvaro under fem procent som ett gott resultat. År 
2004 var den totala sjukfrånvaron 12,3 %. 

Ca 49,6 % av kommunens medarbetare har ingen sjukfrånvaro alls. 
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Total sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro, 

totalt i % 

Långtidssjuka 

Sjukfrånvaro, > 60 dgr i 
% av totalt antal sjuk
skrivna 

Sjukfrånvaro, kön 

Sjukfrånvaro, kvinnor 

Sjukfrånvaro, män 

Sjukfrånvaro, åldersgrupper 

29 år eller yngre 

30-49år 

50 år eller äldre 

LÖNER 2012 

2006 

8,8 

2006 

74,5 

2006 

9,6 

5,0 

2006 

2,1 

8,2 

9,8 

2007 

6,3 

2007 

68,6 

2007 

7,9 

4,7 

2007 

3,1 

7,3 

7,6 

2008 

5,5 

200S 

61,4 

2008 

6,6 

4,3 

2008 

2,8 

6,4 

6,3 

2009 

4,6 

2009 

52,6 

2009 

5,3 

3,7 

2009 

2,5 

5,0 

5,1 

2010 

4,1 

2010 

44,3 

2010 

4,5 

2,1 

2010 

2,0 

3,7 

4,6 
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2011 2012·06·30 

4,3 5,0 

2011 2012·06·30 

42,5 41,6 

2011 2012·06·30 

4,9 

3,2 

2011 

2,7 

4,2 

4,1 

5,4 

3,8 

2012·06·30 

3,8 

4,8 

5,3 

Årets löneöversyn är inte helt slutförd. Processen är försenad på grund av att 

centrala avtal dragit ut på tiden. Total nivå beräknas bli ca 2,6 %. Partsgemensam 

avstämning av hur arbetet förlöpt och hur den kan förbättras sker när översynen 

är slutförd. Utvecklingsarbetet fortsätter. 

KOMPETENSUTVECKLING 

I arbetet inför Sala kommuns stora organisationsförändring som trädde i kraft 

2012·07·01 har ett stort antal medarbetare varit delaktiga i olika projektgrupper. 

Arbetet har inneburit kompetensutveckling via t ex kurs i Lean (ständiga förbätt· 

ringar), samverkan, nätverkande, projektledning, utredning, dokumentering och 

presentationsteknik. 

En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, främst för chefer och skyddsombud, 

har arbetats fram aven arbetsgrupp, utsedd i Centrala samverkansgruppen. Ut· 

bildningen innehåller åtta olika halvdagsmoduler vars innehåll är baserade på 

arbetsmiljöIagen. En ny utbildningsmodul som handlar om att bemöta hot och 

våld i arbetslivet har utvecklats under våren 2012. Vår företagshälsovård, Ar

betsmiljögruppen, är utförare av utbildningarna. Under våren 2012 har tre kur· 

ser genomförts för totalt 65 deltagare. 
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Den nya skollagen har föranlett att en omfattande kompetenskartläggning inom 
skolans område har genomförts. Syftet är att förbereda inför lagkrav på legitimat
ion för lärare som kommer 2015. 

Inom Kultur och Fritidsförvaltningen har en utvecklingsinsats genomförts inom 
området psykosocial arbetsmiljö med hjälp av extern konsult och personalkon
toret. 

Vi har systemet Flexite får rapportering av olycksfall och tillbud. För att vi ska 
uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det 
leder till olycksfall är det viktigt att även tillbud registreras. Under 2012 har hit
tills 113 risker/tillbud rapporterats och 278 st skada/olycksfall/brott. Totalt 
antal registreringar i Flexite var 393. Vi kan konstatera att användande av Flexite 
har ökat vilket är en förbättring. Dock är det önskvärt att risker och tillbud an
mäls i större utsträckning. Risk- och säkerhetsansvarig, Per Skog, har genomfört 
repetitionsutbildningar i systemet på begäran och utifrån anmält behov under 
året. 

Kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanteras utifrån 
förvaltningens behov och förutsättningar. Exempelvis har kurser genomförts 
gällande stress- och kontlikthantering samt rökavvänjning. 

BEMANNING 

Av statistikuppgifter från kommunens lönesystem kan vi se hur många, och när, 
befintliga medarbetare uppnår en ålder av 65 år. Siffrorna anger totalt antal per 
år. 

Medarbetare som uppnå r 65-å rs ålder 

2012 

Antal medarbetare 56 

2013 

66 

2014 

70 

2015 

82 

Sett på flera års sikt har Kommunen upplevt brist på lämpliga kandidater vid 
rekrytering till vissa befattningar (t ex chefer, skolledare, specialister och tekni
ker). Dock har inte sådan brist rapporterats för första halvåret 2012. 

Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid ohälsa ska leda till 
återgång i arbete inom stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen 
avslutas. Under våren 2012 har tre rehabiliteringsärenden lett till uppsägning på 
grund av ohälsa och på grund av att lämplig omplaceringsmöjlighet saknats. 

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag enligt framtagen mall genomförs årligen med 
samtliga medarbetare inom kommunen. En avstämning görs, med arbetstagarre
presentanter, efter löneöversynsprocessen, för att fånga upp förbättringsförslag 
beträffande våra medarbetarsamtal med löneinslag som vi tillämpar (enligt FAS 
dialogmodell). 
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Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetsklimat, inte minst med de 
medarbetare som åtagit sig fackliga uppdrag. Under våren 2012 har vi haft möj
lighet att, i praktiken, utveckla samverkan enligt FAS ytterligare steg då vi ge
mensamt arbetat med förslag gällande den nya organisationen. I januari hade 
Centrala samverkansgruppen en gemensam planerings- och utvecklingsdag. 

En ledarpolicy för Sala kommun är framtagen och beslutad av Kommunfullmäk
tige i december 2010. Den handlar om att leda verksamheter och riktar sig till 
alla som har i uppdrag att arbeta för Sala kommuns positiva utveckling, det vill 
säga inte enbart till medarbetare som har chefsuppdrag. Även en enskild medar
betare utan chefsansvar leder och ansvarar för sin insats i sitt dagliga arbete. För 
att nå gemensam framgång är det nödvändigt att olika intressenter har förmåga 
att kommunicera och samverka utifrån ett demokratiskt förhållningssätt och en 
gemensam värdegrund. 

SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE 

Sala kommun har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbets
partner. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgö
rande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. Samma fak
torer är också avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- och personalföre
trädare arbetar gemensamt mot detta mål. 

En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras 
* dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
* dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och an
passningar till nya situationer, lagar, avtal och konkurrenssituationer. 
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Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommu
nala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs 
i förvaltningsform eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs sam
man och därefter elimineras koncerninterna poster. Kommunens aktieinnehav i 
bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden. 

I den sammanställda redovisningen ingår de bolag över vilka kommunen utövar 
ett väsentligt inflytande. Kommunförbundets rekommendation är att de bolag i 
vilka kommunens andel överstiger 20 % bör ingå. 

Sala kommun 

I 

Sala-Heby Energi Salabostäder AB Sala Silvergruva AB 
Sala 

AB 87,5% 100% 81% 
Industrifastigheter 

AB 100% . 

.---

Sala Kommun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. 

Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionell konsolide
ring, vilket innebär att tillgångar, skulder, kostnader och intäkter har upptagits 
proportionellt mot kommunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla 
delar räknats in i det egna kapitalet, på motsvarande sätt har bokslutsdisposit
ioner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har också tagits till den latenta skatten 
enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Årets förändring 
av obeskattade reserver korrigerat med latent skatt ligger alltså med i resultatet. 

Den sammanställda redovisningen är grundad på delårsrapporter vilka i de flesta 
fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser 
av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga delårsrap
porterna. 

SALA-HEBY ENERGI AB 

Ekonomi 
Ur ekonomiska synpunkt har året präglats av mild väderlek, låga elpriser och 
mycket kostnadsbesparingar. Detta för att kunna leva upp till en mycket ambitiös 
budget. 

Utfallet under perioden har varit att omsättningen sjunkit med ca 17,8 % till 
161621 KSEK. Trots detta har resultatet blivit 2035 KSEK mot för motsvarande 
period 2011 -886 KSEK. Resultatet är vidare i stort enligt förväntningarna p g a 
att bränsle, arbetskraft och en hel del omkostnader sjunkit. 
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Investeringarna har uppgått till 6 980 KSEK främst kopplat till värdersäkringar 

och nyanslutningar av kunder mot 2011 då investeringarna uppgick till 15 438 

KSEK. 

Resultatet i budgeten för helåret 2012 är 12 000 KSEK. Med tanke på att de låga 

elpriserna förväntas finnas kvar under hösten och vintern och risken finns att 

väderleken blir varmare än normalt är en mer realistisk prognos att vi hamnar 

runt 6 000 KSEK till 8 000 KSEK, vilket är väsentligt bättre än 2011 då resultatet 

var 515 KSEK. 

Verksamhet 
Verksamheten har varit mycket präglad av att minska kostnader, vilket bl a inne

burit omförhandling av avtal, förändringar i organisation beroende på personal

avgångar, beroende på pensionsavgångar och att personal slutat på egen begä

ran. 

I övrigt har många kundevent hållits, bl a den årliga SHE-dagen, i år i Sala Folkets 

Park. Under året har också en tydligare inriktning gjorts mot rörliga elavtal. Detta 

främst genom timpriser, med möjlighet till pristak. Denna prismodell ger kunden 

en transparens mot marknadspriser och en lägre risk i volym för SHE. 

Framtid 
Framtiden är mycket inriktad på klimatsäkring och klimatanpassning allt inom 

för SHE-koncernens visioner. Konkret undersök möjligheten till sammanbygg

ning av värmesystem och säsongslagring av energi. Vidare har SHE-koncernen en 

mycket positiv syn till solenergi, varför vi engagerar oss i tillkomsten av lokala 

solelanläggningar, främst genom att köpa eventuella elöverskott. 

Viktiga dokument som styr vår framtida verksamhet är de ägarbeslut som är 

koppade till Klimatstrategi i Sala kommun och Heby 2030. 

SALABOSTÄDER AB 

Ekonomi 
Resultatet på delårsbasis är något högre än förväntat vilket visar på en förskjut

ning av kostnaderna över året. Det är framförallt driftkostnaderna som är lägre 

än budgeterat men även räntekostnaderna ligger också betydligt lägre än budget 

vilket är ett resultat av omläggning och konkurrensutsättning av lån som nu sker 

kontinuerligt. 

Verksamhet 
Under hösten skall vi sammanställa och slutföra ett projekt som drivs tillsam

mans med personalen med syfte att optimera verksamheten på bästa sätt. I pro

jektet ingår att se över roller och ansvar samt även resurser i form av lokaler och 

maskiner. 

Planering pågår även för ett renoveringsprojekt som är tänkt att genomföras 

under 2013-2014 omfattande ca 100 lägenheter. 
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Den stora frågan för bolaget är hur vi skall kunna renovera vårt lägenhets bestånd 
med god ekonomi och samtidigt kunna bygga om behov finns. Vi försöker bevaka 
vår omvärld för att hitta goda exempel på kostnadseffektiva renoveringar och har 
även bevakning på kostnadseffektiva byggen som görs. Ett exempel på det senare 
är att vi följer utvecklingen av SABO's Kombohus, som kommer i en ny upphand
ling under året. Målet med upphandlingen är att hitta företag som kan producera 
nya lägenheter för 13 000 kr per kvadratmeter, vilket är minst 12000 kr under 
traditionellt byggandes kostnader per kvadratmeter. 

SALA INDUSTRIFASTIGHETER AB 

Ekonomi 
Delårsresultatet visar en vinst på 166 tkr att jämföra med föregående år då en 
vinst på 135 tkr redovisades. Ett antal kostnader, såsom t ex för snöröjning, för
väntas falla ut under återstoden av året. Helårsprognosen uppgår till 97 tkr. 

Verksamhet 
Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 och Måns Ols och där har alla lokaler 
varit uthyrda under perioden. 

Framtid 
En översyn ska ske på samtliga fastigheter som bolaget äger för att kunna göra en 
bedömning av underhållsbehov och eventuella ombyggnationer för att anpassa 
dessa till hyresgästernas behov. 

SALA SILVERGRUVA 

Ekonomi 
Tom 31 aug uppvisar Sala Silvergruva AB ett negativt resultat på ca 200 tkr, vil
ket är ca 25 tkr bättre än 2011 och 170 tkr sämre än budget. Trots ca 1000 färre 
besökare 2012 (26 665 st) än 2011 (27631 st) har intäkterna ökat med 285 tkr 
till ca 8 200 tkr (7 905 tkr eller 9 205 tkr år 2011 inkl ett extra ägartillskott på 
1300 tkr). Avvikelser i resultat och besöksantal kan helt förklaras med en dålig 
augustimånad. På kostnads sidan kan vi kommentera en sen faktura som hänförs 
till 2011 snedvridet resultatet med 80kkr, satsningar på sommarpubar och Sil
vergruvans dagar som inte levde upp till budget, ökade energikostnader för 
pump och värme under en blöt o kall sommar. 

Verksamhet 
Vi har bara haft fler besökare ett år tidigare i företagets historia och det var 2011. 
Under maj 2011 besökte 500 österrikiska gäster oss, denna affär kunde tyvärr 
inte upprepas 2012, då avtalet var ettårigt. Under juli besökte hela 10 200st vår 
fina gruva, vilket är några fler än rekordåret 2011. 

Logidelen har ökat 10 %, medan resten av Sverige visar på en 6 % tillbakagång på 
gästnätter. 
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Werdshuset visar ökade intäkter med 22 %. Framförallt har man förbättrat ande

len köksinköp till 39 % istället för 45 % detta i kombination med förbättrad per

sonaiprocent gör att resultatet förbättras med 150 kkr mot 2011. Med denna 

fantastiska tillväxt för andra året kommer kapacitetstaket snart att nås i kök och 

förvaring (läs kyla). 

Silvergruvans dagar flyttade i år till första helgen efter midsommar, istället för 

mitten av augusti. Besöksantalet ökade till ca 2 000 mot fjolårets 1 400, dock 

hade vi budgeterat för 3 OOOst och därmed dragit på oss kostnader för att möta 

detta antal. Tyvärr blev det inte så. Vi har genomfört 8 sommarpubar, höga 

artistarvoden i kombination med dåligt väder drar ner det ekonomiska resultatet. 

Båda dessa arrangemang utvärderas nu noga för att säkerställa en positiv ut

veckling för att vara existensberättigande. 

Framtid 
Vi skall komma ihåg att 2011 var företagets bästa år någonsin, både gällande in

täkter, resultat och besökssiffror. 2012 kommer med all sannolikhet att bli före

tagets nästbästa år. Trots detta uppvisar vi röda siffror och har en ansträngd lik- . 

viditet den närmsta tiden. Långa betalningsvillkor och höga fasta kostnader 

kommer inverka negativt på kassaflödet under hösten. September och decem

ber(tack vare förbokade julbord och Luciakonserter) visar ett positivt boknings

läge, medan oktober och november är högst osäkra. 

Större strukturella åtgärder är under utredning, vi ser fram emot snabba och 

affärsmässiga resultat för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna, för

bättra fastighetsunderhåll och hela verksamhetens utveckling. 

Sala Silvergruva har en fantastisk potential att bli en betydande turistattraktion i 

Sverige och på sikt på den internationella marknaden. 

Korta fakta om kommunens bolag 

Belopp i tkr Sala Heby Salabostäder Sala Silver-

-= __ ~~~~~~ __________ ~E~ne~A~ __ ~ ____ ~uvaAB 

Resultat 2012-08-31 2035 6589 -205 

Sala Industri· 
fastigheter AB . 

166 

Rörelseintäkter 

Kassa och bank 

Kommunens aktieinnehav 

Kommunalt borgensåtagande 

Antal anställda 
~varav män 

-varav kvinnor 

Totallönesumma 

161 621 

4082 

88 

23515 

58 
42 
16 

15408 

19(66) 

1\7359 8192 569 

20949 -864 4558 

10247 5000 5075 

381 855 5 192 O 

38 10 O 

25 4 

13 6 

8800 3270 O 



Målavstämning - God ekonomisk hushållning 

SAMMANFATTANDE SLUTSATS 
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Bedömningen om kommunen uppnår god ekonomisk hushållning ska göras ge
nom en helhetsbedömning av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv. 
I denna delårsrapport kan dock ingen helhetsbedömning göras då fler av målen 
kommer att mätas under hösten i enkätundersökningar. 

INLEDNING 

God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs 
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska 
infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära 
kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. 
För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksam
hetsrnåi definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hus
hållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet. 
I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergri
pande mål i fyra perspektiv; samhällsutveckling, verksamhet, medarbetare och 
ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som 
helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som ska 
mäta måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Måltexten för samtliga perspektiv åter
finns i den strategiska planen 2012-2014. 

I delårsbokslutet finns inte möjligheten att göra en fullständig utvärdering av 
resultaten då alla mätresultat inte är klara för året vilket har kommenterats i 
texten. 

I avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns respektive nämnds resul
tatvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå nedanstå
ende mål. 

PERSPEKTIVEN 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 
-- --- --- ----- -----0---- ---

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 
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PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

Befolkningsutvecklingen har under första halvåret ökat med 71 personer. 

Placeringen I Svensk Näringslivs ranking har förbättrats med 17 platser (plats 230). 

Ett antal nya detaljplaner för bostäder och verksamheter har framtagits. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

• 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Senast genomförda mät

ning visade att Sala inte nådde upp till det uppsatta målet. Resultatet för årets mätning 

presenteras under senare delen av året. Salas placering på "Fokus" ranking av kommu

ner som en bra plats att bo på har försämrats med 9 till 263. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

I kostverksamheten uppgår nu andelen ekologiska livsmedel till 16 % jmf 15 % 2011. 

Arbetet med att energieffektivisera lokalerna i syfte att uppnå miljömässigt hållbar 

utveckling drivs tillsammans med Sala-Heby Energi. 

Ny resepolicy är framtagen med fokus på att minimera utsläpp från fossila bränslen. 

Arbete med att samordna och effektivisera samhällsbetalda transporter pågår. Viss 

utökning av direktbusslinjer Sala -Västerbykil. 

Övriga indikatorer har inte kunnat mätas. 

Nämndernas bidrag till den bedömda 

måluppfyllelsen i perspektivet Samhällsut

veckling 

Ett växande 
Sala 

En långsiktig 

socialt hållbar 

utveckling 

En långsiktig 

miljömässigt 

hållbar utveckling 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

Bedöms bli 

uppfyllt 

Bedöms bli 

delvis uppfyllt 

Bedöms bli 

uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli upp· 
fyllt 

Bedöms inte upp
fyllas 

Bedöms bli delvis 

uppfyllt 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 
.~_

._-
_.-

--

Mäts genom medborgarundersökning via SeB vartannat år. Senast genomförda 

mätning visade att Sala inte nådde upp till det uppsatta målet. Resultatet för 

årets mätning presenteras under senare delen av året. 

Medborgarkontor har inrättats. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KV ALlTI~ 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

Indikatorn IIBrukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal" 
och "fler barn, ungdomar och vuxna får sina behov av individuella stödinsatser 
tillgodosedda i sin hemmiljö" kommer att mätas i höst då resultatet av socialsty
relsen brukarundersökning presenteras. Kvalitetsunderindikatorer för omvård
naden i äldreomsorgen visar en positiv trend. 

Externa institutionsplaceringar för Individ- och familjeomsorg har minskat dras
tiskt i och med öppnandet av Motivationsboendet med hemmaplanslösningar. 
Indikatorn som visar om andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet 
att söka gymnasieskola ökar publiceras under hösten. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 
---~._-----------------_._--~---------

Mäts genom medborgarundersökning via seB vartannat år. Senast genomförda 
mätning visade att Sala Inte nådde upp till det uppsatta målet. Resultatet för 
årets mätning presenteras under senare delen av året. 

Deltagande I flera SKL-projekt gällande medborgardialog. Sala·applikatlon fram· 
tagen med bl a funktion för anmälan om fel och brister. Vid brukar- och anhörIg
träffar i äldreomsorgen har förbättringsförslag lämnats och några av förslagen 
kommer genomföras under hösten. MatrAd I kostenhetens aUa verksamheter. 

Nämndernas bidrag till den bedömda Nöjda med· 
måluppfyllelsen i perspektivet borgare och God service av 

Verksamhet brukare hög kvalite 

Kommunstyrelsen Bedöms bli Bedöms bli 
delvis uppfyllt delvis uppfyllt 

Bildnings- och lärande nämnden Bedöms bli Bedöms bli 
delvIS uppfyllt delvis uppfyllt 

Vård och omsorgsnämnden Bedöms bli Bedöms bli 
delvis uppfyllt delvis uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Sjukfrånvaron uppgår tillS % vid halvårsskiftet. 

Andelen skador/olycksfall/brott uppgår till 70 % av totalt antal registreringar. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Planerad medarbetarenkät kommer inte genomföras under året. Underindikatorer 
satta av nämnderna utgör underlag för bedömning av måluppfyllelse. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Planerad medarbetarenkät kommer inte genomföras under året. Underindikatorer 
satta av nämnderna utgör underlag för bedömning av måluppfyllelse. 
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medborgare 

Bedöms bli upp-
fyllt 

Bedöms inte upp-
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Bedöms bli delvis 
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Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet 

Medarbetare 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

PERSPEKTIVET EKONOMI 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Bedöms bli upp
fyl~ 

Bedöms inte 
uppfyllas 

Bedöms inte 
uppfyllas 
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Delaktighet och 
inflytande för 

medarbetarna 

Bedöms bli 
uppfyllt 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Bedöms bli 
uppfyllt 

Bedöms bli 
uppfyllt 

MÅL: ÅRETS RESULTAT UPPGÅR TiLL EN PROCENT AV SKATTEINTÄKTER, GE
NERELLA STATSBIDRAG OCH UT/ÄMNING 

Helårsprognosen pekar på 3,1 % och därmed uppfylls 1 % målet. • 
MÅL: ÖKNINGEN AV SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG, UT/ÄMNING liR STÖRRE 
ÄN NETTOKOSTNADSÖKNINGEN 

Bedöms bli uppfyllt då ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras • 
till 3,4 % medan nettokostnadsökningen bedöms bli 1,6 %. 

MÅL: NÄMNDERNA BEDRIVER VERKSAMHETEN INOM BESLUTADE ANSLAG 

Nämndernas helårsprognos uppgår till-3,9 Mnkr O 
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NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Kommunstyrelsens förvaltning 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 
----------------------- --,.,,---

Målen bedöms inte bli uppfyllda V 

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 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta tör en positiv befolkning5utveckl~ 
ing, 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 för
bättra kommunikationen med övriga regionen. 

Handläggningstiden för bygglov understiger 3 veckor. 

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

MAL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun där närhet och trygghet ger en bra livs
miljö. 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 bak
grund. 

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 förenings
livet i Sala kommun. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 
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PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

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 ut

släpp från bilar minskar. 

Nämnden bidrar genom att arbeta med effektivisering av energianvändningen, ersätta 

oljan som driftsform med förnyelsebara bränslen, öka andelen lokalproducerade råva

ror som används inom kommunens matproduktion samt säkerställa tillgång på vatten 

av god kvalitet. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhöllsutveckling: 

Sala kommun ökade sin folkmängd med 71 personer under första halvåret 2012. Den 30 juni 2012 

var kommunens folkmängd 21639 personer. 

Nya detaljplaner för bostäder och verksamheter (Silvervallen, Östra Thulegatan, Kumla kyrkby, Ve r

dandi m.f!.). 

Rv 56 mellan Sala och Västerås har 2+1 standard. 

Ny resepolicy 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 Företa

gareentrum i Sala. 

Utbyggnad av gator, vägar och VA vid nyexploatering sker i samråd 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 ekologiska livsmedel1igger 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. 

26(66) 
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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 antalstyrverktyg. 
Vattenleveranser ska ske utan avbrott och hålla hög kvalite. Processat avloppsvatten ska ha så liten påverkan 
på miljön som möjligt. Genom konceptet med mlljö- 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 sil )ilngt som möjligt förebyggas sil att de Inte uppstår. Vid de olyckor som ändil uppstår skall den enskilde 
kunna agera på lämpligt sätt och känna trygghet i det. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

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 stärre • 
omfattning I dialog med medborgarna. 

Kommentar till m61uppfyllelse perspektivet verksamhet: 
Det nya Medborgarkontoret startade verksamheten i juli då även ett antal 
e-tjänster lanserades. Arbetet med att utveckla Medborgarkontoret och utbudet av e
tjänster fortsätter under hösten och nästa år. 

Ortsanalyser 

Kulturhusprojektet 

Vi deltar j flera SKL-projekt gällande medborgardialog. 

För att uppnå målsättningen pågår bland annat fortlöpande ut- och tillbyggnad av omstart
stationerna. 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 är 2020. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att minska andelen skador/olvcksfall/brott • 

till 50 % av antal totala registreringar i rapporteringssystemet Flexlte 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 sig av FAS-modellen samt att genomföra medarbetarenkä-

ter. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att verka för en gemensam idealbild av 

ledarskap och medarbetarskap samt att ingen chef har personalansvar för mer än 30 

personer. 

Kommentar till milluppfyllelse 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 registre

ras hanteras och är ett bra underlag för det systematiska säkerhetsarbetet. Ska

dor/olycksfall och brott utgjorde, vid halvårsskiftet, 26 % av totalt antal registreringar. 

Samverkan enligt FAS har utvecklats genom partsgemensamt arbete inför organisations

förändring. Kommunövergripande medarbetarundersökning kommer att genomföras 

efter arbetet med organisationsförändringen. 

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 
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• Uppstart av medborgarkontoret 

• Utveckling och framtagning ave-tjänster 

• Utveckling av blankettportal på hems idan 

• Utveckling och lansering av mobilapplikation för Sala kommun 

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

• Telefoniupphandling genomförd i samarbete med Västerås stad 

• Äterlämningsautomat för böcker installerad i biblioteket 

• En ispist byggs för ishockey och curling på Lärkan 

• Samverkansavtal har tecknats med Södra Dalarna räddningsförbud 

EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2012 Ärsprognos 2012 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Kostnader 393696 384298 9398 615929 614754 1175 

Intäkter 256630 255404 -1226 406433 403308 -125 

Nettokostnad 137066 128895 8172 212496 211446 1050 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 7162 5671 1491 10 405 10105 300 

Samhällsbyggnadskontor 33684 30473 3211 52689 53789 -1100 

Tekniskt kontor 21224 24078 -2854 44464 48039 -3575 

Medborgarkontor 49124 45152 3972 68250 64575 3675 

Ekonomikontor 3605 3690 -85 5811 5811 O 

Personakontor 5734 5180 554 8458 8058 400 

Räddningstjänst 16533 14650 1883 22419 21069 1350 

Summa 137066 128894 8172 212496 211446 1050 
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Tkr 
_ .. _-------~----

Investeringar 

Nettoutgifter 

Samhällsb~ggnadskontor: 

Digitala detaljplaner 

Planskild korsning 

Inköp av mark 

Försäljning övrig mark 

Transportsystem 

Medborgarkontor: 

Elektroniska surfplattor 

IT -investeringsprogram 

Aterlämningsautomat 

Tekniskt kontor: 

Administration 

Mätverksamhet 

Lokalförvaltning 

Gator och vägar 

Parkverksamhet 

Gruvans vattensystem 

VA-verksamhet 

Centralförråd 

Renhållning 

Räddningstjänst: 

Räddningstjänst 

Totalförsvar 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens Resultat 

Kommunchef 

Perioden jan-aug 2012 
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Ärsprognos 2012 
--_.-------------

Budget Utfall Awlkelse Budget Prognos Avvikelse 

111673 48750 62923 168176 145912 22264 

100 48 52 150 150 O 

1000 1000 O 1000 1000 O 

333 O 333 500 500 O 

-2000 -3655 1655 -3000 -3000 O 

300 251 49 450 450 O 

87 16 7l 130 130 O 

517 372 145 775 775 O 

850 1345 -495 1275 1345 -70 

153 139 14 230 230 O 

84 O 84 125 125 O 

79393 35995 43398 120259 100209 20050 

8965 3207 5758 13447 13 447 O 

1979 1225 754 2968 2968 O 

2519 3 2516 3778 3778 O 

11406 3794 7612 17108 15691 1417 

2877 3509 -632 4315 4400 -85 

57 119 -62 86 119 -33 

2320 1367 953 3480 3480 O 

733 15 718 1100 115 985 

l avvikelsen för perioden ingår hela förvaltningens semesterlöneskuld -409 tkr. 
Till största delen beror avvikelsen på periodiseringsavvikelse. 
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Avvikelsen för perioden beror till största delen på periodiseringsavvikelse. Bo
stadsanpassningsbidragens 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 ar
bets-uppgifter för byggenheten. De ökade taxeintäkterna är avsedda att kompen
sera 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 vattenska
dor, orsakade av stora regnväder, eftersatt underhåll samt av verksamhetsrelate
rade skador. Kostnaderna för dessa vatten-skador är totalt cirka 1 700 tkr. Kon
sekvensen 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 bränslekostna
der. Debiteringsbara timmar på maskiner och fordon är färre än budgeterat för 
perioden. 

Medborgarkontor 
Kontorets personalbudget 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. Driv
medel 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. 
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Kommunchef 
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Personalbudget för hållbarhetssamordnare beräknas lämna överskott 300 tkr. 

Samhällsbyggnadskontor 

Avvikelse beräknas för Samhällsfinansierade transporter med -1 200 tkr. Kom
munfullmäktige beslutade 2012-04-26, § 41, om ramjustering -1 800 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 kost
nader med 600 tkr. 
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 vika
rier. 

Kartjmätverksamhet: Långtidssjukskrivning på enheten kommer att resultera i 
ett överskott, jämfört med budget, avseende personalkostnader och övriga kost
nader 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, kapital
tjänstkostnader, 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 sep
tember. Vartefter bilarna slussas in i bilpoolen kommer prisjustering att ske, in
ternkontrakt sägas upp och ny prissättning tillämpas. Beräkning av kilometer
kostnaden för fordon, enligt Hållbarhetsportalen, gav inte de intäkter som budge
terats. 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 
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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 ut
efter nyttjande grad 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 Ksfbidrar 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. Även budget för arbets
miljöarbete 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. 

Investeringar 

Arsprognos 

Tekniskt kontor 

Lokalförvaltning 

• Flertalet projekt är ej påbörjade i avvaktan på politiska beslut: Medbor
garkontor, Kila fritids utbyggnad, Kungsängsskolans lokalanpassning 
samt Lärkanprojekten. Dessa projekt har 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 avdel
ningar men ökades till åtta avdelningar under byggperioden på grund av 
verksamhetens behov av platser. Detta ledde även till utökning av försko
legården. Gård och lekutrustning för ytterligare två avdelningar fanns inte 
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med i kalkylerna, utan skulle kunna tillskapas efter hand för de investe

ringsmedel som då fanns i investerings-projektet gårdar. Detta investe

ringsprojekt togs dock bort inför 2012. Då lokalerna inte fanns tillgäng

liga, förrän efter rättspsyks utflytt, fick alla kalkyler och programhand

lingar i projekteringsfasen göras utifrån ritningar framtagna av Lands

tinget. Det visade sig under byggtiden att ritningarna inte stämde ytmäss

igt med verkligheten. Detta har fördyrat byggnationen. 

Värme till de fyra fastigheter som ligger på Tränggatan 1-4 har tidigare 

kommit via Salberga fastighetsförvaltning AB fastigheter. Detta har nu 

separerats. Kulvertdragning i samband med detta blev dyrare än beräk

nat. 

• Enligt antagen betalningsplan för byggnationen av nya äldreboendet 

kommer 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 vän

tan på politiska beslut angående Ösby köket. 

Centra/förråd 

• Prognosen för uppstart av bilpool är underskott, -85 tkr p.g.a. att låssy

stemet blev dyrare. 

VA-verksamhet 

• På grund av åtgärder efter felleverans i rötkammarprojektet kan det kon

stateras 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 för att storlek av centrifug ska kunna utvärde

ras. 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 för 2015. 

• Arbetet med byte övervakningssystem på Sala ARV är försenat med an

ledning av att upphandlingen är överklagad. Dom förväntas under sep-
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tember. Vid ett resultat i överprövningen att upphandlingen kan fullföljas 
förväntas ingen avvikelse för året, annars krävs en ny upphandling. 

• Renhållning: Projekt inköp av moloker blir 33 tkr dyrare p.g.a. fördyrade 
nergrävnings kostnader. 

Medborgarkontor 

Äterlämningsautomaten är inhandlad och installerad på Sala stadsbibliotek. I 
bokslut 2011 äskade kultur- och fritidsnämnden 395 tkr som tilläggsbudget 
för täckande av extra kostnader i samband med investeringen. Bokslutsbe
redningen beslutade om tilläggsbudget med 325 tkr. Avvikelsen blir -70 tkr. 

Räddningstjänst 

En mindre del av Totalförsvarets anslag skall användas till att förse kommu
nernas krisledningar med det digitala radiosystemet Rake!. Sannolikt kom
mer knappt 1 mkr att finnas kvar. 

FRAMTIDEN 

• Ökade medborgardialoger 

• Ökade insatser för fler företagsetableringar 

Några företagsetableringar är på gång 

• Avtalsförlag för att förvärva fastighet av Landstinget för det framtida Kultur-
huset 

• Utveckla fler tjänster på medborgarkontoret 

• Fortsatt arbete med framtagande av detaljplaner 

• Fortsatta investeringar på Fridhemsområdet för att möjliggöra en vidare ut
veckling 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 

34 (66) 



35 (66) 

Delårsrapport 2012-08-31 

Bildnings- och lärandenämnden 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 
-------------------u--

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bH uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

Handläggningstiden för en förskoleplats inte överstiger fyra månader. 

Ingen vårdnadshavare nekats placering i den skola de önskar för sitt barn. (Baserad på 

formella ansökningar). 

Procentandelen grundskoleelever som väljer nationella gymnasieprogram i Sala kom

muns gymnasier ökar till 60% (IM utom IMPRO borträknat från totalen) 

Antalet elever från andra kommuner i gymnasieskolorna (Gy+GS) ökar, mäts 15/9 

Förvaltningen startar yrkeshögskola (senast 2014) 

MÄL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Andel elever i gymnasieskolorna som uppger att skolmiljön är trygg ökar 

100 % av deltagarna inom Enheten för vuxnas lärare uppger att verksamhetsmiljön är 

trygg 

Alla elever i gymnasieskolan har en mentor i näringslivet 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Samtliga enheter har en aktuell Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling. 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

MÄL: NÖJDA-MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Andelen elever i gymnasieskolan som anger att de är nöjda med verksamheterna ökar 
med 3 procentenheter årligen 

Andelen av deltagarna i EVL:s verksamheter som anger att de är nöjda med verksam
heterna ökar 

MÄL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

antalet inskrivna förskolebarn per avdelning i snitt understiger 17. (Mäts I oktober) 

antalet inskrivna förskolebarn per avdelning 1 snitt är 
- högst 14 på småbarnsavdelningar (1-3 år) och 
- högst 20 på syskonavdelningar (3-5 år) 
(Mäts i april) 

80-100 procent av eleverna lämnar grundskolan med fullständiga betyg 

Andelen förskollärare i barngrupp överstiger SO % 

Andel fritidspedagoger i skolbarnsomsorgsgrupp överstiger 50 % 

Alla elever på högstadiet har tillgång till egen skoldator eller läsplatta. 

Procentandele" av avgångseleverna från Ösby- och Kungsängsgymnasiet med fullstän~ 
digt slutbetyg ökar med 2 % årligen från 2010 års värde (2010: 77 %) 

Andelen elever inskrivna 15/9 i åk l som fortsätter i åk 2 på nationellt program (inklu
sive IMPRO) ökar 

Andelen IG/F och - (streck) minskar, mätt på samtliga betyg i gymnasieskolan, mäts för 
läsåret före 

Andelen IG/F och - (streck) minskar, mätt på samtliga nationella prov i gymnasiesko
lan, mäts för läsåret före 

Andelen IG/F och - {streck} på ovan nämnda kurser (bland dem som skrivit kursprovet) 

Procentandelen som med minst godkänt resultat fullföljer SFI inom två år ökar (mäts 
somSeB) 

Procentandelen som med minst godkänt resultat fullföljer påbörjade kurser inom vux
utbildning ökar (mäts 1/4) 

MÄL: PÄVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Andelen elever i gymnasieskolan som upplever att de har möjlighet till inflytande och 
inbjuds till att delta i utformningen av den dagliga verksamheten ökar med 5 % årligen 

Andelen deltagare i EVL:s verksamhet som upplever att de har möjlighet till inflytande 
och inbjuds till att delta i utformningen av den dagliga verksamheten ökar 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

o 

MÄL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ .-.----.---

Det totala sjuktalet i förvaltningen understiger 4 % o 
MÄL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

90 % i arbetsmiljöundersökning uppger att de upplever delaktighet och inflytande 

MÄL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 

Ingen personalenkät genomförd inom UAF första halvåret. 

PERIODEN SOM GÅTT 
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• Ny förskola på Gärdesta öppnas. Den kommer under hösten successivt att 

utökas till fyra avdelningar. 

• Upphandling av natt- och helgomsorg har genomförts. 

• Västerfärnebos högstadium flyttades inför ht -12 till Ekebyskolan. Det 

ledde till omfördelning av medel för att täcka ökade kostnader för kollek

tivtrafik 

• Under våren aviserades ökade kostnader för kosten. 

EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2012 "rsprognos 2012 
'---

Driftbudget Budget Utfall Awlkelse Budget Prognos Awikelse 

Kostnader 346702 343014 3688 525893 525893 O 

Intäkter 45500 46423 923 72 296 72 296 O 

Nettokostnad 301202 296591 4611 453597 453597 O 

Verksamheternas nettokostnader 

Nämnd· och styrelsevht 897 627 269 1345 1345 O 

Flyktingmottagande O O O O O O 

Kulturskola 3436 3616 -180 5062 5062 O 

Central förvaltning 16353 11801 4552 23543 22543 1000 

Förskola 65715 65356 359 98875 99875 -1000 

Gymnasiesärskola 5159 4511 648 7738 7738 O 

Särskola 8127 7932 195 11960 11960 O 

Grundskola 133272 133531 -259 203647 203647 O 

Gymnasieskola 65498 65666 -168 97083 97083 O 

Vuxenutbildning 2025 2798 -774 3264 3264 O 

SFI 720 752 -32 1080 1080 O 

Summa 301202 296591 4611 453597 453597 O 

Tkr Perioden jan-aug 2012 "rsprognos 2012 

Investeringar Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Awlkelse 

Nettoutgifter 3700 1696 2004 3700 4100 -400 
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Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 
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Avvikelsen på intäktssidan (+0,9 Mkr) beror främst på att projektpengar som ej 
är budgeterade, t ex pengar från Kulturrådet, projektet Läsa, Räkna, Skriva från 
Skolverket samt statliga bidrag för lärare som deltar i Lärarlyftet.. 

Avvikelsen på kostnadssidan (3,7 Mkr) beror främst på eftersläpning på de inter
kommunala fakturorna från andra skolhuvudmän 

Årsprognos 
Gemensam förvaltning 

• Den stora budgetavvikelsen på gemensamförvaltning beror till stor del på 
uppbokningen av förändringen av semesterlöneskulden (2,3 Mkr). Andra 
orsaker till budgetavvikelsen är minskade kostnader för rehabilitering 
samt billigare leasingdatorer till högstadieeleverna. 

Förskola 

• Att etapp 2 av Gärdesta förskola är ofinansierad 2012 medför ett under
skott på ca 2,3 Mkr. Kostpriser som aviserats under 2012 ger ett under
skott på 0,5 mkr. Detta uppvägs delvis av att beslutet om att utöka nattis 
och införa helgomsorg inom förskolan inte verkställts (1,25 Mkr) samt att 
vårdnadsbidraget ej utnyttjas i full omfattning. 

Grundskola 

• Kostpriser som aviserats under 2012 ger ett underskott på 1,5 Mkr. Bud
get för kollektivtrafik har omfördelats med anledning av flytten av Väster
färnebos högstadium. För hösten 2012 rör det sig om ca 1 mkr. Genom 
exempelvis övergång från elevdatorer till läs plattor för högstadieeleverna 
har kostnaderna reducerats för läromedlen. De interkommunala kostna
derna för grundskolan kommer att överstiga budget med ca 1 Mkr. Det 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. 

Gymnasieskola 

• Inom gymnasieskolan aviserades tidigare ett underskott på cirka 2,2 mkr, 
främst beroende på beräknade ökade kostnader för interkommunala er
sättningar till andra kommuner. Beräkningsmodellen för dessa ersätt
ningar ses nu över, vilket väntas kunna reducera utgifterna något. I övrigt 
pågår en effektiviseringsprocess där lokalbehov ses över och pensionerad 
personal ej ersätts fullt ut. 
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FRAMTIDEN 
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• Ett gemensamt lokalbehovsprogram behöver tas fram för skolförvalt
ningens samtliga verksamheter med särskild inriktning på gymnasiesko
lan. 

• Fortsatt utbyggnad av förskolan är nödvändig för att hålla nere barn
gruppernas storlek på de planeringstal som nämnden beslutat. (14 i små
barnsgrupper 1-3 år och 20 i syskongrupper 3-5 år) 

• Salas skolor profilerar starkt på entreprenörielIt lärande, där fortsatt ut
veckling inom IT -sidan är en viktig faktor. 

• Implementeringen av nya skollagen, läroplanerna och kursplanerna är 
fokusfråga de närmaste åren. 

• I samverkan med andra förvaltningar och myndigheter behöver arbetet 
förstärkas kring barnens och elevernas psykiska hälsa. Bland annat behö
ver kompetens och resurser kanaliseras för att under vissa tidsperioder 
ge ett mer intensivt stöd till vissa elevgrupper inom skolan. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

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: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att delta i planeringen kring bostäder för 
äldre och funktionshindrade samt ha en fördjupad samverkan med bostadsbolagen 
kring boenden för personer med svag social förankring. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

För att uppnå en miljömässig utveckling bidrar nämnden genom att verka för att de 
samhällsfinansierade resorna samordnas för ett bättre resursutnyttjande samt en 
miljömässig hållning i det dagliga arbetet. 

Effektivare tjänsteresor genom nyttjande av bilpool fr o m 1/9. 

Vi har under året medverkat i planeringen för införande av bilpool. 

Ruttoptimering av hemtjänstens resor med ny teamindelning. 

Källsortering. 

Minskad pappersförbrukning. 

Kommentar till milluppfyllelse lör perspektIvet samhöllsutveckling: 

TT 

• • 
® 

-----

Nämnden bidrar med olika aktiviteter till fullmäktiges målsättningar. Dessa har genomförts eller påbör
jats under året. Bland annat arbetar en projekteringsgrupp inför nybyggnation av vård- och omsorgsbo
ende. 

Nämnden bidrar till målsättningen "En långsiktig socialt hållbar utveckling" genom att pröva olika lös
ningar för de mest effektiva metoderna att hjälpa behovssökande innevånare. 

Pröva villkorad biståndbedömning i samarbete med Arbetsmarknadsenheten 

Pröva hemtagningsteam/hemsjukvård/hemtjänst i förhållande till korttids- och särskilda boendeformer 

Nytt motivationsboende som startade i början av 2012 för hemlösa och för hemtagning av institutions
vårdade missbrukare. 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 
---_.~-

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

41(661 
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Nämndens mål är att utveckla verksamheten så att Sala kommuns medborgare skall 
uppleva att äldreomsorgen och slödet till utsatta personer är av god kvalitet och en bra 
service. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALlTE 

Nämndens bidrag består av två målsättningar: 
Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal samt att barn, ung
domar och vuxna får sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hem
miljö. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är all informationen till de som söker insatser inom verksam
hetsområdet ska vara tydlig. De personer som erhåller insatser ska vara delaktiga i 
planeringen och genomförande av tjänster. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 

Fördjupad undersökning av kundnöjdhet på äldreboenden ska göras under hösten. I ökad utsträckning 
analysera resultat av undersökningar som genomförs på nationell och lokal nivå samt utforma hand
lingsplaner för kvalitetsförbättring utifrån resultaten. 

Kvalitetsunderindikatorer för omvårdnaden visar en positiv trend. 

Andelen äldre i ordinärt boende har ökat lite. 

Arbete med att utveckla kontaktmannaskap och genomförandeplaner som arbetsmetod pågår för både 
äldreomsorgen och för funktionsnedsatta. 

I januari hölls utbildning i dokumentation och genomförandeplaner för personal i hemtjänsten. Mindre 
team har bildats i hemtjänsten för att kunna följa kontaktmannaskapet bättre. 

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster arbetar med vårdplaner och rehabplaner. 

Inom verksamheten äldreomsorg har brukar- och anhörigträffar hållits där förbättringsförslag tagits 
emot. Förändringar enligt några av förslagen kommer att genomföras under hösten. 

Inom boendeenheterna har verksamheterna satt upp "förslagslådor "där förbättringsåtgärder och åsik
ter kan lämnas. Dessa diskuteras sedan i enheternas kvalitetsgrupper. Genomgång och analys av resulta
ten i brukarundersökningar har genomförts inom alla boendeenheter. 

Kvalitetsutveckling i syfte att skapa mer sammanhållna vård kedjor ska ske inom ramen för arbetet med 
hemsjukvård i kommunens regi. 

Både på förvaltningsövergripande nivå och arbetsplatsnivå systematiskt kartlägga synpunkter/klagomål 
som inkommer i syfte att på ett effektivt sätt hantera brister i verksamheten. Arbetet ska ske så att ett 
lärande skapas i hela organisationen. 

Ett arbete för att utveckla gällande serviceförklaringar till så kallade Värdighetsgara ntier för äldreomsor
gen. 

Institutionsplaceringarna för Individ- och familj har minskat drastiskt då Motivationsboendet med hem
mapIanslösningar öppnat under året. 

Öppenvårdsinsatser IFO har återigen ökat efter en minskning 2011. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG. SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämnden bidrar när andelen skador/olycksfall/brott minskar för personalen inom 
nämndens verksamhetsområde och när sjukfrånvaron understiger 4 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS 05 ska genomföras på samtliga enheter. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet med FAS OS ska genomföras på samtliga enheter. 

Kommentar till m6/uppfylle/se perspektivet medarbetare: 
Sjukfränvaron har under 2012 varit hög med prognos på 5,5 % för helår. 

o 

• 
• 

Förslag till ny förvaltningsorganisation har arbetats fram i syfte att skapa en ökad tydlighet kring ledning 
och styrning. 

Samverkansmöten är etablerade. Brukarundersökningarna har gåtts igenom på Ensamträffar och på 
Arbetsplatsträffar . 

Planeringen inför hemsjukvårdens kommunalisering har pågått hela våren. Planering för att skapa 10-
kalmässiga förutsättningar för samarbete i hemvårdsteamen pågår. 

Utvecklingsarbetet för synpunktshanteringen har inte påbörjats. 

Alla enheter har under våren fört diskussioner om värdighetsgarantier. Beslut på Vård- och Omsorgs
nämnden i samband med budgetbeslut i oktober. 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Utbildning genomförandeplaner hemtjänst 

• Omorganisation av hemtjänstteamen 

• Process kartläggning av några verksamheter inom äldreomsorgen 

• Brukarträffar i alla hemtjänstteam 

• Nyarbetsklädesupphandling 

• Utökning av antalet poolanställda 

• Start omvårdnadslyftet. validering 

• Samverkan med Landstinget i ledningskraft 

• Projekt övertagande av hemsjukvård 

• Konkurrensutsättning av hemtjänsten via LOV 

• Nya riktlinjer för hemtjänsten 

• Projekt Anhörigstöd slutrapport 

• Anhörig information om det nya Vård och omsorgsboendet i berörda en
heter har på börjats. 

• Konsumentbyrån flyttade vid halvårsskiftet till Medborgarkontoret. 
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• Alkoholhandläggningen flyttade vid halvårsskiftet till kommunstyrelse
förvaltningen. 

• Alkohol- och drogsamordning har förts över till vård- och omsorgsnämn
den från kultur- och fritidsnämnden. 

• Delar av arbetsmarknads- och integrationsverksamheten har förts över 
till vård- och omsorgsnämnden från utbildnings- och arbetsmarknads
nämnden. 

• Motivationsboendet har startat. 

• Myndighetskontoret har funktionsindelats i barn och ungdomsgruppen, 
försörjningsstöd och vuxengruppen. 

• [FAS har ändrat sitt arbete och arbetar nu med stöd i familjer för att för
hindra placeringar av barn och unga. Namnet på teamet har ändrats till 
Familjebehandlarna. 

• Konsulenten på individ- och familjeomsorgen har börjat och jobbar med 
stöd och vägledning till handläggarna runt utredningar och beslut, 

EKONOMI 

Tkr Perioden jan·aug 2012 Ärsprognos 2012 
_. _____________ o ._-----

Driftbudget Budget Utfall Awlkelse Budget Prognos Avvikelse 

Kostnader 322752 325476 -2724 491902 502079 -10 177 

Intäkter 70469 74206 3738 112073 117333 5260 

Nettokostnad 2S2283 2S1269 1014 379829 384746 -4917 

Verksamheternas nettokostnader 

Fö rYa ltni ngsövergri pa n de 2227 -580 2807 3029 2113 916 
verksamhet 

Individ- och familje- 44071 43963 108 66713 67008 -295 
omsorg 

Omsorg om funktions- 58954 57231 1723 88273 88400 -127 
hindrade 

Omsorg om äldre 142259 146591 -4332 214655 220546 -5891 

Arbetsma rknadsenheten 4772 4064 707 7159 6679 480 

Summa 2S2283 2S1269 1014 379829 384746 -4917 
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Arsprognos 2012 
----- -----

Investeringar 

Nettoutgifter 

Budget Utfall Awlkelse Budget Prognos Awikelse 

1376 233 1143 1 376 1 376 O 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 
Nettoresultatet avviker från periodbudgeten med + 1 mkr. Detta kan främst hän
föras till semesteruttaget som gett en positiv förändring av semesterlöne-skulden 
som bokats ut mot resultatet och där intjänandet av semesterdagar kommer 
upparbetas under hösten för att jämnas ut till årsskiftet. 

Bruttokostnaderna överskrider resultatet med -2,7 mkr, varav personalkostna
derna-O,S mkr, hyror -0,2 mkr, övriga kostnader -2,3 mkr. 

Personalkostnaderna inom omsorgen om äldre uppvisar ett stort underskott 
(-4,5 mkr) mot periodbudget. Vakanser inom IFO och omsorgen om funktions
hindrade håller nere det totala personalkostnadsunderskottet. Avvikelse perso
nalkostnad (-1,3 mkr) från budget på arbetsmarknadsenheten beräknas täckas av 
stats bi dragsintäkter. 

Periodavvikelsen på övriga kostnader (-2,3 mkr) består b la av försörjningsstöd 
(-1,5 mkr), köp avverksamhet(-0,8 mkr). 

Bruttointäkterna +3,7 mkr består bl a av utbokning av projektmedel från balans
konton, uppbokningar av väntade intäkter för personlig assistans och anställ
ningsstöd AME från försäkringskassa samt flyktingersättning från Migrationsver
ket. 

Arsprognos 
Prognosen pekar mot en nettoavvikelse på - 5 mkr. 

Bruttokostnadernas avvikelse (- 10,1 mkr) består av interndebitering (-5 mkr) 
(resursen, hemtjänsten, central administration) som matchas mot internintäkter 
(5 mkr). Kvarstående underskott fördelas främst på personalkostnader -3 mkr 
och ekonomiskt bistånd (-1,1 mkr). Motivationsboendets kostnader beräknas bli 
dyrare än budget (-0,4 mkr) men täcks av intern omfördelning och minskning 
externa kostnader bl a den externa institutionsvården. 

Investeringar 

Periodens resultat 
Periodresultat + 1,1 mkr 

Arsprognos 
Inköp av sängar till särskilda boenden äldreomsorg pågår och beräknas ta i an
språk resten av investeringsanslaget för arbetstekniska hjälpmedel. Karlagatans 
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snickeri med investeringar i maskiner/utrustning beräknas ta i anspråk resten av 

sin del. 

FRAMTIDEN 

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren brottats med ekonomiska pro

blem. Sammantaget är dock verksamheten kostnadseffektiv. Jämfört med stan

dardkostnaden utifrån 2011 års resultat har nämnden i vissa fall mycket låga 

kostnader; 

.,/ Äldreomsorg - 15,6 % under standardkostnad - sett till kronor per invå

nare så fanns det 201112 kommuner i Sverige som satsade mindre 

pengar per invånare på sin äldreomsorg än vad Sala gjorde . 

.,/ Funktionsnedsättning, LSS - 9,6 % under standardkostnad 

.,/ lndivid- och familjeomsorg - 6,2 % överstandardkostnad 

Äldreomsorgen får idag inte de resurser som skulle behövas för att garantera en 

god och säker vård och omsorg. Brister finns bl a när det gäller bemanning natte

tid. Nämnden försöker kontinuerligt vidta åtgärder i syfte att flytta resurser till 

äldreomsorgen från annan verksamhet. Dessa möjligheter är dock snart uttömda. 

Nämnden har därför gjort en översyn av äldreomsorgens kostnader och räknat ut 

hur mycket olika insatser som kan bedrivas med anslagna resurser på ett sådant 

sätt att kvaliteten upprätthålls. l dagsläget diskuterar nämnden därför neddrag

ning och omställning av verksamhet på grund av att resurserna inte räcker till för 

äldreomsorgen. 

Vidare behöver nämnden få del av den statliga ersättningen för flyktingmotta

gande som kommunen får. Avsikten med dessa medel är bl a att de ska täcka 

kostnader för kvarvarande försörjningsstöd till personer som tidigare erhöll in

troduktionsersättning. Under perioden jan-aug 2012 uppgick kostnaderna för 

försörjningsstöd till denna målgrupp till ca 2 Mkr. 

Aktiviteter som kommer att pågå resten av året: 

• Samlokalisering av hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. 

• Genomförande av åtgärder med anledning av genomförd lokalöversyn. 

• Upphandling trygghetslarm. 

• Utveckla arbetet med försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. 

• Fortsatt utbildning inom omvårdnadslyftet. 

• Fortsatt arbete med projektering av det nya vård och omsorgsboendet. 

• Fortsatt planering för verksamhetsomställning när det nya boendet ska 

tas i bruk. 

• Införa kvalitetsgrupper för att arbeta med kvalitetsutveckling och för

bättrings åtgärder inom boenden. 
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• Arbetet med hemmaplanslösningar för vuxna fortsätter och behovet av 
placeringar har efter Motivationsboendets öppnande nästan upphört. 

• Deltagande i SKL:s utvecklingsprogram Leda för Resultat 
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Överförmyndaren 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

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 

o 

• • 
® 

Överförmyndare bidrar genom att årsräkningar som är inlämnade före 1 mars ska vara 

färdiggranskade senast sista september samma år. 

Arbeta med att uppdatera Informationen på hemsidan om överförmyndarens verk

samhet 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 m61uppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 

• 

Av inlämnade årsräkningar har 197 stycken granskats 2012-08-31 (81 %). Detta ligger i fas med föregå

ende år, då 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 tjänst och upplärning av ny handläg

gare tar tid. 

Arbetet med att uppdatera hemsidan med aktuell information och arbetet med att informera inom 

kommunens olika verksamheter och till aktuella externa aktörer pågår kontinuerligt. 

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 årliga 

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 uppe

hållstillstånd, vilket innebär nya arbetsuppgifter för överförmyndaren 

genom tillsyn av förmyndarskapet hos de särskilt förordnade vårdnads

havarna. 

• Överförmyndarenheten har haft tillsynsbesök av Länsstyrelsen och ge

nomgått revision. 
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EKONOMI 

Tkr Perioden jan~aug 2012 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse 

Kostnader 2403 2115 288 

Intäkter 33 72 39 

Nettokostnad 2370 2043 327 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 

48(66) 
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Ärsprognos 2012 

Budget Prognos Avvikelse 

3155 3177 -22 

50 72 22 

3105 3105 O 

Ekonomisk avvikelse för perioden p g a periodiseringsavvikelse. 

Arsprognos 
Bedömningen är att ingen ekonomisk avvikelse på helårsbas beräknas i nuläget. 

FRAMTIDEN 

• Behovet av gode män och förvaltare fortsätter att öka. 

• Utbildningsinsats krävs för nyare ställföreträdare inför arbetet med års
räkningen och planeras till hösten. 
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Revisionen 
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MÅLAVSTÄMNING 

Enligt kommunallagen skall revisionen varje år granska all verksamhet som bed
rivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed. De skall 
pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den inter
na kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. För att kunna uttala sig om 
all verksamhet måste revisorerna utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv 
välja vad man skall granska under varje år, all verksamhet kan av ekonomiska 
och effektiva skäl inte granskas varje år. Vad som kommer att granskas under ett 
revisionsår framgår aven revisionsplan som beslutas i börjanav året. Följande 
granskningar har eller kommer att genomföras under 2012: 

• Fritidshemmens verksamhet utifrån styrning och upp
följning. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

lT -säkerhet 

Kosthållning inom kommunens verksamheter 

Reglementen och delegationsordningar inför ny orga
nisation 

Överförmyndarens handläggningsrutiner 

Tillgänglighet och service 

Delårsrapport 2012 

Årsredovisning 2012 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Revisorerna har genomfört ett antal revisionsmöten under våren. Givet 
organisationsförändringen per första juli har revisorerna avvaktat med 
nämndsträffar tills efter förändringen. 

• Sala kommunrevision står värd för årets Länsrevisionskonferens i Väst
manland där samtliga förtroendevalda revisorer i kommuner och lands
ting deltar. Under den senare delen av våren och försommaren har revi
sorerna planerat för innehåll och genomförandet av konferensen. 

• Revisorerna har genomgått utbildning i det ansvar som åligger lekmanna
revisorer. 
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EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2012 Ärsprognos 2012 

Driftbudget Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Kostnader 536 242 294 804 804 O 

Intäkter 

Nettokostnad 536 242 294 804 804 O 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 
Huvuddelen av de beslutade granskningarna genomförs under hösten 2012, vil
ket innebär att den största kostnadsbelastningen sker under den andra hälften av 
året. 

Arsprognos 
Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras och budgeten kommer 
därav att förbrukas i sin helhet. 

FRAMTIDEN 

• Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras i enlighet med 
revisionsplanen. 

• Revisionsmöten genomförs enligt beslutad årsplan. 

• Revisorerna avser att träffa samtliga nämnder och fackutskott under 
kommunstyrelsen. 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Kommunens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

TKR Not 
Bokslut Redovisat Redovisat 

2011 20110731 20120831 

Verksamhetens intäkter 1 248953 130717 152554 

Jämförelsestörande intäkt 20962 

Verksamhetens kostnader 2 -1212248 -688879 -795133 

Avskrivningar 3 -44333 -25282 -30768 

Verksamhetens netto-
-1007628 -583444 -652385 

kostnader 

Skatteintäkter 4 789877 460309 550128 

Generella statsbidrag 

och utjämning 5 238074 139264 158966 

Finansiella intäkter 6 3611 1572 2867 

Finansiella kostnader 7 -11442 -4862 -7038 

Resultat före extraordi-
12491 12840 52538 

nära poster 

Extraordinära intäkter O O O 

Extraordinära kostnader O O O 

Arets resultat 12491 12840 52538 
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Budget Prognos 
2012 31-dec 

300052 287467 

20962 

-1277 690 -1281876 

-49812 -49812 

-1027450 -1023259 

810 226 825189 

234189 238149 

2879 4144 

-11 718 -10955 

8126 33268 

O O 

O O 

8126 33268 

Awikelse 
--._--

-12 585 

20962 

-4186 

O 

4191 

14963 

3960 

1265 

763 

25142 

O 

O 

25142 



KASSAFLÖDESANALYS 

TKR Not 
Bokslut Redovisat 

2011 20110731 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Arets resu Itat 12491 12840 

Justering för av- och nedskrivningar 44333 25282 

Justering för gjorda avsättningar 884 -1674 

Justering av övriga ej rörelsekapital-
8 -10 605 -2876 

påverkande poster 

Medel/rån verksamheten före 
47104 33572 

förändring av rörelsekapital 

Ökning (+i/minskning(-i kortfristiga 
-31635 2567 

fordringar 

Ökning( -i/minskning(+i kortfristiga 
-3467 -82700 

skulder 

Ökning(+i/minskning( -i förräd och 
-491 -122 

varulager 

Kassa/IMe från den löpande verk-
11511 -46683 

samheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella tillgå ngar O 

Försäljning av immateriella tillgångar O 

Investering i materiella tillgångar -91442 -37170 

Försäljning av materiella tillgångar 11 783 6820 

Investering i finansiella tillgångar O O 

Försäljning av finansiella tillgångar 3368 3368 

Kassa/löde från investeringsverk~ 
9 -76291 -26982 

samheten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna län 50000 50000 

Amortering av långfristiga skulder -11237 -6990 

Ökning långfristiga fordringar O 

Minskning av långfristiga fordringar 3439 1784 

Kassaflöde från jinansieringsllerk-
42202 44795 samheten 

UTBETALNING AV 81DRAG TILL 
STATLIG INFRASTRUKTUR 

Indexuppräkning Citybanan 546 

Kassa/löde från bidrag till statlig 
O 546 infrastruktur 

Arets kassaflöde -22578 -28324 

Likvida medel vid årets början 33329 33329 

Likvida medel vid årets slut 10751 5004 
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52 (661 
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Redovisat Budget Prognos 
20120831 2012 3l·dec 

52538 8126 33268 

30768 49812 49812 

-1481 1689 1689 

-135 O -3435 

81689 59627 81334 

16541 O 

-60491 O 

-68 O 

37762 59627 81334 

O O 

O O 

-54960 -109121 -155188 

4281 3800 3800 

O 

1119 1119 

·49561 -105321 -150269 

97365 97365 

-55756 -11 718 -56979 

O O 

2352 3200 3200 

43961 -8518 43583 

453 

O O 

32525 -54212 -25349 

10751 -10751 10751 

43276 -43461 -14598 

Awikelse 

-25 142 

3435 

·21707 

-21707 

46067 

O 

-1119 

44948 

-97365 

45261 

O 

-52104 

-28863 

-28863 



BALANSRÄKNING 

TKR Not 
Bokslut 

2011 
---------- ------

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader 

och tekniska anläggningar 10 675257 

Maskiner och inventarier 11 84685 

Finansiella anläggningstillgångar 12 117678 

Summa anläggningstillgångar 877 620 

Omsättningstillgångar 

Förråd 13 3179 

Kortfristiga fordringar 14 123229 

Kassa och bank 15 10751 

Summa omsättningstillgångar 137159 

SUMMA TILLGÅNGAR 1014780 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 16 503111 

-därav årets resultat 12491 

Avsättningar för pensioner 17 29898 

Skulder 

Långfristiga skulder 18 245002 

Kortfristiga skulder 19 236768 

Summa skulder 481770 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 1014780 

Panter och ansvarsförbindelser 

Pantbrev 423 

Pe nsio nsfö rp Ii kte I se r 20 574507 

Borgensåtaganden 21 359080 

Operationella leasingavtal 22 19025 
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641311 

81227 

119243 

841781 

2811 

89027 

5004 

96842 

938622 

503460 

12840 

29433 

248194 

157535 

405729 

938622 

423 

530571 

365522 

18916 
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Redovisat 
20120831 

697638 

82111 

114447 

894196 

3247 

106688 

43276 

153211 

1047407 

555649 

52538 

28417 

287064 

176277 

463341 

1047407 

423 

581614 

359080 

19025 
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Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala-Heby Energi AB och Västmanlands Av
falls AB. 

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samt
liga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av i Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål
lande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommunin
vest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-06-30 uppgick Kommuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 256 489723010 kronor och totala tillgångar 
till 255 743 056 959 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 658 063 232 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 656 207 082 kro
nor. 

Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförande 
och finansieringsavtal med Banverket avseende åtaganden på Dalabana etapp 1 och 
2. Avtalet innebär att Sala kommun vid ett eventuellt uppkommet underskott maxi
malt garanterar 17,5 Mnkr. 

Sala kommun har (2011-12-31) ett skogsinnehav på 4 993 ha med ett grovt beräk
nat marknadsvärde på ca 300 Mnkr som till betydande del ligger utanför balansräk
ningen. 
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NOTER 

Bokslut 
2011 

Not 1 Verksamhetens Intäkter 

Försäljningsmedel 18273 

Taxor,avgifter,ersättningar 74300 

Varav jäm!örelsestörande in-
täkt, dterbetalning AFA-
försäkring 

Hyror och arrenden 13 959 

Bidrag 68522 

Försäljning verksamhet o entr. 63035 

Försäljning anläggningstillgångar 10865 

Varav jämförelsestörande Intäkt, 
försmjning Aktier i Salberga O 
Fastighetsförvaltning AB 

248953 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader 777014 

Inköp anläggningstillgångar och 
23396 

underhållsmaterial 

Bidrag 61646 

Entreprenader o köp av verk-
180685 

sam het 

Konsulttjänster 5575 

lokal- och markhyror, fastighets-
41115 

service 

Bränsle, energi och vatten 37749 

Förbrukningsmaterial Inklusive 
42161 

kontorsmaterial 

Övriga verksamhetskostnader 42908 

1212248 

Not 3 Avskrivningar 

Mark, byggnader och tekniska 
26359 

anläggningar 

Maskiner och inventarier 17920 

Nedskrivningar 54 

44333 

Not4 Skatteintäkter 

Kommunalskatt, preliminär 771133 

Slutavräkning 2010 3075 

Slutavräkning 2011 15658 

Slutavräkning 2012, prognos O 

789877 
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5949 

42827 

8263 

36376 

33782 

3520 

3520 

130717 

440841 

11851 

40279 

98349 

2663 

23248 

22002 

22163 

27483 

688879 

15171 

10111 

O 

25282 

449828 

1800 

8682 

O 

460309 
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20120831 2012 31-dec 

11168 

77 209 

20962 

9689 

41633 

33580 

238 

O 

173516 300052 308429 

520904 

14326 

40491 

109458 

3013 

25297 

23687 

26693 

31264 

795133 1277690 1281876 

18600 

12168 

O 

30768 49812 49812 

540042 810226 810 060 

O O 

1565 2348 

8521 12781 

S50128 810226 825189 



Bokslut 
2011 

NotS 
Kommunalekonomisk utjämning 
och LSS 

I n ko mstutj ä m n i ngsbid rag! avgift 185787 

Kostnadsutjämning ·4760 

Regleringsbidrag/avgift 22045 

L5S utjämningsavgift ·649 

Fastighetsavgift 35652 

238074 

Not 6 Finansiella intäkter 

Bankränta 147 

Ränta SHE Holding AB 1811 

Avkastning kommunala bolag 130 

Övriga ränteintäkter 353 

påminnelse och Inkassoavgifter 174 

Övriga finansiella intäkter 996 

3611 

Not 7 Finansiella kostnader 

Låneräntor 7109 

Avgår räntebidrag 1 

Finansiell kostnad pension 2731 

Bankkostnad 

Indexuppräkning Citybanan 1601 

11442 

Not 8 

Realisationsvinst vid fastighets-
·7237 

försäljningar 

Realisationsvinst vid försäljning 
·3368 

av aktier 

Finansiell kostnad pension 

·10605 

Not 9 Investeringsnetto 

Investeringsutgifter enligt inve-
·91442 

steringsredovisningen 

Försäljning av finansiella till-
3368 

gängar 

Investeringsinkomster enligt 
11 783 

investeringsredovisningen 

varav inkomster vid jastighets-
11783 

jörsäljningar 

·76291 

Not Mark, byggnader och tekniska 
10 anläggningar 

Markreserv 13189 
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108376 

·2777 

12860 

·379 

21184 

139264 

O 

1278 

O 

188 

106 

O 

1572 

3802 

1 

492 

21 

546 

4862 

O 

·3368 

492 

·2876 

·37170 

3368 

6820 

6455 

·26982 

5656 
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Redovisat Budget Prognos 
20120831 2012 31·dec 

127996 191994 

·718 ·1078 

7069 10604 

·630 ·944 

25249 37570 

158966 234189 238149 

O 

1149 2450 1720 

263 429 405 

235 300 

134 200 

1086 1519 

2867 2879 4144 

5719 9040 9014 

865 1125 1263 

453 1552 

7038 11718 10955 

O ·3300 

135 ·135 

135 O ·3435 

·54960 ·155188 

1119 1119 

4281 3800 

4281 3800 

·49561 ·105321 ·150269 

9534 



Bokslut 
2011 

Verksa mhetsfastighete r 465554 

Fastigheter för affärsverksamhet 115458 

Publika fastigheter 72 410 

Fastigheter tör annan verksam-
8647 

het 

675257 

Ack. Investeringar 1042169 

Ack. Avskrivningar -366911 

Utgående bokfört värde 675257 

Not 
Maskiner och inventarier 

11 

Maskiner 26030 

Inventarier 42904 

Bilar 15750 

84685 

Ack. Investeringar 254283 

Ack. Avskrivningar -169599 

Utgående bokfört värde 
84685 

Not 
Finansiella anläggningstillgångar 

12 

Aktier i Sala Industrifastigheter 
5075 

AB 

Aktier i Kommunaktiebolaget 2 

Aktier i Sala-Heby Energi Holding 
88 

AB 

Aktier i Vestmanlands Lokaltrafik 
984 

AB 

Aktier i Vafab 4442 

Aktier i Sala Silvergruva AB 5000 

Aktier i Salabostäder AB 10247 

Andelar i Kommuninvest 1020 

Andelar 671 

Bostadsrätter 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3800 

Citybanan 19298 

Utlämnat lån Sala-Heby Energi 
67009 

HoldingAB 

117678 

Redovisat 

20110731 

445738 

108078 

74028 

7811 

641311 

968469 

-327158 

641311 

24728 

41579 

14920 

81227 

242234 

-161007 

81227 

5075 

2 

88 

984 

4442 

5000 

10 247 

1020 

584 

40 

3800 

19298 

68664 

119243 
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20120831 2012 31-dec ---
487238 

120491 

69865 

10509 

697638 

1081091 

-383453 

697638 

25402 

42239 

14470 

82111 

248739 

-166628 

82111 

5075 

2 

88 

O 

4442 

5000 

10247 

1020 

778 

40 

3800 

19298 

64657 

114448 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter 
beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 438 tkr för Sala kommun. Totalt andelskapital i Kommuninvest 

uppgick 2012-08-31 till 1458 tkr. 
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Bokslut 
2011 

Not 
Förråd 

13 

lager Ösby Naturbruksgymn. 1655 

lager upphugget virke O 

Centralförråd 1016 

lager gåvor, tavlor o d 325 

Lager Kungsängsgymn. kiosk 25 

lager Turistbyrån 58 

Lager Simhallen 100 

3179 

Not 
Kortfristiga fordringar 

14 

Kundfordringar 13884 

Fordringar hos anställda 36 

Spannmålsleveranser 701 

Statsbidragsfordringar 1605 

Skatte konto 25445 

Kortfristiga fordringar kommu-
O 

nala bolag 

Fordran mervärdesskatt 8050 

Fordran AFA O 

Upplupna skatteintäkter O 

Kommu na Iskattefordra n O 

Förutbetalda kostnader och 
73508 

upplupna intäkter 

123229 

Not 
Kassa och bank 

15 

Huvudkassa O 

Avräkningskonton O 

Postgiro 10 624 

Bank 127 

Sparkonto lantmännen O 

10751 

(Checkkrediten uppgår tHI 52 325 tkr) 

Not 
Eget kapital 

16 

Anläggningskapital 602720 

Rörelsekapital -99609 

503111 

Specifikation av det egna kapi-
talets förändring 
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1563 

O 

748 

328 

24 

66 

83 

2811 

10071 

67 

47 

913 

13 215 

8 

9536 

O 

26551 

6551 

11588 

78545 

O 

1073 

6884 

-3060 

107 

5004 

564153 

-60693 

503460 
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3247 

16724 

77 

472 

798 

18 

-2500 

7091 

O 

42081 

7643 

34283 

106688 

O 

672 

7370 

35215 

19 

43276 

578715 

-23066 

555649 



Bokslut 
2011 

Ingående Eget kapital 490620 

Arets resultat 12491 

Utgående Eget kapital 503111 

8alansutrednlng 

Arets resultat 12491 

Realisationsvinst -10605 

Not 
Avsättningar för pensioner 

17 

Avsättning för pensioner 23670 

Avsättning för garanti- och viss-
391 

tidspensioner 

Avsättning för särskild löneskatt 
5837 

pensioner 

29898 

Not 
långfristiga skulder 

18 

Sala Sparbank/Swedbank 9240 

Kommuninvest 213 434 

Citybanan 22328 

245002 

Not 
Kortfristiga skulder 

19 

Kortfristig del av långfristig skuld 11376 

Leverantörssku Ider 51391 

Upplupen källskatt 10978 

Upplupna arbetsgivaravgifter 13 234 

Fastighetsskatt 759 

Statsbidragsförskott Gruvans 
vattensystem 

1090 

Utdelning från Jöns och Alvida 
1 

Akermans fond 

Statsbidragsförskott flyktingverk-
3240 

samhet 

Semesterlöneskuld 34023 

Ferieiöneskuld lärare 13189 

Uppehållslöneskuld 1261 

Upplupen särskild löneskatt 
5810 

pensioner 

Upplupna räntekostnader 1204 

Upplupna pensionskostnader, 
23948 

individuell del 

Övriga förutbetalda intäkter 1736 

Förutbetalda skatteintäkter 1092 
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Redovisat 
20110731 

490620 

12840 

503460 

12840 

-3368 

23589 

98 

5746 

29433 

10010 

216912 

21272 

248194 

11376 

25102 

12123 

O 

685 

1090 

1 

5046 

35717 

12419 

1357 

12570 

1022 

14251 

46 

O 
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Redovisat Budget Prognos 
20120831 2012 31-dec 

503111 

52538 

555649 

52538 

-135 

22635 

234 

5548 

28417 

O 

264284 

22780 

287064 

14246 

21143 

11886 

14276 

758 

1090 

1 

8598 

29490 

13189 

1261 

13 803 

695 

16695 

47 

O 



Bokslut 
2011 

Övriga utgifts rester och övriga 
62437 

interimsskulder 

236768 

Not 
AnsvarsförbIndelser 

20 

Pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland skulder eller 462343 
avsättningar 

Särskild löneskatt pensioner, 
112164 

ansvarsförbi ndelser 

574507 

Not 
Borgensåtaganden 

21 

Förlustansvar för egnahem och 
931 småhus 

Kommunens företag 358149 

359080 

Not 
Ej uppsägningsbara operatlon-

22 
ena reasingavtal överstigande 3 
år 

Minimileaseavgifter 19025 

Med förfall inom 1 år 4171 

Med förfall inom 1-5 år 8754 

Med förfall senare än 5 år 6100 
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Redovisat 
20110731 

24730 

157535 

426985 

103586 

530571 

1048 

364474 

365522 

18916 

4586 

14330 

O 
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Redovisat Budget Prognos 
20120831 2012 31-dec 

29099 

176277 

468062 

113552 

581614 

931 

358149 

359080 

19025 

4171 

8754 

6100 



Drift- och investeringsredovisning 

DRIFT, Redovisat Redovisat 
tkr 20110731 20120831 

Kommunstyre(sen (KS) 53903 128870 

Räddningstjänst 12059 Ingår i KS 

Teknisk nämnden 35368 Ingår I KS 

Bygg- och miljönämnd 4150 Ingår i KS 

Kultur- och fritidsnämnd 22819 Ingår i KS 

Revision 126 242 

Överförmyndaren 1989 2043 

Bildnings- och lärande- 296591 
nämnden (BLN) 

SkolMmnden 192666 Ingår i BLN 

Utbildning och arbets- 71105 Ingår i 
marknadsnämnd BLN/VON 

Värd- och omsorgsnämnd 208466 251269 
(VON) 

Summa 603652 679006 

INVESTERING, Redovisat Redovisat 
tkr 20110731 20120831 -----
Kommunstyrelsen (KS) -2732 48760 

Räddningstjänst 1809 Ingår i KS 

Teknisk nämnden 29631 Ingår i KS 

Bygg- och mlfjönämnd O Ingår i KS 

Kultur- och fritidsnämnd O Ingår i KS 

Bildnings- och lärande- 1696 
nämnden (BLN) 

Skolnämnden 434 Ingår i BLN 

Utbildning och arbets- 598 Ingår i 
marknadsnämnd BLN/VON 

Värd- och omsorgsnämnd 611 224 

Summa 30350 50679 
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BUdget 
2012 

--~---

212496 

Ingår i KS 

Ingår i KS 

Ingår i KS 

Ingår i KS 

804 

3105 

453597 

Ingår i BLN 

Ingår i 
BLN/VON 

379829 

1049831 

Budget 
2012 

168176 

Ingår i KS 

Ingår i KS 

Ingår i KS 

Ingår i KS 

3700 

Ingår i BLN 

Jng6r i 
BlN/VON 

1376 

173 252 
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Prognos Budget 
31-dec avvikelse 

211446 1050 

Ingår i KS Ingår i KS 

Ingår i KS Ingår i KS 

Ingår i KS Ingår i KS 

Ingår i KS Ingår i KS 

804 O 

3105 O 

453597 O 

Ingår i BLN Ingår i BLN 

Ingår i Ingår; 
BLN/VON BLN/VON 

384746 -4917 

1053698 -3867 

Prognos Budget 
31-dec avvikelse 

145912 22264 

Ingår i KS Ingår i KS 

Ingår i KS Ingår i KS 

Ingår i KS Ingår i KS 

Ingår i KS Ingår I KS 

4100 -400 

Ingår i 8LN Ingår i BLN 

Ingår; Ingår i 
BlN/VON BlN/VON 

1376 O 

151388 21864 



Koncernens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

Tkr 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Jämförelsestörande kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NEITOKOSTNADER 

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

ÅRETS RESULTAT 

62 (66) 

2011-07-31 

363209 

O 

-888116 

O 

-41054 

-565961 

460310 

139264 

520 

-20698 

13434 

O 

O 

13434 
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2012-08-31 

370499 

20962 

-965683 

O 

-49345 

-623567 

550128 

158966 

1396 

-26146 

60777 

O 

O 

60777 



BALANSRÄKNIN G 

Tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningsti IIgånga r 

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 

Summa immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader, tekniska anläggningstillgångar 

Pågående arbete 

Maskiner och inventarier 

Pågående arbete 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, m.m. 

långfristiga fordringar 

Uppskjutna skattefordringar 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgånga r 

Förråd 

Fordringar 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Arets resu Itat 

Nyemission 

Summa eget kapital 

Avsättningar 

Pensioner och liknande förpliktelser 

Avsättning skatter 

Övriga avsättningar 

Summa avsättningar 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

levera ntörssku Ide r 

Övriga kortfristiga skulder 

Summa kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

2011-07-31 

14596 

14596 

1487079 

O 

81407 

54538 

1623024 

120505 

7502 

4113 

132119 

1769739 

23816 

152667 

O 

19530 

196012 

1965751 

546440 

13434 

O 

559874 

30689 

1727 

122315 

154730 

984837 

984837 

48996 

217314 

266310 

1251146 

1965751 

63(66) 

63(66) 
Delårsrapport 2012-08-31 

2012-08-31 

11918 

11918 

1581210 

O 

82657 

20224 

1684091 

100418 

27870 

3084 

131372 

1827381 

14614 

150373 

2657 

71655 

239299 

2066680 

564753 

60777 

O 

625530 

29889 

1687 

121927 

153502 

1020091 

1020091 

38523 

229035 

267557 

1287648 

2066680 



Redovisningsprinciper 
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Redovisningen har upprättats i överenskommelse med lagen om kommunal re
dovisning och god redovisningssed och enligt gällande rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. 

Lån och räntor 

Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats. Nästkommande års amorteringar 
är bokförda som kortfristig skuld. 

Personalkostnader 

Intjänad semester och okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga värde 
inklusive personalomkostnadspålägg. Arbetsgivaravgifter för augusti har perio
diserats. 

Lönekostnadsökningar, för perioden april- augusti, som vid delårsrapportens 
upprättande inte reglerats genom lönerevision har av verksamheterna uppskat
tats till 2,25 - 2,50 % och bokförts på perioden. 

Avskrivningar 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där avskrivning sker på till
gångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas månaden efter att investe
ringen tagits i bruk. 

Internränta 

Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde, vilken är den av Kom
munförbundet rekommenderade i cirkulär 11:60, för 2012 4,20 %. 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna har bokförts enligt Kommunförbundets senaste prognos, cirku
lär 12:40 

Pensioner 

Intjänade pensioner från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräk
ningen enligt blandmodellen. Intjänade pensioner fram till och med 1997 redovi
sas som ansvarsförbindelse. Hela den individuella delen av pensionen betalas ut 
för individuell förvaltning 

Leasing 

De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella. 

Jämförelseperiod 

Fr o m 2012 sammanställer kommunen delårsrapporten per 31 augusti istället 
för som tidigare 31 juli. Föregående års delårsresultat har inte räknats om till 
motsvarande period då det bedömts inte kunnat ske med tillräcklig exakthet. Den 
förändrade brytpunkten innebär att vissa jämförelser inte går att genomföra eller 
är osäkra. 
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Begreppsförklaringar 
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Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader samt årets resultat. Interna 
intäkter och kostnader är eliminerade och ingår inte i resultaträkningen. 

Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter beräknade utifrån det egna skat
teunderlaget. Det generella statsbidraget redovisas tillsammans med bidrag och 
avgifter i utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. 

Balansräkningen visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, eget ka
pital, avsättningar och skulder på dagen för räkenskapsårets utgång. 

Balansräkningen redovisar vad kommunens tillgångar består av samt hur dessa 
har finansierats. Tillgångarna delas in i, anläggningstillgångar och omsättnings
tillgångar. 

Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella anläggningstillgångar, ma
teriella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar. 

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

I anslutning till posten "eget kapital" är årets resultat specificerat. Skälet är att 
poster inte endast skall kunna bokas upp på balansräkningen utan måste redovi
sas över resultaträkningen. Förändringen av eget kapital kan avläsas genom att 
jämföra ingående och utgående balans av eget kapital i balansräkningen med 
resultaträkningens rad, "årets resultat". 

Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Med kortfristiga avses 
sådana som förfaller inom ett år från balansdagen. 

Finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperiods investeringar och lö
pande verksamhet har finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens lik
vida ställning. 

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsre
dovisning 

Driftredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade in
täkter och kostnader visas. Resultaträkningen utgår ifrån driftredovisningens 
intäkter och kostnader. 

Investeringsredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovi
sade investeringsinkomster och utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringar
na förs över till finansieringsanalysen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VARD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2012-09-11 

Dnr 2012/102 

VON § 102 Delårsrapport med helårsprognos 

INLEDNING 

Justerandes sign 

Nämnden redovisar en awikelse från budget per augusti på 1 014 tkr. 

Prognos för 2012 beräknas till-4 917 tkr. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bil. VON 2012/60/1 

Förvaltningschefen och Helena Tengbert, föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna delårsrapporten och 
att notera att arbete pågår inom nämndens ansvarsområde för att minimera det 
prognostiserade underskottet samt 
att överlämna delårsrapporten med helårsprognos till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten och 

sJ;!; notera att arbete pågår inom nämndens ansvarsområde för att minimera det 
prognostiserade underskottet samt 

att överlämna delårsrapporten med helårsprognos till kommunstyrelsen. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
. , 
! 

5 (14) 



/ JIm SALA 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

BLN § 7 

\ 
\. 

Justerandes sign 

o ~~ 

Delårsbokslut 2012 

INLEDNING 

Sammanträdesdatum 

2012-09-12 

Dnr 2012/175 
BLN nr 12/6 

Nämnder och styrelser ska lämna delårsrapport med prognos per den 31/12 för 
drift och investeringar samt en kortfatta"d variant av den sammanfattande 
redovisningen som sker till bokslutet. 

Beredning 
• Bilaga 1 Delårsbokslut från ekonom jens johansson (hid.nr 2012.448). 

• Bilaga 3 Driftbudget delades ut på mötet från ekonom jens johansson (hid.nr 
2012.494). 

Ekonom jens johansson och kanslichef Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

YRKANDEN. 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2012 (bilaga 1 hid.nr 2012.448 och 
bilaga 3 hid.nr 2012.494). 
att överlämna delårsrapporten 2012 till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2012 (bilaga 1 hid.nr 2012.448 och 
bilaga 3 hid.nr 2012.494). 

att överlämna delårsrapporten 2012 till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

VY Utdragsbestyrkande 
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Internkontrollplaner 

AVSTÄMNING TILL DELÅRSRAPPORT 2012-08-31 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Interna kontrollplaner 2012 för Kommunstyrelsens förvaltning 

Lägesrapporter av förvaltningens interna kontrollplaner 2012 bifogas. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jan-Olof Friman 

kommunchef 

1 (1) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

RAPPORT 

Intern kontrollplan 2012 

Den interna kontrollen för Kommunstyrelsens förvaltning innefattar följande 
områden 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 kontroll plan 2012. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jan-Olof Friman 

kommunchef 

1 (1) 
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Intern kontrollplan rör bygg- och miljö nämnden 2012 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Rapportering av 
(rutin/system) Il!enomförande 
Fakturahantering Kontroll att F akturaansvarigl 2ggr/år Stickprov/ revision Förv chefJ Möjlig, Kännbar Genomfört 

upprättade rutiner internrevisor ledningens 2012-06-28 
följs I genomgång 

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

Användning av Kontroll av vad Assistent månadsvis Granskning av Förv chef Möjlig, Kännbar Genomfört 
betalkort som inköpts sammanställning månadsvis I:a 

halvåret 
Inköp av tjänster, kurser Kontroll av att Förv chef/ Iggr/år Stickprov/revision Bygg-och Möjlig, Kännbar Ej genomfört 
och varor. inköp gj orts efter internrevisor miljönämnden 

beslut av behörig 



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

RAPPORT 

Internkontrollplan 2012 
Internkontrollen 2012 innefattar processen fakturahanteringstid i systemet loF (In
köp och Faktura). 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 utförd uppföljning 
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 förfal
lodatum. 

Då riskbedömningen vid avvikelse för momentet är satt som möjlig (det finns risk 
att fel ska uppstå) och i förekommande fall lindrig (uppfattas som liten av såväl in
tressenter som kommunen), föreslås ingen åtgärd. 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

Margareta Furenmo 
Administrativ chef 

2012-09·04 

RAPPORT 



Intern kontrollplan rör kultur- och fritidsnämnden 2012 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Rapportering av 
(rutin/system) I genomförande 
Rutin- och systembeskrivningar Kontroll av F-chef lår Genomgång av Nämnd Ej genomfört 
Genomgång av rutinen för vattenprovtagning rutiner och rutiner och kontroll 
ska göras under våren och vi ska samla ihop genomförande av Rutin- och 
de berörda för en genomgång och efter det systembeskrivningar 
ska vi kontrollera hur det fungerar. 



Kommunstyrelsen Sala 

Räddningstjänsten Sala Heby 

Internkontrollplan 2012, läget 31/8. 

Fakturahantering. 

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

Betalkortsanvä ndning. 

Samma kontroll. 

Personalomsättning deltidsanställda. 

Personalläget är bättre än vid delårsrapporten förra året. Det finns en vakans vardera vid 2 stationer. 

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 avvikelser finns. 

2012-08-31/ Bo Söderlund 



Bildnings- och lärandeförvaltningen 

Internkontrollplan 2012, uppföljning vid delårsbokslut 

Process/Rutin Kontrollmoment Kontroll- Utfall delår 
ansvar 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp Ekonom Köptrohet hos anvisade 
sker hos avtalade leverantörer 
leverantörer Kontorsmaterial: Minst 95% 

Läromedel: Minst 42% 
Registrering av Att kontrollera att anställda Personal- God kontroll vid samtliga 
frånvaro i redovisar sin frånvaro i samordnare enheter 
självservice. självservice inom rimlig tid. 
Uppf6ljning av Att kontrollera att ärenden i Nämnd- Många ärenden anmäls i 
att ärenden i flexite följs upp inom rimlig sekreterare Flexite, men stort sett inga 
flexite f6ljs upp tid beroende på ärendets art f6ljs upp. 



Vård- och omsorgsnämnden 

Internkontrollplan 2012 
vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2011 omfattar tre processer/rutiner att kontrollera 

under året. 

1. Barnavårdsanmälningar - kontrollera att anmälan är åtgärdad i enlighet med upprättad rutin 

1 g/månad samtliga ärenden. 

En checklista för handläggning av barnavårdsanmälningar har gjorts. En genomgång av 

upprättad rutin ska göras. Enhetschef återkopplar avvikelser till respektive handläggare för 

åtgärd. 

7 kontrollrapporter, samtliga med avvikelser 

2. Delegering av sjukvårdande insatser från Landstinget till hemtjänsten - kontrollera att 

dokumenterad rutin följs genom enkät till enhetschefer inom hemtjänsten. 

Enkäten planeras till november. 

3. Säkerställande av ärendehantering och beslut från andra instanser har påbörjats. En 

intranätsida med beslutsärenden till Vård - och Omsorgsnämnden har skapats och rutinen 

sett över. Kontroll av rutin kommer ske till årsbokslut. 

4. Inventering av vilka enheter som hanterar förskottkassor är gjord. Rutiner för hantering av 

inbetalningar och redovisning har aktualiserats i ledningssystemet. Tre nya rutiner har 

upprättats: Rutin kassabetalningar, Rutin brukares kontanter, Rutin faktureringsunderlag 

och autogiro. Hantering av försäljning på en organisatorisk enhet styrts upp och har ändrats 

helt då felaktigt sätt att redovisa upptäckts. 


