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INLEDNING  

Organisationsschema 

 

Snabbfakta, 4 år i sammandrag 

Nyckeltal/mått Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut2012 

Årets resultat, mkr 17,9 79,3 12,5 39,3 

Årets resultat som andel av skat-
teintäkter, bidrag och utjämning, 
% 

1,9 8,0 1,2 3,7 

Nettokostnader, mkr 920,0 912,1 1 007,6 1 012,7 

- Nettokostnader, mkr justerad 
med 64,0 mkr 

 976,1   
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Nyckeltal/mått Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut2012 

- förändring från föregående år, % 0,05 6,1 3,2 0,5 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning, 
mkr 

943,8 995,8 1 028,0 1 057,7 

- förändring från föregående år, % 0,8 5,5 3,2 2,8 

Nettokostnadsandel av skattein-
täkter, bidrag och utjämning, % 

97 98 98 96 

Finansnetto, mkr -5,9 -4,4 -7,8 -5,7 

Rörelsekapital, mkr -154,5 -112,6 -99,6 94,5 

Balanslikviditet 0,4 0,5 0,6 0,6 

Soliditet, % 47 51 50 50 

Nettoinvesteringar, mkr 55,3 73,0 76,3 121,4 

Långfristig skuld, mkr 195,8 204,6 245,0 282,9 

Tillgångar per invånare, kr 40 814 44 862 47 050 49 870 

Skulder per invånare, kr 20 478 20 658 22 337 23 311 

Utdebitering 22,19 22,19 22,19 22,31 

Folkmängd 21 499 21 535 21 568 21 596 

Löner och sociala avgifter, mkr 691,3 690,4 710,8 727,1 

- förändring från föregående år, % -2,7 -0,1 2,9 2,3 

I 2010-års resultat ingår försäljningen av aktier i Salberga fastighetsförvaltning 

AB, 64,0 mkr. Försäljningen betraktas som en jämförelsestörande post. 

 

Känslighetsanalys 

10 öre i utdebitering ca 3,7 mkr 

1 % förändring, låneskulden ca 2,8 mkr 

1 % medarbetarkostnad ca 7,3 mkr 
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Presentation av kommunens styrmodell 

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunk-

ten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en stra-

tegisk plan för planperioden.  

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och 

de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. 

Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrel-

sens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då 

görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som 

nämnderna tagit fram. 

Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni.  

I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten 

ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. 

DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade uti-

från FYRA PERSPEKTIV:  

• Samhällsutveckling 

• Verksamhet 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten 

åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer.  

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunöver-

gripande eller nämnds specifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna 

avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsätt-

ningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en 

inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag.  

ANSVAROMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive 

verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat 

talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsätt-

ningen i den strategiska planen. 

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushåll-

ning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl må-

len i den strategiska planen har uppfyllts.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Viktiga händelser 

 Genomförande av kommunens nya organisation 

 Plan för Sala stad, samråd och revidering 

 Nio detaljplaner har antagits, en har upphävts, alla fastighetsplaner inom Sala 

tätort har upphävts. Ny detaljplan för Silvervallen som möjliggör överlåtelse till 

Bovieran 

 Arbete med Planskild korsning och resecentrum 

 Arbete med Uthållig kommun i syfte att ta fram riktlinjer för energieffektivt 

 Västerfärnebo högstadium har flyttats till Sala 

 Uppstart av Upptåget till Uppsala. 

 Påbörjad byggnation av nytt äldreboende med 80 platser 

 Antagen VA-plan för Sala kommun 

 Utveckling av självservice och framtagning av e-tjänster. Utveckling av blan-

kettportal på hemsidan 

 Turismarbetet flyttat till Företagarscentrum 

 Gärdesta förskola har byggts ut från fyra till åtta avdelningar, vilket tillskapat 

68 nya platser 

 Nedläggning av 19 korttidsplatser inom äldreomsorgen och omstrukturering 

mot kvarboende och hemtjänst för äldre 

 Slutrapport från projekt anhörigstöd. Utvecklingsråd har bildats 

 Samarbetet med landstinget har fördjupats i arbetet för de mest sjuka äldre, 

ledningskraft. Arbetet med kvalitetsregistren fortgår 

 I september övergick hemsjukvården i kommunal regi 

Omvärldsanalys 

Nedan relateras kortfattat SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen. 

Risken för en djupare recession och med den förnyad finansiell oro har minskat. I 

Sverige liksom på andra håll i världen signalerar de finansiella marknaderna till-

sammans med olika förtroendeindikatorer att vi rör oss mot ljusare tider. Det 

kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen och den främsta 
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anledningen är en fortsatt knackig utveckling i vår omvärld. Även 2013 blir där-

för för svensk del ett relativt svagt år. 

Den svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden försvagas ytterligare, men upp-

gången i arbetslösheten blir inte speciellt omfattande. Trots den negativa utveckl-

ingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt hygglig 

takt. I reala termer beräknas skatteunderlaget växa med 1,3 procent i år. En bi-

dragande orsak till den starka tillväxten är ökande pensioner. 

Även åren 2014–2016 beräknas skatteunderlagets reala tillväxt, med allt bredare 

marginal, överstiga 1 procent. Den fortsatt gynnsamma utvecklingen är ett resul-

tat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Från och med 

2014 stiger sysselsättningen igen och arbetslösheten kan pressas tillbaka. Till-

växten i svensk ekonomi åren 2014–2016 är i hög grad ett resultat av inhemska 

faktorer – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. 

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsam-

mare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också löne- 

och prisökningstakten. 

Efter en relativt stark skatteunderlagstillväxt år 2012 avtar ökningstakten i år 

och nästa år innan det åter blir bättre fart 2015 och 2016. Skiftningarna förklaras 

i stor utsträckning av utvecklingen på arbetsmarknaden. Den svenska ekonomin 

väntas åter börja växa redan i början av 2013 men sysselsättningen vänder upp 

först under andra halvåret. 

Ekonomisk översikt 

Sala kommun har genomfört en större organisationsförändring både för politik 

och förvaltning. Förändringen genomfördes per 1 juli. Organisationsförändringen 

innebär att vissa jämförelser inte går att genomföra eller är osäkra.  

ÅRETS RESULTAT 

Årets resultat uppgår till 39,3 mkr. Resultatet är avsevärt högre än budgeterat 

vilket till stor del beror på återbetalning med 21,0 mkr från AFA Försäkring. I 

överskottet ingår reavinster på totalt 3,0 mkr. Årets resultat efter balanskravsut-

redning är 36,3 mkr vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet 14,5  

mkr. Nämnderna har fått utökade anslag i tilläggsbudget med 7,2 mkr. Nämnder-

na redovisar ett budgetöverskott på 11,2 mkr.  
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BALANSKRAVET 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre 

än kostnaderna. Vid bedömningen av om balanskravet uppfyllts har årets resultat 

39,3 mkr justeras med realisationsvinsterna 3,0 mkr. Årets resultat enligt ba-

lanskravet uppgår till 36,3 mkr vilket innebär att kommunen uppfyllt balanskra-

vet.  

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING - MÅLUPPFYLLELSE 

Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekono-

misk hushållning. 

Balanskravet ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå på resultatet. För 

att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden 

överstiga denna miniminivå. Resultatet bör då ligga på en nivå som realt sett 

konsoliderar ekonomin. 

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. För att säkerställa god ekonomisk hushållning 

ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har 

uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god 

måluppfyllelse i årsbokslutet. 

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2012 beslutat att årets resultat ska uppgå 

till minst 1 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Resultatmålet är  

3,7 % vilket till stor del beror på AFA:s återbetalning med 21,0 mkr. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter, statsbi-

drag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen. Nettokostnadsök-

ningen är 0,5 % och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är  

2,8 %. 
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Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska bedriva verksamheten 

inom beslutade anslag. Nämnderna har sammantaget bedrivit verksamheterna 

inom beslutade anslag enligt driftredovisningen. Överskottet blev 11,2 mkr. 

De tre finansiella målen - indikatorerna har uppnåtts. Kommunen har ur ett fi-

nansiellt perspektiv uppnått god ekonomisk hushållning.          

VERKSAMHETENS KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet för den löpande verk-

samheten. Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatter, bidrag och utjämning 

som används till att finansiera verksamheternas nettokostnader, hur stor del som 

finns kvar till att betala finansnettot, få balans i resultaträkningen och eventuell 

konsolidering. Nettokostnadsandelen är 96,0 %.  

 

De externa bruttokostnaderna har mellan 2011 och 2012 ökat med 1,7 %. Perso-

nalkostnaden, 727,1 mkr är den största kostnaden i kommunens verksamhet och 

utgör 64,2 % av verksamheternas kostnader. Personalkostnaderna har från 2011 

ökat med 2,3 %. 

64,2% 

2,0% 

4,7% 

14,7% 

0,5% 10,0% 

3,9% 
Externa kostnader 2012 
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Lokal- och markhyror,
fastighetsservice

Övriga verksamhetskostnader
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AVSKRIVNINGAR 

Avskrivningarna är 3,3 mkr lägre än budgeterat. Detta beror bl a på att budgete-

rade investeringar är avsevärt högre än redovisade investeringar. Den del av-

skrivningarna som är beräknade på de budgeterade investeringarna ger därför 

ett överskott. En för hög investeringsvolym binder därför upp resurser som 

skulle kunna användas till annat. 

PENSIONER 

Kostnaderna för pensioner har blivit 4,9 mkr högre än prognostiserat vilket bl a 

beror på större utbetalningar kopplat till ansvarsförbindelsen och försäkrings-

premier till SPP. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr (inkl löneskatt) 

 2010 2011 2012 

Avsättning för pensioner 30,6 29,9 30,4 

Ansvarsförbindelser 523,8 574,5 573,8 

Finansiella placeringar 0,0 0,0 0 

Summa 554,4 604,4 604,2 

Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ett stort åta-

gande för pensioner vilket redovisas som ansvarsförbindelse. De totala pensions-

förpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2012 till 604,2 mkr. Under av-

sättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstids-

pensioner. Denna del som förvaltas av kommunen uppgår till 30,4 mkr. Avsätt-

ningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräkning. 

6,8% 

29,6% 

5,4% 33,3% 

23,7% 

1,2% 

Externa intäkter 2012 
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Pensionskostnader, mkr (Inkl löneskatt) 

 2010 2011 2012 

Individuell del  28,9 30,3 31,2 

Förändring avsatttill pensioner 4,2 -3,4 -0,7 

Pensionsutbetalningar 23,4 27,5 28,0 

Summa 56,5 54,4 58,5 

Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att förvalta själv uppgår 

till 31,2 mkr. I pensionsutbetalningar ingår utbetalningar enligt ansvarsförbin-

delsen och försäkringspremie avseende kompletterande ålderspension. Från och 

med 2006 försäkras den kompletterande ålderspensionen. Även den intjänade 

pensionen från och med 1998 försäkras. 

SKATTER, BIDRAG, UTJÄMNING 

Skatteintäkter, bidrag och utjämning är den största inkomstkällan för kommunen 

och svarar för 80 % av samtliga driftintäkter. Intäkterna har ökat mot budget 

med 13,2 mkr. Ökningen beror huvudsakligen på slutavräkning och inkomstut-

jämningsbidrag.  

 

Skatter, bidrag och utjämning har från 2011 ökat med 2,8 %. Verksamhetens net-

tokostnader har ökat med 0,5 % jämfört med 2011.  

 

FINANSNETTO 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är negativt 5,7 

mkr. I de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor, finansiell kostnad för 
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pension, indexuppräkning för åtagandet att bidra till Citybanan. I de finansiella 

intäkterna ingår förutom bankränta, ränta från SHEAB och SIFAB samt borgens-

avgifter från SHEAB och Salabostäder AB. Finansnettot har gentemot budget för-

bättrats med 3,1 mkr. Nyupplåning har skett med 53,0 mkr. 

TILLGÅNGAR, SKULDER 

Kommunens totala tillgångar är 1 075,6 mkr varav 950,2 mkr är anläggningstill-

gångar. Det egna kapitalet är 542,4 mkr. Kommunens skulder är 502,8 mkr varav 

282,9 mkr är långfristiga skulder. I de långfristiga skulderna ingår kommunens 

engagemang i byggandet av Citybanan med 22,7 mkr. 

SOLIDITET 

Soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. Soliditetsmåttet visar hur 

stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar 

soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten är  

50 %. Kommunens ekonomiska styrka har förbättrats sedan 2009.  

Soliditet (%) 2009 2010 2011 2012 

 47 51 50 50 

LIKVIDITET 

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är relationen omsätt-

ningstillgångar och kortfristiga skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balans-

likviditeten 2012 är 0,6 vilket är detsamma som 2011. De kortfristiga skulderna är 

fortfarande avsevärt större än omsättningstillgångarna. 

BORGENSÅTAGANDE 

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till 462,7 mkr. Kommunen inställ-

ning till borgensåtagande som tidigare har präglats av försiktighet har förändrats 

i och med kommunens medlemskap i Kommuninvest AB. 

  



14 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

 
 

14 (112) 

DRIFTREDOVISNING, NETTO 

Nämnder/styrelse, mkr Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2012 

Kommunstyrelsens förv. 213,3 205,5 10,8 

Revision 0,8 0,8 0 

Överförmyndare 3,1 2,8 0,3 

Bildnings- och lärandenämnd 453,6 451,3 2,3 

Vård- och omsorgsnämnd 379,8  382,1 -2,3 

Summa 1 050,6 1 039,4 11,2 

Nämnderna redovisar ett sammantaget budgetöverskott på 11,2 mkr. Nämnder-

na har fått utökade anslag under året med 7,2 mkr.  

Kommunstyrelsens redovisar överskott för alla verksamhetsområden. De största 

överskotten redovisas för samhällsbyggnadskontor, medborgarkontor och rädd-

ningstjänst. 

Bildnings- och lärandenämndens redovisar större överskott för verksamheterna 

central förvaltning och gymnasieförskola medan större underskott redovisas för 

verksamheterna grundskola och vuxenutbildning.   

Vård- och omsorgsnämndens underskott är huvudsakligen hänförligt till verk-

samhetsområdet omsorg om äldre. Ett större överskott redovisas för verksam-

hetsområdet omsorg om funktionshindrade. 
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INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO 

Nämnder/styrelse, mkr Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2012 

Kommunstyrelsens förv. 172,4 117,3 55,1 

Bildnings- och lärandenämnd 3,7 3,7 0 

Vård- och omsorgsnämnd 1,4 0,5 0,9 

Summa 177,5 121,4 56 

Nettoinvesteringarna var budgeterade till 105,6 mkr. Budgeten har komplette-

rats med tilläggsanslag på 71,9 mkr. Av den totala budgeten 177,5 mkr lämnas ett 

överskott med 56,0 mkr vilket motsvarar en budgetavvikelse med 32 %. 2011 var 

budgetavvikelsen 52 %. 

Större investeringar, netto mkr 2012 2011 2010 Tot, 2012-2010 

Lärkan  

 

14,9 14,9 

Skolgårdar 0,7 6,3 2,1 9,1 

Tillagnings- o mottagningskök 10,9 7,7 17,5 36,1 

Ombyggnad rötkamrar 0,1 8,6 1,8 10,5 

Idrottshallen etapp 1  5   5 

Gärdesta förskola 8,4 14,1   22,5 

Utbyte ispist ishallen 4,7 

  

4,7 

Äldreboende 66,6 2,7 0,1 69,4 

Ombyggnad Ringgatan  0,4 10,3 10,7 

UPPFÖLJNINGAR UNDER ÅRET 

Under året har åtta månadsuppföljningar och en delårsrapport tagits fram. Alla 

uppföljningarna och delårsrapporten har pekat på underskott för nämnderna. 

Först i bokslutet redovisade nämnderna sammantaget ett positivt resultat, 11,2 

mkr.  
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Medarbetare 

Sala kommun har ny organisation från och med 2012-07-01. Den statistik som 

här presenteras kommer från vårt personal- och lönesystem. Statistiken sorteras 

förvaltningsvis efter den nya organisationen, d v s på tre förvaltningar i stället 

för, som tidigare, åtta stycken. De tre förvaltningarna är Kommunstyrelsens för-

valtning, Skolförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. 

ANTAL MEDARBETARE 

Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tillsvidare 1742 2002 2009 1855 1872 1871 1772 1651 1623 1629 

Visstidsanställda 136 294 324 397 188 143 115 120 134 104 

Totalt 1878 2296 2333 2252 2060 2014 1887 1771 1757 1733 

 

Våra största förvaltningar är Skolförvaltningen och Vård- och omsorgsförvalt-

ningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala kommun 

utgör inget undantag med 80 % kvinnor och 20 % män. 

FÖRDELNING AV MÄN/KVINNOR INOM DE OLIKA FÖRVALTNINGARNA 

Antal tillsvidareanställda 

 KSF SKF VOF  

Kvinnor 173 553 571  

Män 140 127 65  

Summa 331 730 672  

Varav deltidsanställda 

 KSF SKF VOF  

Kvinnor 48 81 274  

Män 7 90 16  

Summa 55 171 290  
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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 årsarbetstid införts 

inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga assistenter. Årsarbetstid ger 

medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det 

skapar flexibilitet och ger möjligheter att styra resurser till behoven och att till-

godose enskilda medarbetares önskemål.   

ÅLDERSFÖRDELNING 

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidare anställda medarbetare är 48 

år. Motsvarande siffra för visstidsanställda är 39 år.  

ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO 

Friskvård 

Sala kommun har investerat medel motsvarande minimum 1200 kr per anställd 

och år för förebyggande friskvård. Varje förvaltning disponerar dessa medel och 

beslutar 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 2012 liksom förbere-

delser för övergång till ny leverantör. 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 åtta halvdagar för ca 166 medarbetare. Utifrån intresseanmä-

lan kallar personalkontoret till kurs vartefter platser finns. Se utförligare be-

skrivning under avsnitt ”Kompetensutveckling” nedan. 

Sjukanmälanssystem används i alla förvaltningar. Syftet är att ge medarbetare 

stöd och råd för tillfrisknande på ett tidigt stadium. Systemet ger även cheferna 

stöd gällande rehabiliteringsarbete samt tillgång till beslutsunderlag i form av 

statistik. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro för Sala kommun år 2012 visar 4,7 %. Det är en ökning med 0,4 

procentenheter jämfört med 2011 men en minskning med 0,3 procentenheter 

sedan halvårsskiftet 2012. Sannolikt har förra vinterns influensa påverkat årets 



18 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

 
 

18 (112) 

ökning. Antagandet grundar sig på Smittskyddsinstitutets rapport om att influen-

san slog rekord i Sverige under våren 2012. Då gjordes den högsta noteringen 

sedan laboratorierapportering inleddes 1993. Dessutom slog influensaepidemin 

till senare än normalt. Den drabbade oss våren 2012 i stället för hösten 2011. 

Dock har sjukfrånvaron mer än halverats på fem år. Både hälsofrämjande åtgär-

der och den skärpta tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna antas ha påverkat 

utvecklingen. 

Vi betraktar en total sjukfrånvaro under fem procent som ett gott resultat. År 

2004 var den totala sjukfrånvaron 12,3 %.  

Ca 42 % av kommunens medarbetare har ingen sjukfrånvaro alls under år 2012.  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sjukfrånvaro, totalt i % 8,47 6,3 5,5 4,6 4,1 4,3 4,7 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sjukfrånvaro, > 60 dgr 

 i % av totalt antal sjukskrivna 
74,5 68,6 61,4 52,6 44,3 42,5 41,7 

 

Sjukfrånvaro, kön 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sjukfrånvaro, kvinnor 9,6 7,9 6,6 5,3 4,5 4,7 5,0 

Sjukfrånvaro, män 5,0 4,7 4,3 3,7 2,7 3,2 3,7 

 

Sjukfrånvaro, åldersgrupper 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

29 år eller yngre 2,7 3,1 2,8 2,5 2,0 2,7 3,4 

30 – 49 år 8,2 7,3 6,4 5,0 3,7 4,2 4,4 

50 år eller äldre 9,8 7,6 6,3 5,1 4,6 4,7 5,2 

LÖNER 2012 

Årets löneöversyn är genomförd. Processen blev utdragen under hösten på grund 

av att centrala avtal inte var klara tidigare. Total nivå blev ca 3,26 % (inklusive 

4,2 % för lärarfacken). Partsgemensam avstämning av hur arbetet förlöpt och hur 

den kan förbättras har skett. Utvecklingsarbetet fortsätter.  
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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 av en arbetsgrupp, utsedd i Centrala samverkansgruppen. Ut-

bildningen innehåller åtta olika halvdagsmoduler vars innehåll är baserade på 

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

våld i arbetslivet har utvecklats under 2012. Vår företagshälsovård, Arbetsmiljö-

gruppen, har varit utförare av utbildningarna. Under 2012 har åtta kurser ge-

nomförts för totalt 166 deltagare.  

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 samt Bygg och Miljöförvaltningen har en 

utvecklingsinsats genomförts inom området psykosocial arbetsmiljö före halv-

årsskiftet. Stödjande resurser har varit företagshälsovården, extern konsult och 

personalkontoret.  

Vi har systemet Flexite för 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 177 

risker/tillbud rapporterats och 394 st skada/olycksfall/brott. Tre arbetsrelate-

rade sjukdomar har anmälts. Totalt antal registreringar i Flexite var 574. Använ-

dande av Flexite har ökat vilket är en förbättring. Dock är det önskvärt att risker 

och tillbud anmäls i större utsträckning. Risk- och säkerhetsansvarig har genom-

fört repetitionsutbildningar i systemet på begäran och utifrån anmält behov un-

der året. 

Kompetensutveckling på respektive förvaltning planeras och hanteras utifrån 

förvaltningens behov och förutsättningar. Exempelvis har kurser genomförts 

under första halvåret gällande stress- och konflikthantering samt rökavvänjning. 
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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.  

 2013 2014 2015  

Antal 49 51 54  

 

Sett på flera års sikt har kommunen upplevt brist på lämpliga kandidater vid re-

krytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskollärare, skolledare, specialister 

och ingenjörer/tekniker).  

Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid ohälsa ska leda till 

återgång i arbete inom stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen 

avslutas. Under 2012 har sex rehabiliteringsärenden lett till uppsägning på grund 

av ohälsa och på grund av att lämplig omplaceringsmöjlighet saknats. 

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare 

inom kommunen. Som stöd finns en partsgemensamt framtagen mall tillgänglig 

på vårt intranät. En avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löne-

översynsprocessen, för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra med-

arbetarsamtal med löneinslag som vi tillämpar (enligt FAS dialogmodell).  

SAMVERKAN 

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.  
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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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Sammanställd redovisning 

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 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 årets re-

sultat. 

Den sammanställda redovisningen är grundad på årsredovisningar vilka i de 

flesta fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvi-

kelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga rap-
porterna. 

SALA HEBY ENERGI AB 

Ekonomi 

När 2011 års ekonomi beskrevs, så redovisades en hel del åtgärder som var upp-

startade. Detta mot att resultatet efter finansiella poster för moderbolaget var 

negativt och därmed inte till belåtenhet. Det ekonomiska målet på koncernnivå 

Sala kommun 

Sala-Heby Energi  
AB 87,5% 

Salabostäder AB 
100% 

Sala Silvergruva AB 
81% 

Sala 
Industrifastigheter 

AB 100% 
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för 2012 var 12 100 KSEK, dvs. en förbättring med ca 11 500 KSEK jämfört med 

utfallet för 2011. 

Åtgärderna var mycket inriktade på att sänka kostnaderna inom hela området, 

men med fokus på bränsle, effektivitet, arbetskraft och besparingar. Beträffande 

arbetskraft har inriktningen varit att hitta nya former och metoder så att nyre-

kryteringar efter att personal slutat antingen för nya jobb eller vanligast pens-

ionsavgång, inte har behövts. 

Resultatet för 2012 efter finansiella poster på koncernnivå uppgår till 12 446 

KSEK, dvs. uppfyller den uppställda budgeten med råge och detta trots att elpri-

serna varit långt under budgeterade priser och vad de varit utfallsmässigt under 

flera år. Detta har gjort att omsättningen sjunkit ifrån 347 MSEK till 315 MSEK för 

2012 på koncernnivå. Andra halvåret 2012 gick dessutom bättre än vad vi vågade 

prognosera vid delårsrapporten 2012, då vi gjorde en prognos för helåret på 

6 000 KSEK till 8 000 KSEK. 

Resultatförbättringen och därmed det förbättrade kassaflödet har förstås förbätt-

rat koncernens likviditet, men fortfarande är målet att ytterligare förstärka den, 

varför vår strama ekonomiska hållning fortsätter. Investeringar under året har 

uppgått till 14 420 KSEK jämfört med 35 MSEK för 2011, dvs. en väsentlig minsk-

ning vilket varit helt enligt planerna. Investeringarna har främst gått till väder-

säkring av elnät och leveranskvalitetsförbättringar på värme. 

Verksamhet 

Årets verksamhet blev verkligen av konsoliderande karaktär. Basverksamheter-

na runt värme, elnät och elhandel har gått på ett stort sett normalt och planerat 

sätt. I övrigt har mycket verksamhet inom ramen för olika samarbeten drivits, 

nedan följer några viktiga exempel: 

Heby 2030 

Energiomställningsprojektet i Heby kommun, som tagit i utgångspunkt att hitta 

lokala förnybara energikällor och energieffektivitet. Konkret inventeras möjlig-

heten till biogasproduktion och ytterligare solelproduktion på lokal nivå. 

Klimatstrategi i Sala 

Mycket konkreta mål runt ytterligare förnybarhet och energieffektivitet där må-

len skall i allt väsentligt vara uppfyllda till 2015. 

Wett & Watt 

Ett energieffektiviseringsprojekt i samarbete med Förbundet Agenda 21 i Väst-

manlands län och Heby kommun. Projektet som stöds av Energimyndigheten går 

ut på att på bred front utbilda medborgare i energianvändningsfrågor. Detta sker 

i samarbete med bildningsförbunden. 
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Solel 

Mycket händer inom ramen för solel och då på ett lokalt plan. SHE´s roll är att 

både inspirera till att anläggningen kommer till stånd och då gärna på villanivå 

och vidare att köpa eventuella produktionsöverskott. Flera anläggningar har 

byggts eller planeras. Bl. a. har vi själva byggt en anläggning på SHE-huset. 

Fordon 

Under året har vi minskat antalet fordon, genom att kartlägga hur de använts och 

dessutom är numera nästan 70 % av fordonen drivna av förnybara bränslen, 

främst lokal tankad biogas. 

Framtiden 

Framtiden är att fortsätta på den inslagna vägen och förstärka de lokala förny-

bara energiförutsättningarna. Vidare att förbättra de energisystem vi har, och då 

främst att verka för ytterligare högre energieffektivitet och leveranssäkerhet. 

Att hitta lokala samarbeten på olika sätt, kommer också att förstärkas, detta både 

i de två stora sammarbetsprojekten med ägarna (Klimatstrategi och Heby 2030) 

och inom SHE-koncernen. Det sistnämnda kan vara skötselsamarbeten för vär-

mecentraler utanför Sala och Heby tätort. Under 2013 kommer ett större anpass-

sat ledarskapsprogram att genomföras på SHE. 

Avslutningsvis kommer jubileumsåret 2013 – SHE 40 år – att uppmärksammas 

på olika sätt. 

SALABOSTÄDER AB 

Ekonomi  

Bolaget visar ett gott ekonomiskt resultat och det beror främst på ränteläget som 

ligger på en osannolikt låg nivå och gör att vi både spar pengar på räntorna och 

har en positiv differens mot vår budget. Som bolag behöver vi fortsatt en hög 

vinstnivå under många år för att långsamt försöka öka soliditeten i bolaget och 

minska lånen. Salabostäder har en hög skuldsättningsgrad och en låg soliditet i 

förhållande till andra likvärdiga bolag. 

Verksamhet 

Bolagets organisation är för närvarande under utredning och vi kommer att för-

söka forma om den under året för att bättre ta tillvara på våra resurser och sam-

tidigt ge en bättre service till våra hyresgäster. Samarbetet med Hyresgästföre-

ningen gällande boinflytande har fått bra fart under året och bra projekt kommer 

att genomföras även under kommande år.  

Planering för ett större renoveringsprojekt har gjorts under hösten och projektet 

är tänkt att starta under kommande höst. Projektet omfattar stamrenovering av 

100 lägenheter på Åkraområdet. 
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Framtid 

Förändringarna gällande de allmännyttiga bostadsbolagens förutsättningar har 

nu slagit igenom vilket innebär att vi skall verka under marknadsmässiga former. 

Det ger nya möjligheter och ställer samtidigt nya krav på oss som bolag. De 

närmaste åren skall vi säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och se till att vi 

har en ändamålsenlig organisation som tar till vara på resurserna på bästa sätt 

för våra kunder och säkerställer attraktiviteten i våra boenden. 

Den stora utmaningen för bolaget är att klara av renoveringen av det stora lägen-

hetsbeståndet som nu börjar bli mellan 40 och 50 år gammalt. Med de förutsätt-

ningar vi har idag går det inte att klara det ekonomiskt sett. Samtidigt som detta 

skall lösas finns behov av att bygga fler lägenheter och därmed blir kraven på 

nyproduktion att de måste löna sig från första dagen.  

SALA SILVERGRUVA AB 

Ekonomi  

Vi kan stolt redovisa det bästa ekonomiska resultatet i Gruvans historia! Det bok-

förda resultatet -720 tkr är sämre än 2011-års +634 tkr, men då har vi under 

2012 tillförts 1 900 tkr mindre i kommunalt stöd (1 500 tkr mot 3 400 tkr).  

Turismintäkter ökar för sjunde året i rad, 2012 med 11 % till 10 210 tkr (9 167 

tkr), vilket främst förklaras av ökad snittnota. Vi har blivit bättre på merförsälj-

ning på plats och våra paket börjar få genomslag. Viktiga nyckeltal såsom löne-

kostnad per intäktskrona och råvaruandelen förbättras. Vi har ungefär samma 

antal besökare som rekordåret 2011 med 35 794 st och 2012-års 35 681 st. Sil-

vergruvan ökar sina intäkter med 11 % och förbättrar resultatet med ca 500 tkr 

(exkl bidrag), vilket skall sättas i perspektivet att turismen i Sverige uppvisar 

blygsamma ökningar (gästnätter +0%) och flera områden backar (internationella 

turister -3 %). 

Verksamhet 

Våren var oerhört stark, sommaren bra under de väderförhållanden som rådde, 

sen hade vi en bra avslutning med Lucia och rekordmånga julbord.  

Logidelen har ökat 10 %, för att första gången överskrida 3 000 gästnätter.  

Werdshuset visar ökade intäkter med 28 %, varav sänkt moms bidrar med ca 13 

%. Man har förbättrat andelen köksinköp till 39 % istället för 43 % detta i kom-

bination med förbättrad personalprocent gör att resultatet förbättras med ca 400 

tkr (trots påförda fastighetskostnader för gruvverksamhet) mot 2011. Antal jul-

bord ökade med 60 % till ca 1 200 st. Med fantastisk tillväxt för andra året, kom-

mer kapacitetstaket snart att nås i kök och förvaring (läs kylutrymme).  
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Barnturerna fortsätter att öka (+10%) och bekräftar att familjer är vår viktigaste 

målgrupp under högsäsong. Visningsintäkterna ökar med ca 8 % (4 277 tkr mot  

3 964 tkr) och är den resultatenhet som uppvisar klart bäst resultat. 

Silvergruvans dagar flyttade 2012 till första helgen efter midsommar, istället för 

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

medför evenemanget ett negativt resultat. Vi genomförde 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 

2012 blev ett nytt rekordår och vi har bra självförtroende och tror våra produk-

ter och tjänster fortsätter att vara efterfrågade av besökarna. Under 2012 har 

Sala kommun gått i borgen för bolagets hela checkkredit, vilket kommer att un-

derlätta likviditetssvängningarna 2013. Vi har stora förhoppningar på att sats-

ningen på nya Julkalenderturen skall få fortsatta positiva effekter (januari 2013= 

+200 % i besöksantal). 

Under 2013 ser vi fram emot långsiktiga åtgärdsbeslut kring fastighetsägande 

och det idag eftersatta byggnadsvårdsunderhållet. Vi behöver även ta fram en 

investeringsplan för att behålla vår (idag) starka konkurrenskraft, som annars 

snabbt kan försvagas. 

SALA INDUSTRIFASTIGHETER AB 

Ekonomi 

Årets resultat är positivt och visar en vinst på 129 tkr att jämföra med föregående 

år då en fastighet såldes och vinsten uppgick till 1 504 tkr. 

Verksamhet 

Kommunfullmäktige beslutade under 2011 om ny bolagsordning vilket innebär 

att bolaget övergått från att vara ett huvudsakligen fastighetsförvaltande bolag 

till att bli ett mer fastighetsutvecklande bolag. 

Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 och Måns Ols och samtliga lokaler 

har varit uthyrda under året.  

Framtid 

En översyn ska ske på fastigheterna som bolaget äger för att kunna göra en be-

dömning av underhållsbehov och eventuella behov av ombyggnationer för att 

anpassa fastigheterna till hyresgästernas behov. 

’Hantverkarnas hus’ bestående av 11 fristående företag flyttar till lokaler i Träna-

ren 11 under senvintern 2013.  
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Korta fakta om kommunens bolag 

Belopp i tkr 
Sala Heby 
Energi AB 

Salabostäder 
AB  

Sala Silver-
gruva AB 

 Sala Industri-
fastigheter AB- 

    
 

Resultat 2012-12-31 8 927 5 697 -721 129 

     
Rörelseintäkter 266 024 176 391 11 722 896 

     
Kassa och bank 6 201 38 886 -2 388 4 620 

     
Kommunens aktieinnehav 88 10 247 5 000 5 075 

     
Kommunalt borgensåtagande 33 469 409 245 5 126 0 

     
Antal anställda 49 38 15 0 

-varav män 34 25 6 
 

-varav kvinnor 15 13 9 
 

          

Total lönesumma 23 394 14 019 4 978 0 
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Målavstämning - God ekonomisk hushållning  

Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur så-

väl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. 

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-

hetsmål 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 detta avsnitt redovisas dessa perspektiv samt en sammanfattande värdering av 

resultaten för det kommungemensamma resultatet.  

I avsnittet ”Nämndernas verksamhetsberättelser” finns respektive nämnds resul-

tatvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå nedanstå-

ende mål. 

I bilagan indikatorsammanställning redovisas samtliga indikatorer som använts 

för att göra bedömningen av måluppfyllelsen.   

SAMMANFATTNING 

Begreppet god ekonomisk hushållning kan i dubbel bemärkelse sägas vara ett 

underlag för utvecklingsarbete. I förarbetena till lagen framgår att verksamhets-

målen skall vara tydliga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns 

ett underlag som kan användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla 

nivån på målsättningen. 

Att hitta de indikatorer som på bästa sätt skall spegla måluppfyllelsen är i många 

stycken komplicerat och bör ses som en del i en påbörjad process. Detta gäller då 

dels att hitta rätt indikatorer men även att hitta rätt nivå för målsättningen. Nivån 

skall dels vara realistisk men samtidigt framåtsyftande och utmanande.  

Sala kommun deltar i nätverket ’Kommunens Kvalitet i Korthet’ (KKiK) och arbe-

tar utifrån det med utveckling av målarbetet. 
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Sammanfattande slutsats 

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. För att säkerställa god ekonomisk hushållning 

ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har 

uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god 

måluppfyllelse i årsbokslutet. 

Ur ett finansiellt perspektiv har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning. 

Avseende verksamheterna har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hus-

hållning. 

Sammantaget har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning. 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

Sala är en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen när: 

Mål Måluppfyllelse 

-Kommunen är växande 

 

Målet uppfyllt 

-Kommunen har en långsiktig socialt hållbar ut-
veckling 

Målet är inte uppfyllt 

 

-Kommunen har en långsiktig miljömässigt hållbar 
utveckling 

Målet uppfyllt 

 

Kommentar till måluppfyllelsen för perspektivet samhällsutveckling 

Målsättningarna inom detta perspektiv täcker tillväxt, samhällsplanering, samt 

en hållbar utveckling socialt och miljömässigt. 

Beträffande målsättningen ”Ett växande Sala” som täcker in tillväxt och sam-

hällsplanering kan konstateras att målsättningarna till övervägande del har upp-

fyllts. Befolkningen ökade med 28 personer, ökningen från 2010 fortsätter. Sala 

har som mål att förbättra sin placering på Svenskt näringslivs ranking med 20 %. 

Ökningen är 10,5 % vilket inte är helt i nivå med målet men ändå en förbättring. 

Bygglov för 96 nya lägenheter har beviljats under året. 

Den socialt hållbara utvecklingen följs upp genom medborgarundersökning ge-

nomförd av SCB samt Salas placering på ”Fokus” rankning. SCB:s mätning är ett 

sammanvägt betyg för hur Salaborna upplever Sala som en bra kommun att leva 

och bo på. Mätningarna görs vartannat år och 2012-års mätning visar att målet 

inte har uppfyllts. Rankningen på ”Fokus” har försämrats. 

Miljömålet bedöms utifrån ett flertal indikatorer som delvis är svårbedömda och i 

vissa fall inte heller är helt påverkbara för kommunen. I vissa fall saknas även 
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jämförelsetal bakåt i tiden.  En översyn av indikatorer till nästa verksamhetspla-

nering bör göras. Helhetsbedömningen är att målsättningarna har uppnåtts uti-

från de indikatorer som kan mätas.  

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningarna har uppnåtts.   

Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen: 

Sala är en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen: 

Målsättningar: Ett växande Sala En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

En långsiktig miljömäss-
ig utveckling 

Kommunstyrelsen Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

Bildnings- och lärande-
nämnden 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Vård och omsorgsnämn-
den 

- - Delvis uppfyllt 

PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

Sala är en kommun med bra service och hög kvalité i sina tjänster när: 

Mål Måluppfyllelse 

-Kommunen har nöjda medborgare och brukare 

 

Målet är inte uppfyllt 

 

-Kommunen har en god service av god kvalité 

 

Målet är delvis uppfyllt 

 

-Kommunens medborgare kan påverka och har 
inflytande 

Målet är inte uppfyllt 

Kommentar till måluppfyllelsen för perspektivet verksamhet 

Målsättningarna för perspektivet fångas genom tre olika mål. Två av dessa, 

”Nöjda medborgare och brukare”, samt ”Påverkan och inflytande för kommunens 

medborgare” är attitydundersökningar som mäts genom SCB:s medborgarunder-

sökningar.  Undersökningen görs vartannat år och 2012-års mätning visar att 

resultatet inte når målet.   

Målet ”God service av hög kvalitet” mäts genom två olika områden Vård och om-

sorg samt grundskolan. 

För grundskolans del mäts andelen elever som lämnar grundskolan med behö-

righet att söka gymnasieskola. Målsättningen här är att andelen skall öka andelen 

ligger på samma nivå som 2011 vilket är över rikssnittet. Detta mål är uppfyllt. 

Inom vård och omsorg följs målsättningen upp genom målen ”Brukarna får rätt 

service insatser vid rätt tidpunkt av rätt personal” samt ”Barn, ungdomar och 



31 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

 
 

31 (112) 

vuxna får sina individuella behov tillgodosedda i sin hemmiljö”. Helhetsbedöm-

ningen här är att båda målen är delvis uppfyllda. Målen bedöms genom flera un-

derindikatorer vilka till övervägande del visar förbättrat resultat och redovisas i 

indikatorbilagan.   

Då två av tre mål inom perspektivet inte är uppfyllda samt ett enbart delvis, 

är helhetsbedömningen att kommunen inte nådde upp till målen för per-

spektivet verksamhet.  

Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen: 

Sala är en kommun med bra service och hög kvalité i sina tjänster när: 

Målsättningar: Kommunen har nöjda 
medborgare och bru-
kare 

Kommunen har en god 
service av god kvalitet 

Kommunens medbor-
gare kan påverka och 
har inflytande 

Kommunstyrelsen Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt 

Bildnings- och läran-
denämnden 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Vård och omsorgs-
nämnd 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Sala är en attraktiv arbetsgivare när: 

Mål Måluppfyllelse 

-Kommunen har en trygg, säker och utvecklande 
arbetsmiljö. 

 

Målet är delvis uppfyllt 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet medarbetare 

Målet ”trygg säker och utvecklande arbetsmiljö” följs upp genom sjukfrånvaro 

samt rapportering av skador, olycksfall och brott. Sjukfrånvaron har ökat något 

jämfört med föregående år. 2012 uppgick den till 4,7 %, 2011 4,3 % och 2010 till 

4,1 %. Målsättningen är 5 %. 

Tillbudsrapporteringen visar att andelen skador, olycksfall och brott har ökat till 

69 % för 2012.  Det kan konstateras att användandet av Flexitesystemet har ökat, 

vilket är bra. Tendensen är dock att tillbud (när ingen allvarlig skada inträffade) 

inte alltid registreras. Ambitionen är att uppmärksamma tillbud tidigt och däri-

genom arbeta förebyggande så att andelen skador, olycksfall och brott minskar.     

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningen delvis uppnåtts. 

I den strategiska planen fanns ytterligare två mål uppsatta, ”Delaktighet och infly-

tande samt ”Tydligt och bra ledarskap”. Dessa mål skall följas upp genom medar-
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betarenkäter. Förutsättningarna för att genomföra en medarbetarenkät fanns 

inte 2012 och därför ingår inte dessa mål i målavstämningen.   

Förvaltningarna och nämnderna har i sina verksamhetsplaner tagit upp egna mål 

och aktiviteter även inom dessa målområden.  Målavstämningar och bedömning 

av genomförda aktiviteter ingår i nedanstående tabell.  

Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen: 

Sala är en attraktiv arbetsgivare när: 

Målsättningar: Sala har en trygg säker 
och utvecklande ar-
betsmiljö  

Medarbetarna har 
delaktighet och infly-
tande 

Har ett tydligt och bra 
ledarskap 

Kommunstyrelsen Uppfyllt - Uppfyllt 

Bildnings- och läran-
denämnden 

Ej uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt 

Vård och omsorgs-
nämnd 

Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

 

PERSPEKTIVET EKONOMI 

Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: 

Mål - indikatorer Måluppfyllelse 

Årets resultat uppgår till 1 % av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning 

Målet är uppfyllt 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning 
är större än nettokostnadsökningen 

Målet är uppfyllt 

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslu-
tade anslag 

Målet är uppfyllt 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet ekonomi 

Begreppet god ekonomisk hushållning kan sägas vara ett underlag för utveckl-

ingsarbete. I förarbetena till lagen framgår att verksamhetsmålen skall vara tyd-

liga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns ett underlag som kan 

användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla nivån på målsättningen.  

De finansiella målen har uppnåtts.  

Med beaktande av ovanstående har kommunen ur ett finansiellt perspektiv 

uppnått god ekonomisk hushållning. 
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NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse  

VERKSAMHETSANSVAR 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 

ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunsty-

relsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens eko-

nomi och verksamheter. 

Ur Reglemente för kommunstyrelsen antaget 2012-12-17 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges 

beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgs-

nämnden, bildnings- och lärandenämnden eller den myndighetsutövning som hör 

till jävsnämnden. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för 

att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används 

på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen 

och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verk-

samheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, kris-

ledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan 

relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommun-

fullmäktige antagna policydokument. 

Bygg- och miljöförvaltning arbetar med ett kvalitetsledningssystem för verksam-

heten. Målet med kvalitetssäkringen är att säkerställa en rättssäker, snabb och 

kostnadseffektiv hantering av de ärenden som berör förvaltningens arbetsfält. 

Utifrån upprättad kvalitetspolicy har ett antal kvalitetsmål tagits fram och utvär-

deringsområden fastställts med beskrivna mätmetoder för att kontrollera att 

uppställda mål nås. 

I en verksamhet där ständiga förändringar sker och nya krav ständigt ställs är det 

viktigt att kunna utvärdera pågående verksamhet och att kunna tillgodose de 

krav som ställs så väl från kommuninvånare som från tillsynsmyndigheter vars 

uppgifter är att granska kommunernas insatser. Kvalitetsarbetet är ett sätt att 

försöka möta dessa ständiga förändringar och leva upp till dessa.  
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MÅLAVSTÄMNING  

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda  

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda  

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar  

 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv 

befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bo-

stadsbyggande 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 at-

traktiva parker, naturområden och kulturplatser samt genom ut-

byggnad av gator, vägar och VA. Nämnden bidrar även genom att 

främja god framkomlighet för nyttotrafiken och förbättra kommuni-

kationen med övriga regionen. 

Handläggningstiden för bygglov understiger 3 veckor. 

Räddningstjänsten Sala Heby bidrar genom att verka för att riskhän-

syn tas i samhällsutvecklingen. Kort handläggningstid med bibehållen 

kvalitet skall ske för att bidra till etableringar eller annan utveckling. 
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PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun där närhet och trygghet 

ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt bo-

ende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- 

och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva kom-

munen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar 

för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor 

med olika bakgrund. 

Nämnden bidrar genom att arbeta för trygghet och tillgänglighet i 

utemiljöer såväl i park- och gatumiljö som lekplatser och ledstråk. 

Skapa förutsättningar för en rik, aktiv och utvecklande fritid samt att 

stödja föreningslivet i Sala kommun. 



MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att andelen 

lokalt producerad energi ökar, arbeta för att antal resor med kollek-

tivtrafik ökar samt arbeta för att utsläpp från bilar minskar. 

Nämnden bidrar genom att arbeta med effektivisering av energian-

vändningen, ersätta oljan som driftsform med förnyelsebara bräns-

len, öka andelen lokalproducerade råvaror som används inom kom-

munens matproduktion samt säkerställa tillgång på vatten av god 

kvalitet. 
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PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:  

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

Den 30 juni 2012 var kommunens folkmängd 21 639 personer. 

Nya detaljplaner för bostäder och verksamheter (Silvervallen, Östra Thulegatan, 

Kumla kyrkby, Verdandi m.fl.). 

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 på-

går. 

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 ”turis-

ter/besökare/inflyttare” har överförts till Företagarcentrum i Sala. 

Utbyggnad av gator, vägar och VA vid nyexploatering sker i samråd med exploa-

törer. 

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 livsmedel ligger just nu på 16 %. 

Tillsammans med SHE drivs arbetet med att energieffektivisera lokalerna för att 

uppnå miljömässig hållbar utveckling.
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att ett medborgarkontor 

inrättas. 

Nämnden bidrar genom att arbeta för att hålla en god standard, ser-

vicegrad och väghållning på kommunens gator och vägar samt göra 

en bra sammansatt måltid till en upplevelse, säkerställt med ett antal 

styrverktyg. Vattenleveranser ska ske utan avbrott och hålla hög kva-

lité. Processat avloppsvatten ska ha så liten påverkan på miljön som 

möjligt. Genom konceptet med miljö- och omstartsstationer ge med-

borgarna i Sala möjlighet att återvinna material. 

Ha generösa öppettider och en mångfacetterad verksamhet i kultur- 

och fritidsverksamheten. 

Människor som bor och verkar i Sala och Heby kommuner skall 

kunna känna sig trygga mot olyckor.  Dessa skall så långt som möjligt 

förebyggas så att de inte uppstår. Vid de olyckor som ändå uppstår 

skall den enskilde kunna agera på lämpligt sätt och känna trygghet i 

det. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ 

Ständigt förbättra oss så att kommuninvånarna och verksamhetsutö-

varna blir nöjda. 



MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att driva kommunala frå-

gor och projekt i större omfattning i dialog med medborgarna 
 



38 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

 
 

38 (112) 

PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

 

Kommentar till måluppfyllelse 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 i flera SKL-projekt gällande medborgardialog. 

För att uppnå målsättningen pågår bland annat fortlöpande ut- och tillbyggnad av 

omstartstationerna. Kontinuerliga kontroller av miljöstationer/omstarter samt 

Återbruket utförs. 

De större infartslederna samt gator i centrala Sala har prioriterats i årets asfalts-

planering. 

Arbete pågår med upprättande av vattenskyddsområden. 

Sala-applikation framtagen vilket underlättar för medborgarna att söka informat-

ion samt att anmäla fel och brister. 

Matråd finns i alla kostenhetens verksamheter.  

Sala kommun deltar i arbetet med VKL och Länsstyrelsen för att kunna uppnå 

målet att 90 % ska ha bredband år 2020.

 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att minska andelen ska-

dor/olycksfall/brott till 50 % av antal totala registreringar i rappor-

teringssystemet Flexite samt genom att sjukfrånvaron understiger 5 

% 



MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att ett ökat 

antal chefer och arbetsplatsombud använder sig av FAS-modellen 

samt att genomföra medarbetarenkäter. 



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. 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare:  

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

För att uppmuntra och öka antalet registreringar av risker, tillbud samt ska-

dor/olycksfall och brott i systemet Flexite har utbildningar erbjudits och genom-

förts. Det som registreras hanteras och är ett bra underlag för det systematiska 

säkerhetsarbetet. Skador/olycksfall och brott utgjorde, vid halvårsskiftet, 26 % 

av totalt antal registreringar. 

Samverkan enligt FAS har utvecklats genom partsgemensamt arbete inför orga-

nisationsförändring. Kommunövergripande medarbetarundersökning kommer 

att genomföras efter arbetet med organisationsförändringen 

 

ÅRET SOM GÅTT 

Samhällsbyggnadskontor 

 Exploateringsförberedelser på Fridhemsområdet, geoteknik, fastighets-
regleringar mm. 

 Planering och byggande av avloppsanläggning i Viksberg. Avstyckning 
slutförd. 

 Exploateringsarbete på Verdandi 9, avtal och avstyckning. 
 Detaljplan och avstyckning för 6 nya kommunala småhustomter i Kumla 

kyrkby. 
 Avstyckning och exploateringsförberedelser av 11 nya småhustomter på 

Ängshagen. 
 Värdering och markundersökningar på Norrbygatan. 
 Detaljplanen för östra Skugganområdet genomförd. 
 17 arrende- och 8 småhustomter sålda i Arnebo. 
 Ny detaljplan för Silvervallen som möjliggör överlåtelse till Bovieran 
 Antagen VA plan för Sala kommun 
 Avyttring av bygdegårdar slutförd 
 Fastighetsreglering, markundersökningar och försäljning av gamla mu-

sikskolan 
 Överlåtelse av del av Kristina 4:14 till Länna Mark & Exploatering för 

byggande av 4 st BR. 
 Arbetat med Plan för Sala stad. Skickat planen på samråd sommaren 

2012, och därefter sammanställt inkomna yttranden och reviderat planen 
för att skickas på utställning under vinter/vår 2013.  

 Under 2012 har 9 detaljplaner har blivit antagna, 1 detaljplan har upp-
hävts och alla fastighetsplaner inom Sala tätort har upphävts.  

 Detaljplan för Rådmannen har blivit överprövad av länsstyrelsen.  
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 Medborgardialog har förts kring kulturhusprojektet och i ortsanalyspro-
jektet. 

 Flera medarbetare har deltagit i länsplanearbetet 
 Arbete med Planskild korsning och resecentrum.  
 Arbetat med Uthållig kommun, projektet energi och byggande i syfte att 

ta fram riktlinjer för energieffektivt byggande i kommunen. 
 Ny resepolicy beslutad 
 Upphandling av skolskjuts inför hösten 2013 slutförd 
 Västerfärnebo högstadium flyttar till Sala, planering gjord inför skolstart 

med tillköp av VL-trafik, bl.a. ny busslinje från Stora Mattsbo- Hägge-
bäcken till Sala. 

 Installerat inköpt ruttoptimeringsprogram för skolskjuts,  
 Upphandling av skolskjuts inför hösten 2013 slutförd 
 Slutfört MER KOLL projektet. Detaljplanering görs våren 2013 
 Genomfört förändring av utförandet av skolskjuts, så att samtliga kom-

munens högstadieelever går i skola i Sala tätort. 
 Tillköp kvällstrafik samt till Tärna folkhögskola på söndagar. 
 Uppstart av Upptåget december 2012 till Uppsala. 
 Ny kommunal organisation 
 Rutiner kring ny Plan- och bygglag 
 Bygglov för nytt äldreboende 
 Miljödialog gruvan 
 Masshantering av påverkad mark p.g.a. gruvdriften 
 Buller från motorsportbanor 
 Revision av kommunens livsmedelskontroll 
 Handlingsplan mot hot och våld – Arbetsmiljö  
 Ärenden med byggsanktionsavgifter 
 Nedskräpningsärenden 

 
Tekniskt kontor 

 En medarbetare har omorganiserats till administrativa enheten från 
lokalförvaltarna och en från administrativa enheten till ekonomikontoret 
från och med 1 juli. 

 Samarbete med Arbetsmarknadsenheten, för att effektivisera och för-
bättra tillsynen och driften av lekplatser och grönområden på landsbyg-
den samt föra att kunna erbjuda meningsfull sysselsättning, har inletts.  

 Uppstart för mätningar med GPS av gamla mätpunkter för att kunna med 
hjälp av Lantmäteriet kunna transformera kommunens kartdatabas där-
med införa ett nytt nationellt koordinatsystem i kommunen, SWEREF 99. 

 Genomfört två mätningar av matsvinnet, där resultatet blev att kosten-
heten sänkte tillagningssvinnet från 14 % till 9 %.  

 Kostenheten har verkat och arbetat för en effektiv organisation med 
sänkta personalkostnader genom tillsättandet av en vikariesamordnare. 
Detta har resulterat i mindre personalkostnad än budgeterat. 

 Byggstart av det nya äldreboendet 
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 Ombyggnation av köket på Hedens skola 
 Nybyggnation av Gärdesta köket 
 Ombyggnation av is pist i ishallen. 
 Antagen VA-plan för Sala kommun. 
 Ny Va-taxa antagen i kommunfullmäktige. 
 Uppstart av bilpoolen den 1 september. 
 Nya entreprenörer på renhållningen, SITA Sverige AB och Rena Norden 

AB. 
 Arbetsmiljö i trafiken har prioriterats och avstängnings och skyltmaterial 

har köpts in. Arbete med personalen för att få till ett en bättre förståelse 
och rutiner kring arbetet i trafikerade miljöer.  
 

Medborgarkontor 

Uppstart av Medborgarkontoret den 2 juli, verksamhet och serviceinnehåll 
kommer att struktureras och vidareutvecklas under 2013.  
 
Informationsenhet 
 Kommunens folkmängd har ökat med 45 personer under årets tre första 

kvartal och var den 30 september 21 613 personer 
 Riksväg 56 mellan Västerås och Sala har färdigställts till mötesfri lands-

väg under året 
 Tågtrafiken mellan Sala och Uppsala har utökats till 12 dubbelturer  

genom att Upptåget startade sin trafik i december 2012 
 Utveckling av självservice och framtagning av e-tjänster. 
 Utveckling av blankettportal på hemsidan. 
 Utveckling av kommunikation via sociala medier som Facebook, Instag-

ram och You Tube. 
 Ansvar och resurser för det strategiska turismarbetet flyttades till Före-

tagarscentrum i Sala under början av året. 
 Myggbekämpning har genomförts i kommunens norra delar och kommu-

nens budgeterade medel och garanti har utbetalats. 
 Sammanslagning av skolnät och administrativt nät 
 Genomfört projektet Säkra hållplatser 
 Infört bilpool 

 
Kanslienhet 
 Infört regelbundna sekreterar- och registratorträffar för att säkerställa 

likvärdigheten angående administrativa rutiner. 
 Säkerställt bemanningsfrågan vid frånvaro. 
 Påbörjat arbetet med att se över införandet av nytt elektroniskt doku-

ment- och ärendehanteringssystem för effektivisering av ärendehante-
ringsprocessen. 

 Konsumentbyrån arbetar aktivt med det förebyggande arbetet i bland  
annat skolor och olika projekt för långtidsarbetslösa och långtidssjuk-
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skrivna. 
 

IT-enhet 
 Arbete med att kunna erbjuda en flexiblare IT-miljö pågår, d.v.s. på sikt 

ska man kunna arbeta med IT mer mobilt och man ska inte vara beroende 
av viss hårdvara med viss mjukvara. 

 Vi har integrerat skolnätet med det administrativa nätet. 
 Två större upphandlingar har vi deltagit i. Dels telefoniupphandlingen 

och dels nytt system för Vård och omsorg. 
 Vi har påbörjat arbetet med att få ny telefonileverantör 2013 vilket även 

innebär att kommunen byter nummerserie. 
 

Kultur- och fritidsenhet 
 Ungdomslokalen öppnade i nya lokaler på Täljstenen under våren 
 Återlämningsautomat installerades i biblioteket under våren 
 En betongplatta byggs för ishockey och curling på Lärkan under sommar-

höst 
 
Ekonomikontor 

 Kommunens nya organisation. 
 Centraliserat ekonomikontor 
 
Personalkontor 

 Förberedelser och genomförande av organisationsförändring inklusive 
centralt personalkontor, riskanalyser och utredning gällande förtroen-
demannaarvoden 

 Upphandling av företagshälsovård samt förberedelser för övergång till ny 
leverantör 2013-01-01 

 Inrangering av hemsjukvård 
 Rekryteringar, 6 st (Skolchef, Samhällsbyggnadschef, Kulturentreprenör, 

två HR-konsulter, högskole-/universitetsstuderande till projekt) 
 Stöd i PA-frågor vid framtagning av reglementen och delegationsordning, 

fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt HR-stöd till Heby under hösten 
2012 

 Utveckling av PA-rutiner (t ex varselrutiner, bevakning av företrädesrätt, 
riskanalyser, flextid, kränkande särbehandling, rekryteringsstöd) samt 
lokalt kollektivavtal med Vision och SSR angående semesterväxling under 
2013 

 Infört månatligt informationsblad, ”Personalnytt” 
 Utredning angående lönehantering, heltidsprojekt och friskvårdsregler 
 Stöd vid införande av årsarbetstid för äldreomsorg, personliga assistenter 

och inom psykiatri 
 Arrangerat arbetsmiljöutbildningar (åtta st för 166 medarbetare), pens-

ionsinformation och informationsträffar för assistenter (lönehantering) 
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Räddningstjänst 

Förebyggande arbete mot olyckor 
 Samverkan med BoM (bygg- och miljöförvaltningen) vid bygglov fortsatt 

att utvecklas under året p.g.a. ny plan- och bygglag.  
 För att underlätta för näringsidkaren har gemensam tillsyn tillsammans 

med BoM.   
 Brand- och sjukvårdsutbildning mot privata sektorn har fortsatt minskat 

under året. Orsaken är främst p.g.a. flera aktörer. Avtal om utbildning vart 
3:e år finns mot både Sala och Heby kommuner och detta fyller vår kapa-
citet mer än väl. 

 Markant ökning av samhällets engagemang mot hjärtstopp har skett. För 
räddningstjänstens del har det inneburit att behovet av utbildning ökat 
kraftigt. Antalet utplacerade hjärtstartare ökar i båda kommunerna. 
 

Skadeavhjälpande verksamhet 
 Avtal har tecknats med Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund där deras 

Norbergskår larmas till Norrhörendeområdet i västra Sala kommun. Vår 
Möklintakår larmas området kring Näs vid Dalälven i södra Avesta  
kommun. 

 2012 var ett relativt bra insatsår. Antalet utlarmningar har ökat något (5 
%). Uppdragen har i genomsnitt haft begränsad omfattning och den totala 
utryckningstiden har minskat med 9 %. Bränder i byggnader fortsätter att 
sjunka. Till stor del beror de på att soteldarna idag hålls på en betydligt 
lägre nivå än tidigare. Fortfaranade är eldstadsrelaterade bränder till-
sammans med glömd spis de vanligaste orsakerna till utryckning mot 
brand i bostad. Det är däremot endast undantagsvis dessa utryckningar 
leder till allvarliga konsekvenser. 3 personer har erhållit lättare rökska-
dor. Vid en bostadsbrand på landsbygden i nordöstra Heby kommun ska-
dades 2 personer allvarligt. Den ena avled senare av skadorna.  
En ladugård har totalförstörts pga. åska. Lyckligtvis var den tom på djur. 
Fortsatt lågt utfall gäller bränder i industrier, affärer, vårdinrättningar 
och offentliga lokaler. De sammantagna brandskadorna kan bedömas till 
strax under 4 mkr under året vilket är mycket lågt. 
En extrem ökning av utryckning mot trafikolycka har skett. Ökningen är 
så stor som 35 %. I antal är ökningen från 77 till 112. Vid 80 % av olyck-
orna är personbilar inblandade. Året har haft rejäla halkperioder både i 
början och på slutet. Det sker dock frekvent med olyckor även under 
sommarhalvåret. Antalet omkomna i trafiken har minskat genom att 
vägarnas standard och bilarnas krocksäkerhet avsevärt förbättrats. Där-
emot är det svårt att se att samma förbättring skett hos de personer som 
framför bilarna. Inga olyckor skall egentligen behöva ske om fordonet 
framförs rätt med hänsyn till rådande omständigheter. Skall denna trend 
vändas krävs nog att samhället tar ett annat grepp om rätten att köra bil. 
Regelbundna komptetenskontroller, medicinska undersökningar, förbätt-
rad övervakningsteknik, mm kommer att krävas för att antalet olyckor 
skall minska. Idag sker endast vissa kontroller för behörigheten att köra 
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tungt fordon. En personbilsförare och en motorcykelförare har omkom-
mit direkt på olycksplats under året. 

 Införskaffande av hjärtstartare sker snabbt inom båda kommunerna. Un-
der året har 8 tillkommit i Sala kommun och 2 i Heby. Idag finns 37 hjärt-
startare i Sala kommun och 10 i Heby. 

 Ett omfattande flerårigt projekt att införa det nationella digitala radiosy-
stemet rakel har avslutats. En ny slangvårdanläggning har införskaffats  
under året. Genom detta har lokalytor kunnat lossgöras för andra behov. 
Verkstaden för andningsskydd har fått bättre lokal samt att nu finns möj-
ligheten att kunna hantera både kläder och utrustning mot förorenade 
partiklar efter brand. Dessa ämnen är cancerogena och ett fungerande sy-
stem för att hantera detta har tillskapats. 

Totalförsvar 
 Risk- och sårbarhetsanalysen färdigställdes och antogs av kommunstyrel-

serna 2011. Årlig revidering sker fortsättningsvis. En omfattande revide-
ring skall ske vart fjärde år enligt lagen. 

 Ett nytt större planeringsprojekt, s.k. styrel, där samhällsviktiga verk-
samheter skall identifieras av kommun och prioriteras av Svenska Kraft-
nät på förslag av länsstyrelsen. Underlaget från kommunerna har inläm-
nats till länsstyrelserna 2011. Kompletteringar sker årligen och en omfat-
tande revidering skall ske vart fjärde år. 

 En informationsövning i samverkan med U-sam skedde under våren.  
 Införande av radiosystemet Rakel har fortsatt under året. 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12  Budget Avvikelse 

Kostnader 536 589 579 018 609 217  616 710 7 493 

Intäkter 367 074 379 688 406 715  403 433 3 282 

Nettokostnad 169 515 199 330 202 502  213 277 10 775 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 3 943 4 973 10 164  10 757 593 

Samhällsbyggnadskontor 26 966 53 566 50 549  52 690 2 141 

Tekniskt kontor 46 584 47 029 43 775  43 938 163 

Medborgarkontor 61 451 63 027 64 763  68 678 3 916 

Ekonomikontor 4 667 4 425 5 898  6 337 439 

Personalkontor 6 714 7 015 7 478  8 458 979 

Räddningstjänst 19 190 19 295 19 875  22 419 2 544 

Summa 169 515 199 330 202 502  213 277 10 775 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar Bokslut -10 Bokslut-11 Bokslut-12  Budget Avvikelse 

Nettoutgifter       

Samhällsbyggnadskontor   -2 009  -900 1 109 

Digitala detaljplaner   50  150 100 

Planskild korsning   1 000  1 000 0 

Inköp av mark   0  500 500 

Fsg övrig mark   -3 000  -3 377 377 

Transportsystem   318  450 132 

Tekniskt kontor 70 717 70 838 113 690  166 516 52 826 

Gatuprogram 12 285 5 973 4 740  13 447 8 707 

VA-program 8 150 13 256 5 399  17 108 11 709 

Renhållning program 595 819 119  86 -33 

Parkprogram 1 405 2 900 2 862  2 968 106 

Administration program 169 234 187  230 43 

Teknisk service program 4 040 6 117 4 031  4 315 284 

Kart/mät program 0 192 97  125 28 

Gruvans vattensystem 0 0 42  3 778 3 736 

Lokalprogram 44 073 41 347 96 213  124 459 28 246 

Medborgarkontor   2 210  2 180 -30 

Elektroniska surfplattor   120  130 10 
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Investeringar Bokslut -10 Bokslut-11 Bokslut-12  Budget Avvikelse 

IT-investeringar   745  775 30 

Återlämningsautomat   1 345  1 275 -70 

Räddningstjänst   3 369  4 580 1 211 

Rtj– Modern släckteknik   17  150 133 

Rtj – Övriga investeringar   3 296  3 330 34 

Totalförsvar   56  1 100 1 045 

Nettoutgifter   117 260  172 376 55 116 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

Kommunchef  

Överskottet 593 tkr, beror dels på att tjänsten som hållbarhetssamordnare är 

vakant samt att budget för etableringsansvarig inte har utnyttjats. 

Samhällsbyggnadskontor 

Planering: Överskott, 632 tkr, främst p.g.a. vakanser. Även verksamheterna de-

taljplan och översiktsplan redovisar överskott 217 tkr. 

Mark: Underskott 113 tkr. Orsaken är minskade intäkter för personal p.g.a. 

minskat antal timmar avseende investeringsprojekt. 

Samhällsfinansierade transporter: Överskott 858 tkr. Prisjustering från Sam-

trafiks schablon ger pengar åter till Sala kommun. Bra pris i upphandling samt 

samplanering av resor. Striktare bedömning för att få skolskjuts med taxi samt 

att även kombinationslösningar gjorts med taxi och VL busskort. Antal färdtjänst-

resor stabilt mellan år, antalet dagvårdsresor minskat något. Entreprenadskjuts 

grundskola. indexuppräkningen lägre mot prognostiserade kostnader. Tilläggsav-

tal uppsagda. Elev från grundsärskolan reser med taxi till särskola i annan kom-

mun, vilket orsakar underskott för verksamheten. Kollektivtrafiken visar på un-

derskott då ramen minskat pga. skatteväxling samt ingen ekonomisk kompensat-

ion till verksamheten för höjd kostadsram från VL. 

Bygg- och miljöenhet: Sammantaget har Bygg o miljöenheten ett överskott på 

679 tkr. 

Överskott i personalbudget, p.g.a. vakanser. Intäkterna på byggsidan har över-

träffat budgeten, sannolikt p.g.a. den nya taxan. Bostadsanpassningsbidragen har 

kostat 865tkr mer än budgeterat. Den kostnaden är händelsestyrd och var förut-

sedd och redovisad i månadsrapporterna. Livsmedelsintäkterna har minskat till 

följd av ändringar i lagstiftningen som påverkat möjligheterna att ta ut avgifter. 

Minskningen har inte kunnat kompenseras genom extra offentlig kontroll så som 

planerats. 

Alkoholhandläggning: Verksamheten redovisar överskott, 85 tkr, främst p.g.a. 

ökade intäkter. 
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Tekniskt kontor 

Administration: Verksamheten lämnar ett sammantaget överskott. I enlighet 

med centrala direktiv har återhållsamhet gällande bland annat inköp och kurser 

varit viktig. Detta har också resulterat i ett för högt uttag av OH-kostnader för 

kontoret. Dock kan konstateras att kostnaderna för telefoni ökat i jämförelse med 

föregående år samt att omorganisation av personal har påverkat kostnadsbilden. 

Lönekostnaden ligger något under budget och sjuk- och hälsovårdskostnaderna 

har kunnat hållas nere. Dock har semesterlöneskulden ökat med 0,5 % av totala 

lönekostnaden. 

Miljö och naturvård: Verksamhetens resultat är ett överskott mot budget. Kost-

naderna har hållits nere till följd av att miljöingenjören är tjänstledig på deltid. 

Nedlagda konsultkostnader samt del av personalkostnader har kunnat täckas 

med statsbidrag för arbetet med projekten Sand såg och kvarn samt Huvudstudie 

Sala Silvergruva. 

Allmän- och publik mark: Verksamheten har bedrivits inom givna ramar. 

Kart/mätverksamhet: Antalet förrättningar blev färre gentemot föregående år 

vilket resulterade i att intäkterna blev lägre än budgeterat. Personalbudgeten har 

överskridits beroende på sjukvikarie och dubbelgång inför pensionsavgång. Av-

skrivning på investeringarna blev mindre än beräknat och tack vare återhållsam-

het gällande inköp blev det sammantagna resultatet ett överskott. 

Lokalförvaltning: Kommunens fastigheter har under året drabbats av ett stort 

antal skador och vattenskador. Orsaken är stora regnväder, skador orsakade av 

hyrande verksamheter samt ett eftersatt fastighetsunderhåll. Kostnaderna för 

dessa skador ligger på cirka 3 600 tkr. De flesta skador är åtgärdade men några 

större skador är fortfarande under arbete. En trolig återstående kostnad för 

dessa är cirka 1 200 tkr och kommer att belasta 2013 års budget. Kommunen har 

under året haft ett antal tomställda lokaler. För att klara budget har delar av pla-

nerade arbeten skjutits framåt i tiden. 

Gator och vägar: Låga personalkostnader inom gatuverksamheten till följd av 

vakanser, relativt små snömängder i början av året samt minskade kapitaltjänst-

kostnader för gator och vägar, ger ett överskott mot budget för året. 

Parker och lekplatser: Verksamheten redovisar ett överskott p.g.a. högre intäkt 

för försäljning av flis än budgeterat. 

Skogsverksamhet: Skogsavverkningen och röjningen har påverkats av den reg-

niga och blöta sommaren och hösten. Markförhållandena är dåliga och maskiner-

na har svårt att ta sig fram. Men efter att ha satt in ytterligare resurser när tjälen 

väl kom så klaras avkastningskravet och skogsverksamheten ger ett överskott. 

Gruvans vattensystem: Vakanta tjänster inom projekteringsverksamheten un-

der stor del av året har resulterat i minskade personalkostnader. Detta ger även 

effekter på resultatet för gruvans vattensystem. Uteblivna investeringar ger 

minskade kapitaltjänstkostnader. Driftsåtgärder på vattensystemet har dock ge-

nomförts, som överskridit budgeten. 

Teknisk service: Uppstart av bil pool senarelades till 1 september. Fordonen i 
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bilpoolen har prisjusterats, internkontrakt har sagts upp och ny prissättning till-

lämpas. Därigenom ökar intäkten för det specifika fordonet som ingår i bilpoolen. 

Priserna justeras upp eller ner kontinuerligt allteftersom omkostnaderna för 

bilarna förändras. Ökade kostnader för reservdelar, reparationer och bränsle-

kostnader för maskiner gör att kostnaderna inte kan hållas inom budgeterad ram. 

Kostnaden för maskiner i förhållande till körda timmar ska ses över inför 2013. 

Totalt underskott 1 950 tkr. 

Teknisk planering: Vakanta tjänster inom projekteringsverksamheten under 

stor del av året resulterar i minskade personalkostnader. 

Trafikadministration: Trots lägre intäkter i form av parkeringsböter gör trafik-

administrationen ett positivt resultat. Detta främst på grund av att tjänsten end-

ast bemannades under perioden augusti - december till 40 %. 

Kostverksamhet: Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat beroende på att 

verksamheten snabbt kunnat anpassas till förändringar, satsning på en effektiv 

vikariebemanning och optimering av verksamheten. Fler antal portioner har ser-

verats än vad som budgeterat och beställts, framför allt i Jakobsbergsgårdens 

kök. Den budgeterade livsmedelskostnaden klaras och detta i kombination med 

återhållsamhet med övriga inköp har lett till ett positivt resultat. 

Renhållning: Taxan ger inte tillräckligt för att täcka alla kostnader. Dock kan 

konstateras att kostnaderna för grovavfallet minskat till följd av etableringen av 

nya containrar/moloker (underjordsbehållare) vid miljöstationerna. Antalet ren-

hållningsabonnenter har ökat i takt med att en inventering av slamabonnenterna 

genomförs vilket leder till ökade intäkter. Eventuellt måste ändå en taxehöjning 

ske för att komma i balans. Nuvarande taxa gäller sedan 1 januari 2012. 

VA-verksamhet: VA-verksamhetens underskott balanseras med tidigare ackumu-

lerat överskott. Under året har VA-verksamheten aviserat ett betydligt större 

underskott men förändrad administrativ rutin kring debitering av preliminär 

förbrukning har ytterligare intäkter på cirka 2 000 000 inkommit under sista 

månaden på året. Detta i kombination med generell återhållsamhet under sista 

halvåret ger ett mycket bättre resultat än aviserat. 

Medborgarkontor 

Kanslienhet: Överskottet, 594 tkr, beror i första hand på vakans i personalbud-

get för förvaltningschef. 

Informationsenhet: Informationsenhetens verksamhet har drivits inom ramarna 

i arbetsbudgeten. Verksamheten lämnar en avvikelse på +530 tkr som till över-

vägande del beror på ej nyttjade medel för evenemangsstöd, personalvakans och 

lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat.  Det offentliga medborgarkontoret har 

drivits inom ramarna och har en avvikelse på +1 100 tkr med anledning av att 

medel inte har nyttjats för personalkostnader och övriga kostnader. Övriga funkt-

ioner har också drivits inom ramarna och Kontorsservice har en avvikelse på 

+310 tkr bland annat med anledning av större intäkter än beräknat medan områ-

det Samhällsutveckling har en avvikelse på +400 tkr med anledning av ej nyttjade 

bidrag. Resterande del av bidraget för Cykelleder, 998 tkr, begärs som tilläggs-
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budget 2013. Området risk- och säkerhet har en avvikelse på +100 tkr eftersom 

personalkostnaden är lägre än beräknat när rollen kombineras med området 

energirådgivning. 

It-enhet: Underskott 137 tkr p.g.a. ökade kostnader för licenser. 

Kultur- och fritidsenhet: Driften genererade ett överskott på 1 027 tkr. En an-

ledning till överskottet är att investeringen på Täljstenen blev uppskjuten så att 

ett överskott för hyreskostnaden uppstod, 400 tkr. En annan orsak är att förvalt-

ningschefstjänsten inte tillsattes under 2012, 300tkr samt att utställningsverk-

samheten inte genomfördes som planerat, 100tkr. 

Ekonomikontor 

Ekonomikontoret redovisar ett överskott på 439 tkr. Överskottet beror på vakan-

ser, en större planerad uppgradering av ekonomisystemet som ej genomförts och 

lägre kostnader för tryck av kommunens årsredovisning. 

Personalkontor 

Personalkontoret redovisar överskott 979 tkr. Personalhandläggaren slutade och 

vakans uppstod under årets första månader. Detta har i sin tur inneburit att  

medel för aktiviteter inom arbetsmiljöområdet inte nyttjats i sin helhet. 

En planerad medarbetarundersökning samt ledarutvecklingsinsatser har, p.g.a. 

arbete med organisationsförändring, skjutits på framtiden varvid även kontot för 

central kompetensutveckling givit överskott. Under hösten har personalkontoret 

stöttat Heby kommun med HR-tjänster ca 40 % av en heltidstjänst vilket givit 

intäkter utöver budget.  

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten redovisar överskott 1 559 tkr. 

Sommaren 2012 var nästan helt befriad från skogsbränder. Dessa är resurs-

krävande och därigenom kostsamma att bekämpa. Regnmängderna var heller 

inte så omfattande att de orsakade nämnvärda utryckningskostnader för över-

svämningar. Sjukfrånvaron har också varit gynnsam och personalpoolen har 

räckt till för att täcka sjukskrivning, vakans för utbildning, mm. I övrigt har sed-

vanlig ekonomisk återhållsamhet vidtagits. Kapitalkostnaderna har också blivit 

lägre än beräknat. 

Totalförsvaret redovisar överskott 985 tkr 

På grund av de strikta reglerna för vad den statliga ersättningen får användas till 

föreligger vissa problem att utnyttja hela anslaget. Utnyttjandet av den statliga 

ersättningen är föremål för länsstyrelsens tillsyn. 

Investeringar 

Samhällsbyggnadskontor 

Digitala detaljplaner: Investeringen är genomförd, överskott 50 tkr. 

Planskild korsning: Investeringen är genomförd. 

Inköp av mark: Överskott 500 tkr p.g.a. ej nyttjade medel för markinköp. 
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Försäljning övrig mark: Försäljning av fastigheter har skett enligt plan exempelvis 
försäljning inom Arnebo samt av Gamla Musikskolan. Överskott 377 tkr för pro-
jektet. 

Transportsystem: Investeringen är genomförd, överskott 132 tkr. 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 

Projektering investeringsprogram.  Budget 300 tkr. Projektering har genomförts 
av både egen personal och av konsulter. På grund av vakanser har dock all pro-
jektering för 2012 inte slutförts utan behöver genomföras 2013. Återstående 
medel, 155 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 
Ringgatan ombyggnation. Budget 0. Icke budgeterade konsult utgifter för färdig-
ställande av arbetshandlingar för etapp 1b och 2 på Ringgatan. Resultatet är ett 
underskott på 153 tkr. 
Norrbygatan , delen Hyttgatan-Långgatan . Budget 2 500 tkr. Omfördelas till inve-
steringsprojektet gata och vändplan på Fridhem (enligt KS beslut 2012-08-20). 
Arbetshandlingar tas fram under januari/februari 2013 och byggnation inför 
etablering av verksamhet påbörjas därefter. Tidplan för arbetet är ännu ej fast-
lagd. Budgeterade medel, 2 500 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Förstärkning huvudvägnätet. Budget 450 tkr. Arbete utfört enligt budget. 
Områden aktuella för planläggning. Budget 2 400 tkr. Under året har byggnation 
gator och vägar på Lodjuret genomförts. Flera projekt som fanns i planeringen för 
2012 har inte genomförts, bland annat på grund av överklagad detaljplan. För 
2013 är investeringskontot områden aktuella för planläggning i gatuprogrammet 
borttaget. Återstående medel, 2 041 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Oförutsedda utvidgningar. Budget 300 tkr. Inga investeringar i detta investe-
ringsprojekt har genomförts under 2012.  Budgeterade medel, 300 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2013. 
Cykel- och gångväg och avvattning infartsgata Ängshagen. Budget 99 tkr. Investe-
ringsprojektet avslutat. Återstående medel, 42 tkr, återlämnas i bokslut. 
Oriongatan, gata och gång- och cykelvägen även utbyggnads del. Budget 989 tkr. 
Byggnation av gata och GC-väg genomförd. Asfaltering återstår och genomförs i 
samband med övrig etablering i området. Återstående medel, 234 tkr, äskas där-
för i överfört anslag till 2013. 
Ombyggnad/förstärkning Västermalm/Malmgatan/Berggatan. Budget 1 014 tkr. 
Investeringsprojektet slutfört. Återstående medel, 61 tkr, återlämnas i bokslut. 
Förstärkning Södra Esplanaden, Ringgatan, Polhemsgatan. Budget 1 200 tkr. 
Etapp 2 av Södra Esplanaden genomförd. Återstående medel, 134 tkr, återlämnas 
i bokslutet.  
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget 300 tkr. Genomfört under året är upp-
sättning av gångfartsskyltar på Ringgatan. Fortsatt arbete krävs. Återstående 
medel, 27 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 
Långgatan, Östra kvarteren. Budget 2 500 tkr. Ej genomfört, avvaktar planering 
för Östra kvarteren. Budgeterade medel, 2 500 tkr, äskas i överfört anslag till 
2013.  
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Rondell Dalhemsleden. Budget 495 tkr. Rondellen färdigställd med ljussättning. På 
grund av förändrade förutsättningar för utsmyckning blev resultatet ett under-
skott på 36 tkr.  
Parkeringsplats vid lekparken/Stadsparken. Budget 800 tkr. Ej genomfört. Invän-
tar utredning och detaljplan för del av stadsparken som ska arbetas fram under 
början av 2013. Budgeterade medel, 800 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Färdigställande av gator vid nyetablering. Budget 100 tkr. Inga projekt har ge-
nomförts under året. Budgeterade medel, 100 tkr, äskas i överfört anslag till 
2013. 

Parkprogram 
Södra Esplanaden Ö Tulegatan/Collingatan ny allé. Budget 800 tkr. Projektet ge-
nomfört 2012. Resultatet är ett underskott på 18 tkr.  
Trädersättning alléer i staden. Budget 200 tkr. Ersättning av alléträd i staden har 
skett. Återstående medel, 4 kr, återlämnas i bokslut. 
Dalhemsleden skyddsplantering. Budget 200 tkr. Skyddsplantering påbörjad un-
der 2012 enligt plan. Skyddsduk utlagd. Plantering av växter ska ske under 2013 
och 2014. Återstående medel, 7 tkr, återlämnas i bokslut. 
Ängshagen träd längs Enköpingsvägen. Budget 250 tkr. Träden planterade enligt 
plan. Budgeten överskreds på grund av oförutsedda svårigheter med anläggning 
under besvärliga väderförhållanden. Växtmaterial levererat och behövde plante-
ras innan vintern. Resultatet är ett underskott på 47 tkr. 
Lekplatser renovering, säkerhet och nytt material. Budget 388 tkr. Investeringar i 
nytt material för att höja säkerheten på lekplatser i kommunen. Budgeten över-
skreds på grund av det förutom de planerade insatser att tre lekställningar akut 
behövdes bytas ut, då de ej klarade säkerhetskraven. Resultatet är ett underskott 
på 104 tkr. 
Ängshagen träd- och skyddsplanteringar. Budget 63 tkr. Planteringarna är genom-
förda men smärre anläggningsarbeten kvarstår. Återstående medel, 24 tkr, äskas 
i överfört anslag till 2013. 
Stensatt kant vid Ekeby damm. Budget 100 tkr. Projektet genomfört. Budgeten 
överskreds på grund av något större omfattning av åtgärdsbehov än beräknat. 
Resultatet är ett underskott på 37 tkr. 
Ljussättning parker/lekplatser/broar/gång-och cykeltunnlar. Budget 200 tkr. 
Ljussättning genomfört enligt plan. Budgeten överskreds på grund av uppgrade-
rad belysningsanläggning i stadsparkens lekplats. Resultatet är ett underskott på 
15 tkr. 
Stadsparken, förprojektering KS 081110. Budget 67 tkr. Utredningar är genom-
förda i samband med fullmäktigeberedningens uppdrag. Projektet föreslås slå 
samman med stadsparken, kiosk- och servering, utredning (projekt 3335) Återstå-
ende medel, 40 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Silvermyntsgatan plantering trädrad, gång- och cykelväg.  Budget 400 tkr. Plante-
ring av trädrad genomförd. Budgeten överskreds på grund av arbetstekniska 
svårigheter vid samordning med parallellt VA-projekt i GC-bana. Resultatet är ett 
underskott på 39 tkr. 
Stadsparken, kiosk- och servering, utredning. Budget 300 tkr. Återstående medel, 
290 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
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Gruvans vattensystem 
Ny trumma Silvköparen/Olov Jons. Budget 2 000 tkr. Byggnationen ej påbörjad 
2012. Arbetshandlingar inför byggnation tas fram i investeringsprojektet Projek-
tering/arbetshandlingar Trumma Silvköparen/Olov Jons/Dammboski i sammar-
bete med Trafikverket. Återstående medel 1 997 tkr, äskas i överfört anslag till 
2013. 
Renovering sluss vid Jakob Matts kvarn. Budget 700 tkr. Utredning påbörjad och 
projekteringshandlingar ska tas fram under 2013 inför ansökan om bidrag till 
Länsstyrelsen. Återstående medel, 697 tkr, äskas i överfört anslag till 2013.  
Säkerhetsväg Storljusen. Budget 800 tkr. Samtal med fastighetsägare pågår. Vägen 
är utstakad. Återstående medel, 775 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Projektering/arbetshandlingar Trumma Silvköparen/Olov Jons/Dammboski. Bud-
get 278 tkr. Arbetshandlingar tas fram i samarbete med Trafikverket. Arbetet är 
ännu ej avslutat. Återstående medel, 268 tkr, äskas därför till 2013. 

Lokalprogram 
Medborgarkontor.  Budget 400 tkr.  Arbetet har ej påbörjats i väntan på politiska 
beslut. Budgeterade medel, 400 tkr äskas i överfört anslag till 2013 i avvaktan på 
vidare beslut. 
Skolgårdar. Budget 737 tkr. Gärdesta förskolas gård är klar. Återstående medel, 9 
tkr, återlämnas i bokslut. 
Idrottshallen projektering. Budget 296 tkr. Projekteringen är klar. Resultatet är 
ett underskott på 4 tkr. 
Toalett Väsby Kungsgård. Budget 300 tkr. Byggnationen är klar. Högre byggkost-
nad på grund av att viss inredning ej var med i projekteringen. Resultatet är ett 
underskott på 46 tkr. 
Utbyte is pist ishallen. Budget 4 700 tkr. Projektet slutfört. Resultat enligt budget. 
Kila fritids utbyggnad. Budget 488 tkr. Då verksamhetens lokalbehov har föränd-
rats under de senare åren bör en genomgripande kartläggning utföras som sedan 
tas upp i strategiska planen. Budgeterade medel, 488 tkr, återlämnas i bokslut. 
Inbrottslarm. Budget 500 tkr. Arbete pågår med uppgraderingar och anpassning-
ar till nya system. Återstående medel, 312 tkr, återlämnas i bokslut. 
Storköksutrustning. Budget 500 tkr.  Utbyte av diskmaskiner på Björkgårdens 
kök.  Inköp av kombiugn och kokeri till Ösby köket, blev felbokförda och ska till-
höra projektet tillagning- och mottagningskök därför blev resultatet ett under-
skott på 217 tkr. 
Upprustning Hällsjöbadet. Budget 200 tkr. Arbetet kommer att påbörjas under 
våren 2013. Budgeterade medel, 200 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Ombyggnation Silverjyckens hunddagis Gärdesta. Budget 3 966 tkr. Arbetet pågår 
och beräknas vara färdigt i februari 2013. Återstående medel, 3 672 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2013. 
Gärdesta förskola. Budget 8 316tkr. Byggnationen är klar. Resultat är ett under-
skott på 43 tkr. 
Kungsängsskolan lokalanpassning projektering och utredning. Budget 395 tkr.  
Utredning av lokalbehovet för gymnasieskolorna pågår. Budgeterade medel, 395 
tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
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Mindre justeringar av lokaler. Budget 1 500 tkr. Ombyggnation av bland annat 
Täljstenen för ungdomsverksamhet samt säkerhetsanpassning i Aguélimuseet. 
Resultat, underskott på 174 tkr. 
Säkerhetsåtgärder efter försäkringskrav m.m. . Budget 1 000 tkr.  Till största delen 
ombyggnationer av hissar enligt nya säkerhetskrav. Pågående arbete med säker-
hetsanpassningar på hunddagiset, Gärdesta. Återstående medel, 325 tkr, äskas i 
överfört anslag till 2013. 
Handikappanpassningar. Budget 1 500 tkr. Arbete med enkelt avhjälpta hinder 
pågår. Återstående medel, 1 191 tkr, återlämnas i bokslut. 
Äldreboende byggnation. Budget 75 593 tkr. Arbetet med byggnationen pågår och 
förväntas vara klart 2014. Återstående medel, 8 996 tkr äskas i överfört anslag 
till 2013. 
Lärkan skridskobana/bandyplan. Budget 1 000 tkr. I avvaktan på översyn på Vis-
ions Lärkan utgår investeringen för tillfället i plan. Budgeterade medel, 1 000 tkr, 
återlämnas i bokslut. 
Renovering Lärkans simhall. Budget 500 tkr. Kartläggning och energi-optimering 
av simhallen pågår. Budgeterade medel, 500 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Anpassning förskola/skola. Budget 500 tkr. En modulbyggnad är uppsatt vid 
Ransta förskola. Återstående medel, 10 tkr, återlämnas i bokslut. 
Lärkan Läktarbyggnad. Budget 21 tkr. Avvaktar politiska beslut. 
Tillagnings- och mottagningskök. Budget 21 697 tkr. Nybyggnationen av Gärdesta 
kök och ombyggnationen av Hedens kök är klart. Projektering av Ösby kök har 
påbörjats. Resultat ett överskott på 10 900 tkr varav 5 000 tkr äskas i överfört 
anslag till 2013. 
Förrådsskjul vid Fabriksgatan. Budget 350 tkr. På grund av ändrad verksamhet 
vid Fabriksgatan så måste arbetsmiljön ses över, i första handtvätthallen för Bil-
polens räkning. Ventilationen och oljeavskiljaren behöver bytas, detta arbete 
kommer att pågå under våren 2013. Återstående medel, 325 tkr, äskas i överfört 
anslag till 2013. 

VA-kollektiv program 
Projektering investeringsprogram VA. Budget 300 tkr. Projektering för VA-
programmet genomfört. Återstående medel, 71 tkr, äskas i överfört anslag till 
2013. 
Serviser. Budget 300 tkr. Budgeten för serviser har överskridits på grund av flera 
större exploateringar än beräknat önskade serviser. Resultatet är ett underskott 
på 113 tkr. 
Områden aktuella för planläggning. Budget 1 500 tkr. Under året har byggnation 
vatten och avlopp på Lodjuret genomförts. Flera projekt som fanns i planeringen 
för 2012 har inte genomförts på grund av bland annat överklagad detaljplan. 
Återstående medel, 1179 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Oförutsedda utvidgningar. Budget 500 tkr. Inga medel för oförutsedda utvidg-
ningar har använts. Budgeterade medel, 500 tkr, återlämnas i bokslut. 
Ledningsnät. Omläggning TS-ledning Kumla-Sala. Budget 1 000 tkr. Projektet är 
påbörjat och kommer att avslutas första kvartalet 2013. Återstående medel, 901 
tkr, äskas därför i överförda medel till 2013. 
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Utbyggnad dagvattenledning. Budget 250 tkr. Utbyggnad av dagvattenledningar 
har skett i samband med sanering av befintliga spillvattenledningar. Återstående 
medel, 17 tkr, återlämnas i bokslut.  
ARV Sala ny tvätt press. Budget 400 tkr. Ej genomfört under 2012. Budgeterade 
medel, 400 tkr, äskas därför i överförda medel till 2013. 
ARV Sala nya inloppspumpar. Budget 400 tkr. Ej genomfört under 2012. Budgete-
rade medel, 400 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013.  
APU Hedens skola nya pumpar, rörgalleri och el. Budget 250 tkr. 
Genomfört under 2012. Resultatet är ett underskott på 62 tkr. 
APU Vad ombyggnad till torruppställda pumpar. Budget 600 tkr. Ej genomfört 
under 2012. Budgeterade medel, 600 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 
ARV Sala byte övervakningssystem. Budget 4 860 tkr. Överklagan av upphandling 
för nytt övervakningssystem medförde att projektet inte kunde genomföras en-
ligt plan. Ny upphandling sker första kvartalet 2013. Återstående medel, 4 515 
tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 
ARV Sala betongsågning slutsedimentering. Budget 120 tkr. Genomfördes inte 
2012. Projektet tas upp i strategiska planen för 2016. Budgeterade medel, 120 
tkr, återlämnas i bokslut. 
ARV Sala byte centrifug. Budget 1 000 tkr. Genomfördes inte 2012. Projektet tas 
upp i strategiska planen för 2014. Budgeterade medel, 1 000 tkr, återlämnas i 
bokslut. 
ARV Sala ombyggnad ventilation personalbyggnad. Budget 300 tkr. Genomfördes 
inte 2012. Projektet tas upp i strategiska planen för 2015. Budgeterade medel 
återlämnas i bokslut. 
ARV Sala ombyggnad rötkamrar. Budget 0. Obudgeterade åtgärder med anledning 
av felleverans. Projektet är nu avslutat. Resultatet blev ett underskott på 82 tkr. 
VV Åtgärder inom vattenskyddsområden. Budget 487 tkr. Pågående projekt. Åter-
stående medel, 466 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 
VV Knipkällan staket. Budget 200 tkr. Genomfördes inte 2012. Projektet tas upp i 
strategiska planen för 2015. Budgeterade medel, 200 tkr, återlämnas i bokslut. 
VA-sanering samlingskonto. Budget 4 641 tkr. Under året har projekt genomförts 
på Södra Esplanaden, Silvermyntsgatan, Åsvägen i Möklinta, Jacobsdal, Bergga-
tan/Västermalmgatan/Malmgatan. Utöver dessa finns pågående projekt som 
avslutas första kvartalet 2013. Återstående medel, 1 296 tkr, äskas därför som 
överfört anslag till 2013.  
Teknisk service program 
Förrådsinventarier. Budget 100 tkr. Inköpet av nytt förrådssystem inte genom-
förd. Budgeterade medel, 100 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
Uppstart bil pool. Budget 350 tkr. Kostnaden för den tekniska lösningen blev 
högre än beräknat. Resultatet är ett underskott på 115 tkr. 
Personbilar. Budget 1 605 tkr. Alla inköp gjorda enligt plan för 2012. Återstående 
medel, 210 tkr, återlämnas i bokslut. 
Maskiner. Budget 2 220 tkr. Inköp enligt plan 2012. Återstående medel, 71 tkr, 
återlämnas i bokslut. 
Verkstadsinventarier/arbetsredskap. Budget 40 tkr. Återstående medel, 18 tkr, 
återlämnas i bokslut. 
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Renhållningsprogram 
Inköp molok. Budget 86 tkr. Kostnaden för nedgrävningen av molokerna blev 
högre än beräknat. Investeringen är avslutad och resultatet blev ett underskott 
på 33 tkr. 
Administration 
Datorer. Budget 180 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 26 tkr, återläm-
nas i bokslut. 
Kontorsutrustning. Budget 50 tkr. Projektet avslutat. Återstående medel, 17 tkr, 
återlämnas i bokslut. 
Kart/mät 

GIS. Budget 125 tkr. Investering för uppdatering av cad-programvara för projek-

tering och konstruktion av kartdatabaser. Återstående medel, 28 tkr, återlämnas i 

bokslut. 

Medborgarkontor 

Elektroniska surfplattor: Surfplattor är inköpta till Kommunstyrelsens ledamöter 

för att förenkla hanteringen med handlingar. 

IT-investeringar: IT-investeringar har under året använts för att byta ut äldre 

servrar och annan hårdvara såsom exempelvis nätverksutrustning. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten: Samtliga investeringar har utförts som planerat. Det gäller 

inte anslaget för införande av modern släckteknik. Den enda stationen som kvar-

står är Ransta. Där sker det lämpligast i samband med fordonsbyte 2013. Överfö-

ring av anslaget kommer att begäras. Återstår 133 tkr av anslaget. 

Totalförsvaret: I väntan på MSB:s utredning av lämpliga lokaler för kommunens 

krisledningsnämnd och stab bör pengarna stanna på anslaget. När lokalutred-

ningen blir av så kommer medlen att behövas för ändamålet. Inlämnad ansökan 

för flera år sedan verkar inte behandlas. Återstår 1 044 tkr av investeringsansla-

get. 

FRAMTIDEN 

Samhällsbyggnadskontor 

 Plan för Sala stad kommer att skickas på utställning vinter/vår 2013. 
 Arbete med kommuntäckande översiktsplan kommer påbörjas under 

2013.  
 Detaljplanen för Rådmannen har överprövats av länsstyrelsen, beslut i 

frågan beräknas komma under våren.  
 Detaljplanarbete med bl.a. Fridhem, Evelund logistikområde, del av 

Stadsparken, verksamhetsområde söder om Uppsalarondellen kommer 
att bedrivas under 2013. 

 Två nya planarkitekter börjar vid årsskifter 2012/2013. Eva-Marie slutar 
i mars 2013. Rekrytering av ny enhetschef för Planering- och utveckling 
sker.  
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 Utveckling av Ängshagen med markbelastningar genomförs för att möj-
liggöra 11 nya småhustomter som erbjuds tomtkön. 

 Länna Mark & Exploaterings vidare expansion möjliggörs via optionsavtal 
på totalt fyra flerbostadshus varav ett är under byggnation. 

 Fortsatta investeringar på Fridhemsområdet för att möjliggöra en vidare 
utveckling. 

 Bovierans etablering på Silvervallen möjliggörs vid tillräckligt intresse. 
 Butiksetablering på Verdandi 9 (vid Kungsängsgymnasiet) 
 Byggande av gata och VA i Kumla-Kyrkby som medger 6 nya tomter till 

tomtkön. 
 Genomförande av MER KOLL hösten 2013 
 Två nya tomter färdigställs i Viksberg. 
 Implementering av den nya organisationen 
 Utveckling av livsmedelskontrollen 
 Byggrådgivning 
 Utveckling av E-tjänster, hemsidan, tillgänglighet. 
 

Tekniskt kontor 

 Organisationen av administrativa enheten på tekniska kontoret kommer 
att förändras. 

 Inventering av kompetensutvecklingsbehovet kommer genomföras. 
 Hösten 2013 beräknas kommunens kartdatabas konverteras till det nat-

ionella koordinatsystemet SWEREF 99 för att förenkla användandet av 
kartdatabaser bl.a. från statliga myndigheter, länsstyrelser, andra kom-
muner och konsulter. 

 Ombyggnation av köket vid Ösby naturbruksgymnasium 
 Instiftandet av riktlinjer för Sala kommuns måltider 
 Mätningar av det totala matsvinnet ska utföras två gånger per år. Hand-

lingsplaner för varje kök och restaurang ska framställas. Fortsatt mätning 
av gäst- och kundnöjdhet ska genomföras via enkäter en gång per år. 

 Dagvattenpolicy- och plan ska arbetas fram under 2013. 
 Utredningar, projekteringar och byggnation för verksamheter och bo-

stadsetableringar. 
 Utredning och projektering av Stadsparken samt återupptaget arbete för 

Ringgatans ombyggnation 
 Inköp av nytt förrådssystem. 
 Inköp av datasystem till verkstaden för att få ett modernare arbets- och 

kostnadseffektivare sätt vid avhjälp av mindre reparationer av fordon. 
 Fortsatt arbete med nedgrävning av Molok (underjordsbehållare) vid om-

start/miljöstationer. 
 Uppförande av servicebyggnad i stadsparken 
 Utredning och planering av samtliga av kommunens lokaler och hyresav-

tal samt externa hyresavtal. 
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Medborgarkontor 

 Under 2013 kommer verksamheten fortsätta att byggas upp och struktu-
reras med utveckling av service och tjänster.  

Informationsenhet 
 Förutom återkommande aktiviteter så ligger fokus under 2013 på att 

fortsätta att arbeta med olika utvecklingsaktiviteter, så som utveckling av 
självservice, e-tjänster, hemsida, intranät och medborgardialog.  

 Hushåll, egnahem, bostadsrätter och små och medelstora företag kommer 
att bearbetas att energieffektivisera samt tänka klimatsmart genom of-
fensivt uppsökande arbete och information. 

 Arbeta för att alla anställda ska genomgå utbildningen Vett och Watt, som 
lär ut hur vi med enkla knep kan spara in energi genom att ändra vårt be-
teende.  

 Fler bostadsområden ska få Grannsamverkan för att motverka brott. 
 Arbeta med att få till gång och cykelvägar till kransorterna runt Sala för 

att underlätta säkrare cykelpendling.  
 Utveckla samarbetet med lokala polisen i att förbättra tryggheten på ga-

tor och torg.  
Kanslienhet 
 E-förvaltning med administration som är enkel, effektiv och medborgar-

vänlig. 
 En väg in till förvaltningen och i förlängningen också till hela kommunen 
 Ge ökad tillgänglighet, snabbare handläggning och förbättrad service. 
 Gemensam administration. 
IT-enhet 
 Arbetar vidare med att göra våra system plattformsoberoende  
 Arbetar även för att man ska kunna ha en flexibel åtkomst till systemen 

med bibehållen hög säkerhet. 
 Ska införa verktyg för att kunna administrera olika typer av enheter 

såsom iPad och andra operativsystem såsom ex.vis. Mac OS. 
 Fortsätter att bättra på vårt nätverk och ansluter fastigheter till fiber när 

möjligheter finns. 
 Arbeta vidare för att nå regeringens mål att 90 % av samtliga medborgare 

skall ha tillgång till 100Mb 2020. 
 

Kultur- och fritidsenhet 
 Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på läktare, om-

klädningsrum och ny idrottshall 
 Kv. Täljstenens utveckling 
 Utbyggnad av simhallen 
 Kulturinformationen kommer att synliggöras på Sala kommuns hemsida 

genom kulturkalendern som är ett bokningssystem för kulturaktörer och 
samtidigt bra information för kulturbrukaren. Kalendern ska också kunna 
laddas ner som en applikation för mobil och iPad. Kulturinformationen 
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mailas ut i nyhetsbrev och i dagsläget har vi 200 prenumeranter men det 
kommer att bli fler. 

 

Ekonomikontor 

 Etablera nya arbetsformer i den nya organisationen 
 

Personalkontoret 

 Upphandling av personal- och lönesystem i samarbete med Heby kom-
mun 

 Lönekartläggning 
 Planering och genomförande av medarbetarundersökning 
 Deltagande i ”Leda för resultat” tillsammans med vård och omsorgs-

förvaltningen 
 Fortsätta samordna, utveckla och implementera gemensamma rutiner 

inom personalområdet (t ex löneöversyn, rekrytering, rehabilitering, 
friskvård och annat hälsofrämjande arbete) 

 Strukturera och samordna kommunens samarbete med ny leverantör av 
företagshälsovård, Previa. 

 Minnesgåva vid 25 års anställning, ny rutin och genomförande 
 Nyanställdas dag, ny rutin och genomförande 
 Utveckla och samverka kommunövergripande regler för friskvård 
 Utveckla förslag till styrdokument avseende diskriminering, inklusive 

jämställdhet 
 

Räddningstjänst 

 År 2040 kommer Sveriges befolkning äldre än 65 år att öka från 1,6 mil-
joner till 2,5. Om inget görs kommer antalet dödbränder att stiga med 
drygt en tredjedel. Särskilt utsatta grupper är äldre som vårdas i hemmet, 
personer med missbruksproblem och till viss del personer med invand-
rarbakgrund.  90 % av dödsbränderna inträffar i den egna bostaden. 
Bättre varningssystem i kombination med avhjälpande/släckande system, 
anpassade till individens förmåga att åtgärda brand och förmåga att ut-
rymma sin bostad, s.k. smarta och förlåtande system måste utvecklas för 
att få en positiv utveckling.  

 Lagen om skydd mot olyckor började gälla 2004 och utvärderades för 
några år sedan. Det skedde inga större förändringar och lagen styr kom-
munernas räddningstjänstansvar. Det är kommunen som efter samråd 
med länsstyrelsen bryter ner lagstiftningen i förebyggande och skadeav-
hjälpande handlingsprogram. Sannolikt kommer detta system att fort-
sätta inom överskådlig tid.  

 Eventuellt kan en förändring ske inom kommunens sotningsansvar. Rege-
ringen avser att se över regleringen eftersom man anser att den inte 
stämmer med ansvarsfördelningen i lagen om skydd mot olyckor. Rege-
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ringen anser att det bör prövas om ansvaret för rengöring och brand-
skyddskontroll kan överföras till den enskilde. 

 En grund är att den traditionella indelningen mellan förebyggande och 
utryckande personal suddas ut. Den viktigaste uppgiften är att förebygga 
olyckor när akuta utryckningar inte utförs. Den traditionellt höga själv-
försörjningsgraden kommer att minska.  

 För den kommunala krisplaneringen är områdena bränsleförsörjning, 
klimatpåverkan och social oro aktuella frågor. 

VERKSAMHETSFAKTA 

 

Verksamhetsmått 2010 2011 2012 

Antal anställda, tv 50 54 313 

Antal anställda visstid - 3 18 

Sjukfrånvaro % 1,0 1,4 3,2 

 

Tekniskt kontor 2010 2011 2012 

Vinterväghållning    

Kostnader totalt, tkr 6 268 4 746 3 712 

Kostnad/invånare, kr 291,02 220,35 171,73 

Lokalförvaltning    

Kostnader skadegörelse, tkr 214 226 163 

Kostnader städ, tkr 10 212 9 943 9 838 

Varav extrastäd, tkr 202 372 295 

Kostverksamhet    

Kostnader totalt, tkr 47 743 51 155 52 922 

Portion/årsarbetare, styck 77 74  80 

Kostnader hyra, tkr 8 616 9 255 10 472 

VA-verksamhet    

Kostnader totalt, tkr 23 430 26 595 28 035 

Varav kapitalkostnad, tkr 6 607 7 529 7 938 

Intäkter från taxa, tkr 24 360 24 422 27 768 

Renhållning    

* Kostnader totalt, tkr 22 456 22 079 23 235 

* Kostnad/invånare, kr 1 043 1 024 1 075 

Intäkter från taxa, tkr 18 109 19 335 20 903 

Personal    

Kostnader löner, tkr 67 419 68 720 70 950 

*Måtten är omdefinierade 2011 och motsvarande justering är gjord för värdena 2009 och 2010. 
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Medborgarkontor 2010 2011 2012 

Antal besökare Täljstenen 8 350 7 800 8 200 

Antal besökare på biblioteket 151 650 133 654 139 242 

Kommunal subvention per 
besök i Simhallen 

32,28 35,54 38,00 

Antal i % av de bidragsberätti-
gade föreningarna som har 
antagit en trygghetspolicy 

11 11 11 

Andelen barnböcker av den 
totala utlåningen i % 

43,8 40,3 40,5 

Antal besökare Täljstenen 8 350 7 800 8 200 

Antal besökare på biblioteket 151 650 133 654 139 242 
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Revisionens verksamhetsberättelse  

VERKSAMHETSANSVAR 

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 av en revisionsplan som revisorerna beslutar om inför varje 

nytt verksamhetsår.   

ÅRET SOM GÅTT 

Revisorerna har haft 10 möten under året och har vid dessa möten träffat kom-

munstyrelsens och samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar. Un-

der 2012 har revisorerna även besökt de kommunala bolagen och fått en före-

dragning av VD kring bolagens verksamhet och ekonomi. Varje revisor har ett 

särskilt uppdrag att bevaka antingen kommunstyrelse eller nämnd och vid varje 

sammanträde har en rapport lämnats kring dessa.  Likaså har varje lekmannare-

visor rapporterat kring det bolag man är vald för. 

 

Under 2012 var kommunens revisorer värdar för den årliga revisionskonferen-

sen för förtroendevalda revisorer i Västmanlands län. Konferensen genomfördes i 

Sätra Brunn den 6 september. 

 

Följande granskningar har genomförts under 2012: 

 Överförmyndarens handläggningsrutiner 

 Reglementen och delegationsordningar för den nya organisationen 

 IT-säkerhet 

 Styrning och uppföljning av fritidshemmens verksamheter 

 Granskning av delårsrapport 2012 

 Granskning av årsredovisningen 2012 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12  Budget Avvikelse 

Kostnader 763 745 758  804 46 

Intäkter       

Nettokostnad 763 745 758  804 46 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

Revisorerna redovisar ett överskott mot budget på 46 tkr, till största delen bero-

ende på att anslaget för granskningar inte använts fullt ut. Beroende på den nya 

organisationen blev processen med att planera in granskningar och genomföran-

det av dessa fördröjt. Revisorerna fick ett tilläggsanslag om 20 tkr för genomfö-

rande av revisionskonferensen i Sätra Brunn. 

FRAMTIDEN 

Revisionsplan för 2013 håller på att tas fram av revisorerna.  Liksom tidigare 

kommer granskning av delårsrapporten och årsredovisningen att genomföras. 

Förutom dessa kommer ett antal verksamhetsrevisioner att genomföras baserat 

på revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 
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Överförmyndarens verksamhetsberättelse  

VERKSAMHETSANSVAR 

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som utövar tillsyn över förvaltar-

skap, godmanskap och förmyndarskap inom Sala kommun samt fullgör de övriga 

uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren. 

Överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 

och ärenden som faller inom överförmyndarens  

förvaltningsområde. 

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överförmynda-

ren för i sin verksamhet och förfogar över. 

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna 

verksamheten. 
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MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda  

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda  

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar  

 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

 

Överförmyndare bidrar genom att årsräkningar som är inlämnade 

före 1 mars ska vara färdig-granskade senast sista augusti samma år. 



Arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om överför-

myndarens verksamhet. 



Kontinuerligt informera om överförmyndarens roll och ställföreträ-

darnas uppdrag inom kommunens olika verksamheter och till aktu-

ella externa aktörer. 



 Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:  

Av inlämnade årsräkningar har 234 stycken granskats 2012-12-13 
(81 %). Detta ligger efter jämfört med föregående år, vilket beror på 
att en av handläggarna avslutat sin tjänst och upplärning av ny hand-
läggare tagit tid. 

Arbetet med att uppdatera hemsidan med aktuell information är ge-
nomfört.  

Arbetet med att informera inom kommunens olika verksamheter och 

till aktuella externa aktörer pågår kontinuerligt. Under året har in-

formationsmöten genomförts på Salabostäder och Nordea, förutom 

information telefonledes till aktörer inom bl.a. landstinget. 



ÅRET SOM GÅTT 

 Efter det att tidigare handläggare avslutat sin tjänst har ny handläggare 

rekryterats. 
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 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. 

 Under året har det varit ovanligt många muntliga sammanträden i Tings-

rätten avseende förvaltarskap, vilket inneburit ett flertal resor till Väs-

terås. 

 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. 

EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12  Budget Avvikelse 

Kostnader 2 956 3 111 2 953  3 155 202 

Intäkter 145 273 160  50 110 

Nettokostnad 2 811 2 838 2 793  3 105 312 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 
De ensamkommande flyktingbarnen kostade 163 tkr mer än budget samtidigt 
som vi fick tillbaka 108 tkr utöver budget från Migrationsverket, vilket innebär 
att de ensamkommande flyktingbarnen kostat 55 tkr mer än budget.  
Arvodet för ställföreträdarna har blivit lägre än beräknat, totalt 285 tkr under 
budget. Detta är sannolikt beroende på att fler huvudmän än beräknat blev betal-
ningsansvariga för arvodet. 

VERKSAMHETSFAKTA 

Text 2010 2011 2012 

Antal aktiva ärenden 387 367 358 

Antal redovisningsskyldiga 
ärenden 

270 250 290 
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FRAMTIDEN 

 Behovet av gode män och förvaltare fortsätter att öka. 

 I motion 2012/13:C359 ges föreslaget att fribeloppet för ersättningar till 

gode män och förvaltare ska höjas, något som skulle innebära att arvo-

deskostnaderna ökar för kommunen.  

 I kommittédirektiv 2012:16 har beslutats att en särskild utredare senast 

31/3 2013 ska föreslå åtgärder för att ge bättre förutsättningar för gode 

män och förvaltare. I denna översyn finns det ett förlag på att Överför-

myndaren ska ta över vissa uppgifter från Tingsrätten, vilket skulle öka 

arbetsbördan för kommunen. 
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Bildnings- och lärandenämndens verksamhetsberättelse  

VERKSAMHETSANSVAR 

Bildnings- och lärandenämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar. 

Till verksamheten hör alltså  

 Förskola och pedagogisk omsorg, samt fritidshem  

 förskoleklass 

grundskola 

gymnasieskola 

grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stödfunktionerna, 

exempelvis fritidsklubb 

 kommunal vuxenutbildning 

svenska för invandrare (sfi) 

samhällsinformation 

 Särskild utbildning för vuxna 

 Kulturskola 

Uppgifter som regleras i skollagstiftningen men fullgörs av andra nämnder är: 

 Skolmåltider (Kostenheten, KS) 

 Skolskjuts respektive elevresor (Enheten för samhällsresor, KS) 

 Uppföljningsansvaret enligt Skollagen (2011:800) 29 kapitlet 9 § (ar-

betsmarknadsenheten, VON) 

Nämnden planerar årligen för 10 sammanträden 

 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda  

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda  

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar  
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Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

Handläggningstiden för en förskoleplats inte överstiger fyra måna-

der. 

Antalet inskrivna barn per avdelning understiger 17 (mäts i oktober). 

Ingen vårdnadshavare nekats möjlighet att välja den skola de önskar 

för sitt barn. (Baserat på formella ansökningar). 

Procentandelen grundskoleelever som väljer nationella gymnasie-

program i Sala kommuns 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 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING 

Samtliga enheter har en aktuell Skolverkets utmärkelse för hållbar 

utveckling. 
 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Andel elever i gymnasieskolorna som uppger att skolmiljön är trygg 

ökar. 

Alla elever i gymnasieskolan har en mentor i näringslivet 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling: 
 

Kommunen kan alltid erbjuda en förskoleplats inom fyra månader. 

Antalet förskolebarn per avdelning är c:a 18. 

Alla får gå på den skolenhet de begär. 

Procenten grundskoleelever som väljer Sala kommuns gymnasier ökar något, 

men är klart under 60% (47,8). 

Antalet elever från andra kommuner är nästan oförändrat trots vikande elev-

kullar. 

Ingen yrkeshögskola är i sikte. 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Högst 5 procent av eleverna i åk 1-6 i enkät svarar att de upplever 

att skolans personal sällan eller aldrig bryr sig om vad de tycker. 

(Mätt i årskurs 2) 

Högst 10 procent av eleverna i årskurs 7-9 i enkät svarar att upple-

ver att skolans personal sällan eller aldrig bryr sig om av de tycker. 

(Mätt i årskurs 8) 

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 verksamheterna ökar 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET. 
 

80-100 procent av eleverna lämnar grundskolan med fullständiga 

betyg. 

90-100 procent av eleverna lämnar grundskolan med behörighet att 

söka gymnasieskolans nationella program (2010 års kriterier, d v s 

minst betyget godkänt i svenska, engelska och matematik) 

Procentandelen av avgångseleverna från Ösby- och Kungsängsgym-

nasiet med fullständigt slutbetyg ökar med 2 % årligen från 2010 års 

värde (2010: 77 %) 

Andelen elever inskrivna 15/9 i åk 1 som fortsätter i åk 2 på nation-

ellt program (inklusive IMPRO) ökar 

Andelen IG/F och – (streck) minskar, mätt på samtliga betyg i gym-

nasieskolan, mäts för läsåret före 

Procentandelen som med minst godkänt resultat fullföljer SFI inom 

två år ökar (mäts som SCB) 

Procentandelen som med minst godkänt resultat fullföljer påbörjade 

kurser inom vux-utbildning ökar (mäts 1/4) 
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

 

MÅL: PÅVERKAN 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 möj-

lighet till inflytande och inbjuds till att delta i utformningen av den 

dagliga verksamheten ökar 

 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 
 

  


 
PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Bildnings- och lärandenämnden en trygg, säker och utvecklande 

arbetsmiljö när det totala sjuktalet understiger fyra procent.  


MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

90 procent i arbetsmiljöundersökning uppger att de upplever del-

aktighet och inflytande 


MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

75 procent i enkätundersökning upplever att det finns ett tydligt och 

bra ledarskap. 


Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 

Total sjukfrånvaro för 2012 är 4,8 % 

ÅRET SOM GÅTT 

 Bildnings- och lärandenämnden och utbildnings- och arbetsmarknads-

nämnden har slagits samman och de båda förvaltningarna har tillsam-

mans bildat bildnings- och lärandenämnden och skolförvaltningen. 

 Förvaltningens ekonom och personalhandläggare har organisatoriskt 

flyttats till kommunstyrelseförvaltningen. 
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 Tjänsten som utvecklingsledare har dragits in och arbetsuppgifterna 

övertagits av rektorer och förskolechefer. 

 En ny förskola som totalt kommer att ge = 68 platser har uppförts på 

Gärdesta förskola har byggts ut från fyra till åtta avdelningar, vilket till-

skapat 68 nya platser (2x14) + (2x20).  

 En utredning om nattomsorg presenterades under våren, och upphandla-

des under sommaren. Dock översteg offererade kostnader budgeten, var-

vid en utredning om billigare lösningar tillsattes. 

 Datorer till varje högstadieelev på högstadiet har ersatts av läsplattor. 

 Västerfärnebos högstadium flyttades höstterminen 2012 till Ekebyskolan. 

 Arbete har inletts för att bättre samordna de IT-stödda lärplattformarna 

för grundskolan och gymnasieskolan. 

 Den positiva utvecklingen när det gäller betyg och resultat på nationella 

prov, i grundskolan har befästs, även om resultaten blev något sämre än 

2011. Sala ligger dock stadigt bättre till än riket i snitt när det gäller de 

flesta nationella jämförelsetal. 

 Grundskolan har för perioden hösten 2011 till och med våren 2013 totalt 

cirka 1 mkr i bidrag från länsstyrelsen, för att genomföra ett omfattande 

projekt som skall stödja det entreprenöriella lärandet – det så kallade 

LIVE-projektet. 

 Arbetet med att stärka fritidshemmen har fortsatt, genom den riktade ut-

bildningen till all personal. Samtliga enheter arbetar med att upprätta 

handlingsplaner för fritidshemsverksamheten. 

 Kulturgarantin stöds av Kulturrådets bidrag för Skapande skola. Alla års-

kullar i grundskolan omfattas av garantin. Den innebär att grundskolans 

lärare och elever med stöd av främst lokala kulturarbetare får stöd i arbe-

tet att tillmötesgå olika lärstilar 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12  Budget Avvikelse 

Kostnader 565 096 556 164 534 970  525 893 --9 077 

Intäkter 101 922 100 776 83 678  72 296 11 382 

Nettokostnad 463 174 455 388 451 292  453 597 2 305 

Verksamheternas nettokostnader 

Nämnd- och styrelseverk-
samhet 

849 1 119 945  1 345 400 

Kansli/stab (AME)  1 815     

Flyktingmottagande 26 229 10  0 -10 

Arbetsmarknadsåtgärder 4 220 4 358     

Kulturskola 4 749 4 996 5 214  5 062 -152 

Central förvaltning 28 362 27 812 19 207  23 543 4 337 

Förskola 79 009 89 072 99 238  98 875 -363 

Gymnasiesärskola  11 946 7 763  7 738 -25 

Grundsärskola 25 247 12 408 11 111  11 960 849 

Grundskola 216 464 202 690 206 031  203 647 -2 384 

Gymnasieskola 98 109 92 742 95 688  97 083 1 395 

Vuxenutbildning 3 704 4 381 4 999  3 264 -1 735 

SFI 2 174 1 822 1 087  1 080 -7 

Uppdragsutbildning 263      

Summa 463 174 455 388 451 292  453 597 2 305 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar Bokslut -10 Bokslut-11 Bokslut-12  Budget Avvikelse 

Nettoutgifter 3 359 5 069 3 664  3 700 36 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

De stora avvikelserna på intäkts- och kostnadssidan jämfört med budget beror 

dels på olika statsbidrag och projektpengar som ej är budgeterade. Några exem-

pel är pengar från kulturrådet, lärarstudenter samt Sparbanksmiljonen. Dels är 

det försäljning av verksamhet utöver budget som även för med sig motsvarande 

kostnader. 

Resultat per verksamhetsområde fördelar sig enligt nedanstående rubriker. 
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Nämnd- och styrelseverksamhet 

Verksamhetens överskott (+0,4 mkr). Det beror på att sammanslagningen av 

nämnderna har lett till färre ledamöter. 

Kulturskola 

Verksamhetens underskott (-0,2 mkr). Det beror främst på mindre intäkter än 

budgeterat samt att lärarnas löneökningar översteg budget. Försäljningen av 

verksamhet till Salberga fängelse blev mindre än förväntat. 

Central förvaltning 

Verksamhetens överskott (+ 4,3 mkr). Över hälften av överskottet kan härledas 

till förändringen av ferie- och semesterlöneskulden, vilket vi bedömer är en fråga 

av bokföringsteknisk karaktär. Men även kostnader för fortbildning rehabilite-

ringsinsatser och personalpolitiska åtgärder har minskat. Systemkostnader för 

databaser, säkerhetssystem och liknande har blivit högre än beräknat.  

Förskola 

Verksamhetens underskott (-0,4 mkr) Underskottet beror delvis på måltidsverk-

samheten, på grund av ökade portionspriser under verksamhetsåret (-0,3 mkr). 

En anledning är också att förskollärarnas löneökningar översteg budget. 

Att etapp 2 av Gärdesta förskola är ofinansierad täcks delvis upp av beslutet om 

att senarelägga utökningen av nattis och att införa helgomsorg inom förskolan 

togs samt av att vårdnadsbidraget ej utnyttjats i full omfattning. 

Den resursfördelningsmodell som förvaltningen använder ger varje avdelning två 

förskollärare och en barnskötare. Andelen förskollärare är dock lägre vilket ger 

ett överskott (+1,0 mkr). 

Grundsärskola 

Verksamhetens överskott (+0,8 mkr). Överskottet beror delvis på att det inte har 

varit några särskoleelever som gått i annan kommun. Verksamheten har också 

smidigare än väntat kunnat anpassas till sjuknande elevantal. 

Grundskola 

Verksamhetens underskott (-2,4 mkr). Kosten blev 1,6 mkr dyrare än budgeterat. 

Förklaringen är densamma som för förskolan. En annan anledning är att lärarnas 

löneökningar översteg budget. Det interkommunala nettot överesteg budget med 

1,4 mkr dels en följd av nyetablering av en friskola i Västerås dels att några elever 

från tidigare upptagningsområdet för Västerfärnebo 7-9 valt skolor i andra 

kommuner. Under hösten har enheterna fått starka krav på återhållsamhet, vilket 

gjort att underskottet har kunnat begränsas. 

Gymnasieskola 

Verksamhetens överskott (+ 1,4 mkr). Överskottet beror främst på minskade 

interkommunala kostnader samt att en effektiviseringsprocess pågår där lokal-
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behov ses över och pensionerad personal ej ersätts fullt ut. Kungsängsgymnasiet 

gör ett överskott (+ 2,0 mkr) och Ösby naturbruksgymnasium ett underskott (- 

3,3 mkr) 

Vuxenutbildning 

Verksamhetens underskott (- 1,7 mkr). Underskottet beror på redan gjorda åta-

ganden inom externa Komvuxutbildningar. 

Investeringar 

Överskottet blev 36 tkr. Trots att ingen budget givits för Gärdesta 2 så kunde 

budget hållas då omprioriteringar gjordes. 

FRAMTIDEN 

Bildnings- och lärandenämndens främsta utmaning under 2013 är att vidmakt-

hålla och utveckla en god kvalitet i verksamheten, trots de skärpta ekonomiska 

förutsättningarna. 

Förskolan har prioriterats och vi kommer sannolikt närmare målet att minska 

barngruppernas storlek till i snitt 14 på småbarnsavdelningar (1-3 år) och 20 på 

syskonavdelningar (3-5 år). Nettoinflyttningens omfattning kommer att avgöra 

hur stor förbättringen blir. 

I grundskolan fortsätter satsningen på läsplattor som ett centralt läromedel för 

alla högstadieelever. En översyn av de IT-baserade lärplattformarna och pedago-

giska uppföljningsverktygen görs för att så långt som möjligt skapa enhetliga 

system för hela skolväsendet och för förbättrad ekonomisk hushållning. 

Grundskolan får räkna med en viss reducering av lärartätheten som i dagsläget 

ligger något över rikssnittet. Samtidigt ökar elevantalet med 30-40 barn per år, 

enligt prognoserna. 

En översyn av lokalerna är på gång – där en tanke är att högstadiet på Ekeby och 

gymnasieskolan byter lokaler med varandra. Det skulle samtidigt frigöra utrym-

men för ytterligare samordning av främst f-6-verksamheten på Vallaskolan. 

Särskolan har under senare år haft minskat elevunderlag, något som även beräk-

nas fortsätta under 2013, för att därefter hamna på en stabil nivå. 

Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen pågår ett omfattande arbete för att 

anpassa verksamheten till elevunderlaget, efterfrågan av utbildning och en kvali-

tetsmässig god och kostnadseffektiv organisation. 

Osäkerheten kring ersättningen till andra kommuner och huvudmän, interkom-

munala kostnader, är fortfarande stor. Vi tror att utflödet av gymnasieelever 

kommer att stabiliseras eller i bästa fall minska något. Samtidigt har utflödet av 

grundskoleelever börjat öka på senare år. Genom samverkansavtal med andra 
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kommuner och med stöd av rättsliga prövningar räknar vi dock med att kunna 

minska ersättningsnivåerna för de enskilda eleverna hos andra huvudmän. 

Kulturskolan står inför stora utmaningar. Det finns dels en ambition att lokalin-

tegrera verksamheten med grundskolan men under rådande ekonomiska om-

ständigheter står också kulturskolan inför krav på betydande verksamhetsan-

passningar. 

VERKSAMHETSFAKTA 

Förskolan  2010 2011 2012 

Antal barn i förskoleverksamhet    

-kommunal förskola 740 779 844 

- familjedaghem 73 71 68 

- kooperativ 110 121 131 

Grundskolan  2010 2011 2012 

- grundskola och förskoleklass 2207 2121 2123 

Skolbarnsomsorg 751 750 798 

- kooperativt fritidshem Broddbo 
och Bråsta 

6 2 4 

Särskolan 2010 2011 2012 

Grundsär/träningsskola 37 39 31 

Fritidsklubb/fritids 25 27 22 

Kulturskolan 2010 2011 2012 

Antal elever i Kulturskolan 500 500 450 

Gymnasium 2010 2011 2012 

Elever i Sala Kommuns gymna-
sieskolor 

913 744 668 

varav elever från annan kommun 260 235 205 

Salaelever hos annan skolhu-
vudman 

341 399 392 

GY-sär 2010 2011 2012 

Elever i gymnasiesärskolorna 47 47 44 

varav elever från annan kommun 25 26 24 

Salaelever i annan kommun 23 23 17 



76 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

 
 

76 (112) 

Enheten för vuxnas lärande 2010 2011 2012 

Helårsplatser gymnasial vuxen-
utbildning 

172 188 142 

Helårsplatser grundläggande 
vuxenutbildning. 

37 44 23 

Antal elever Svenska för invand-
rare (snitt) 

90 70 69 
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Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 

VERKSAMHETSANSVAR 

Vård- och omsorgsnämnden med förvaltning har till uppgift att fullgöra kommu-

nens uppdrag inom socialtjänsten rörande individ- och familjeomsorg samt 

äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 

Föräldrabalken (FBL). 

Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin samt ledningen av den kom-

munala hälso- och sjukvården inkl hemsjukvård (fr om 1 september 2012). 

Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora 

olyckor och katastrofer. Till och med 2012-06-30 ansvarade också nämnden för 

kommunens uppgifter enligt alkohollagen samt tobakslagen. 

Vid halvårsskiftet 2012 omorganiserades kommunen varvid alkoholhandläggare 

och konsumentbyrå flyttades från nämndens ansvar och flyktingmottagande 

samt arbetsmarknadsåtgärder tillkom. 

Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer i 
kommunen som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation med målet 
att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. För att 
fullgöra uppdraget har Vård- och omsorgsförvaltningen organiserat sig i olika 
verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, omsorg 
om äldre samt flyktingmottagande och arbetsmarknad som tillkom vid halvårs-
skiftet. 
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MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda  

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är 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 from 1/9 
- Vi har under året medverkat i planering för införande av bil-

pool. 
- Ruttoptimering av hemtjänstens resor med ny teamindelning  
- Källsortering 
- Minska pappersförbrukning 
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PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING 

 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:  

Nämnden bidrar med olika aktiviteter till fullmäktiges målsättningar. Dessa har 

genomförts eller påbörjats under året. Bland annat arbetar en projekterings-

grupp med nybyggnation av vård- och omsorgsboende.  

Nämnden bidrar till målsättningen ”En långsiktig socialt hållbar utveckling” ge-

nom att pröva olika lösningar för de mest effektiva metoderna att hjälpa behovs-

sökande innevånare. 

- Pröva villkorad biståndbedömning i samarbete med Arbetsmarknadsen-

heten 

- Pröva hemtagningsteam/hemsjukvård/hemtjänst i förhållande till kort-

tids- och särskilda boendeformer 

Nytt motivationsboende som startade i början av 2012 för hemlösa och för hem-

tagning av institutionsvårdade missbrukare.

 

PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämndens mål är att utveckla verksamheten så att Sala kommuns 

medborgare skall uppleva att äldreomsorgen och stödet till utsatta 

personer är av god kvalitet och bra service. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ 

Nämndens bidrag består av två målsättningar: 

Brukarna får rätt serviceinsatser vid rätt tidpunkt av rätt personal, 

samt att barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov tillgo-

dosedda i sin hemmiljö 



MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att informationen till de som söker insatser 

inom verksamhetsområdet ska vara tydlig. De personer som erhåller 

insatser ska vara delaktiga i planering och genomförande av tjänster 

 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet:  
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PERSPEKTIVET VERKSAMHET 

 

Fördjupad undersökning av kundnöjdhet på äldreboenden har gjorts under hös-

ten. I ökad utsträckning analysera resultat av undersökningar som genomförs på 

nationell och lokal nivå samt utforma handlingsplaner 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 ar-

betsmetod 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 kontakt-

mannaskapet bättre. 

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster arbetar med vårdplaner 

och rehabplaner. 

Inom verksamheten äldreomsorg har brukar- och anhörigträffar hållits där för-

bättringsförslag tagits emot. Förändringar enligt några av förslagen kommer att 

genomföras under hösten.  

Inom boendeenheterna har verksamheterna satt upp ”förslagslådor ”där förbätt-

ringsåtgärder och åsikter kan lämnas. Dessa diskuteras sedan i enheternas kvali-

tetsgrupper. Genomgång och analys av resultaten i brukarundersökningar har 

genomförts inom alla boendeenheter. 

Kvalitetsutveckling i syfte att skapa mer sammanhållna vårdkedjor ska ske inom 

ramen för arbetet med hemsjukvård i kommunens regi. 

Både på förvaltningsövergripande nivå och arbetsplatsnivå systematiskt kart-

lägga 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 organisat-

ionen.  

Värdighetsgarantier för äldreomsorgen har implementerats. 

Myndighetskontoret har organiserats i funktioner för att möta kunderna bättre. 

Institutionsplaceringarna för Individ- och familj har minskat drastiskt för vuxna 

då Motivationsboendet med hemmaplanslösningar öppnat under året. 

Institutionsplaceringarna för Individ- och familj har dock ökat för barn.  

Öppenvårdsinsatser IFO har återgått 2012, efter en ökning föregående år, till 

2010 års nivå. 

Kundenkät till LSS korttidsboende utskickad samt referensgrupper för Daglig 

verksamhet har startats upp under året. 

Förvaltningen deltar sedan hösten 2012 i SKL:s utbildningssatsning Leda för Re-

sultat 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämnden bidrar när andelen skador, olycksfall och brott minskar för 

personalen inom nämndens verksamhetsområde samt när sjukfrån-

varon 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 05 ska genomföras på 
samtliga enheter. 



Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare:   

Sjukfrånvaron hamnade på 5,5 % 2012 varav 37,2% är långtidssjukskrivna ur 
denna grupp.  

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

Arbetsmarknadsenheten har organisationsmässigt flyttat till Vård- och Omsorg 
medan konsumentrådgivning samt alkoholhandläggare flyttats bort från halvårs-
skiftet. 

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

Hemsjukvårdens kommunalisering har planerats hela våren och övertagandet 
gjordes 1 september då 8 sjuksköterskor bytte huvudman och arbetet har sam-
ordnats i hemvårdsteam. 

Utvecklingsarbetet för synpunktshanteringen har inte påbörjats. 

Alla enheter har under våren fört diskussioner om värdighetsgarantier. Beslut 
har tagits på Vård- och Omsorgsnämnden i samband med budgetbeslut i oktober 
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ÅRET SOM GÅTT 

Omsorg om äldre 

 Nedläggning av 19 korttidsplatser inom äldreomsorgen och omstrukture-

ring mot kvarboende och hemtjänst för äldre  

 Påbörjad byggnation av nytt äldreboende med 80 platser. Informations-

träffar för anhöriga på berörda boenden har hållits för flytten. 

 Hälsoprogram för anställda i riskzon har genomförts i flera grupper. 

 Slutrapport från projektet anhörigstöd. Utvecklingsråd bildat. 

 Samarbetet med landstinget har fördjupats i arbetet för de mest sjuka 

äldre, ledningskraft. Arbetet med kvalitetsregistren fortgår. 

 I september övergick hemsjukvården i kommunal regi. 

 Hemtjänstens kunder ökade i antal med ca 40 personer under året. I de-

cember utplanerades ca 800 flera omvårdnadstimmar än i januari och 96 

timmar mera service. 

 Hemtjänsten erbjuder sedan februari enklare matberedning. 

 Kommuninnevånare över 75 år i ordinärt boende kan sedan februari 

själva välja vilka serviceinsatser de vill använda sig av upp till nio timmar 

i månaden. 

 Under våren genomfördes kundträffar i alla hemtjänstteam. Där påtala-

des vikten av bättre information till våra kunder. Under hösten fick alla 

kunder en informationsmapp hem till sig. 

 Utbildning runt genomförandeplaner, dokumentation, stroke och nutrit-

ion har genomförts. 

 Hemtjänstverksamheten har under året delats i nio mindre team för att 

förbättra kontinuiteten hos våra kunder. Teamutveckling har inletts un-

der hösten, nu med medverkan av de kommunanställda distriktssjukskö-

terskorna. 

Förvaltningsövergripande  

 Konsumentbyrån flyttade vid halvårsskiftet till Medborgarkontoret. 

 Alkoholhandläggningen flyttade vid halvårsskiftet till kommunstyrelse-

förvaltningen. 

 Alkohol- och drogsamordning har förts över till vård- och omsorgsnämn-

den från kultur- och fritidsnämnden. 
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Individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad 

 Arbetsmarknads- och integrationsverksamheten har förts över till vård- 

och omsorgsnämnden från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 Myndighetskontoret har funktionsindelats i barn och ungdomsgruppen, 

försörjningsstöd och vuxengruppen. Arbete med samsynen på hela Myn-

dighetskontoret så att handläggningen blir så likartad och rättssäker som 

möjlig. 

 Konsulent har anställts på Myndighetskontoret som har som uppgift att 

stötta och handleda handläggarna i utredning och lagstiftning. 

 Arbetsgrupp för införandet av en familjecentral har under året jobbat 

fram en verksamhetsidé samt en beskrivning av lokalbehovet. 

 Fyrklövern har under året tagit emot två stycken s.k. Dublin-ärenden. 

Ungdomar som sökt skydd i ett annat land innan de kom till Sverige. 

Dessa ungdomar ska utredas i det land som de först kom till och blir där-

för inte asylprövade i Sverige 

 Delegationsordningen förändrad på Myndighetskontoret. Enhetschef och 

konsulent beslutar om placeringar, tjänsteköp samt norm på försörj-

ningsstödet. 

 Starten av Motivationsboendet syftar till att minska institutions-

placeringar av vuxna. Flertalet placeringar av ungdomar som har skett 

beror på de brott och missbruk av droger som de unga gjort sig skyldiga 

till. Snabba och kraftfulla åtgärder har krävts för att förhindra ytterligare 

brott eller socialt nedbrytande beteende. Öppenvården för ungdomar har 

inte mäktat med att stötta upp de mest utagerande ungdomarna och de-

ras familjer. En satsning på ungdomsarbete krävs för att möta upp de be-

hov som finns både att förhindra placeringar men även för att förkorta 

dem.  

 Hot- och våldutbildning för Individ- och Familj  

 Familjerådgivningen, Skolteamet, Ungdomsmottagningen och IFAS, In-

tensivt Familjearbete, har breddat sitt arbete och arbetar nu med stöd i 

familjer för att förhindra placeringar av barn och unga. Namnet på teamet 

har ändrats till Familjebehandlarna. Teamet har även utökats med en 

person med kompetens inom familjebehandling och missbruk. 

Omsorg om funktionshindrade  

 Funktionsnedsättningsområdet har utbildats i Hot- och våld samt hur 

man kommunicerar med funktionshindrade vilket gör att man nu använ-

der Pictogram i kommunikationen. 
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 Daglig verksamhet startade under september upp ett samarbete med Sala 

Heby Energi. Arbetsanpassaren på dagligverksamhet har under året upp-

arbetat flera nya externa placeringar på olika arbetsplatser. Dagliga verk-

samheten på Kungsängsskolan avslutades i juni. 

 I februari avvecklades servicebostaden Lundiska och istället utvecklades 

bostäder med särskild service på området Johannesberg. 

 Ledig LSS gruppbostadsplats som har används som korttidsplats under 

perioden juni – oktober har stått tom sedan dess.  

 Vi har möjliggjort en verkställighet på hemmaplan som vi tidigare köpt av 

extern utförare genom att rekrytera ytterligare 2,0 årsarbetare till en re-

dan befintlig arbetsgrupp.  

 Schemamodellen årsarbetstid har införts på alla boendeverksamheter 

utom Gröna Villan.  Solgatan samt Dalhem har i dag modellen tvättstuge-

schema. Båda schemamodellerna leder till flexiblare schemalösningar.  

 LSS-boenden har jobbat med minsta möjliga bemanning under korttids-

frånvaro under året på alla verksamheter samt minskat handledningen. 

 Från juli har område Funktionsnedsättning haft 80 % ej tillsatt chefs-

tjänst och från 1 oktober har dagligverksamhets enhetschef varit TF verk-

samhetschef för område FO med chefsansvar även för dagligverksamhet. 

Sjukskriven enhetschef för boende har inte ersatts mellan 9/11 tom 

20/12. 

 Alla verksamheter utom Gröna Villan, Solgatan samt Skräddargränd do-

kumenterar nu sina daganteckningar elektroniskt i verksamhetssystemet  

 Socialstyrelsen har haft två tillsyner på två gruppboenden. Karpgatan och 

Gröna villan. Vi har åtgärdat deras synpunkter på Gröna Villan och fort-

satt arbete kommer att ske under 2013 runt åtgärdena. Socialstyrelsen 

hade inga synpunkter på åtgärder för Karpgatan. 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -10 Bokslut -11 Bokslut -12  Budget Avvikelse 

Kostnader 406 710 431 188 504 744  491 902 -12 842 

Intäkter 56 960 66 834 -122 660  -112 073 10 587 

Nettokostnad 349 750 364 354 382 084  379 829 -2 255 

Verksamhetsområdenas nettokostnader, tkr  

Förvaltningsövergripande vht 933 500 2 140  3 029 889 

Individ- och familjeomsorg 66 917 69 250 67 099  66 713 -386 

Omsorg om funktionshind-
rade 

81 603 87 914 84 501  88 273 3 772 

Omsorg om äldre 197 472 206 405 221 364  214 655 -6 709 

Färdtjänst 2 583 -     

Alkoholhandläggare 243 285     

Arbetsmarknadenhet   6 980  7 159 179 

Summa 349 750 364 354 382 084  379 829 -2 255 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar Bokslut -10 Bokslut-11 Bokslut-12  Budget Avvikelse 

Nettoutgifter 1 199 661 517  1 376 859 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

Nettoresultatet avviker från budgeten med -2 2 mkr. Av detta är 1,3 mkr ökad 

semesterlöneskuld.  

Bruttokostnaderna överskrider budget med -12,8 mkr, varav personalkostnader-

na -6,3 mkr, hyror -0,4 mkr, övriga kostnader –6,2 mkr. 

Personalkostnaderna förvaltningsövergripande -1,1 mkr beror på semesterlö-

neskulden, omsorgen om äldre uppvisar det största underskottet (-8,1 mkr) mot 

periodbudget. Vakanser inom IFO och omsorgen om funktions-hindrade håller 

nere det totala personalkostnadsunderskottet (+5,5 mkr). Avvikelse personal-

kostnad (-2,5 mkr) från budget på arbetsmarknadsenheten täcks av statsbidrags-

intäkter. 

Bruttointäkterna +10,6 mkr består bl a interna intäkter (1 mkr resursen, 4,5 mkr 

hemtjänst), 3 Mkr AMS-bidrag samt 2,1 övriga statsbidrag och projekt. 

Avvikelsen på övriga kostnader (-6,2 mkr) består bl a av försörjningsstöd (-1,1 

mkr), köp av verksamhet(-1,7 mkr). Motivationsboendets kostnader är något 
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dyrare än budget (-0,4 mkr) men täcks av intern omfördelning och minskning 

externa kostnader bl a den externa institutionsvården för vuxna. Resten av un-

derskottet består av ökade hemtjänstkostnader och OH (-3 mkr).  

Investeringar 

Resultat 517 tkr. Inköp av sängar till särskilda boenden äldreomsorg samt inköp 

till Karlagatans snickeri med investeringar i maskiner/utrustning. 

 2010 2011 2012 

Löneökning budget(utfall) - 5,1 mkr 3,5 (5) mkr 

Sem.löneskuld -0,1 mkr -0,5 

mkr 

1,3 mkr 

Försörjningstöd 22,5 mkr 24,4 

mkr 

23,9 mkr 

Nedläggning 19 äldreboendeplatser  

from 1/11 (helårseffekt ca 1,3 mkr) 

  0,2 mkr 

Institutionsvård  

kr/dygn barn 

3 120 1 897 3 420 

Institutionsvård  

kr/dygn vuxna 

2 055 1 836 1 463 

 

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 2011 12 kommuner i Sverige som satsade mindre 

pengar per invånare på sin äldreomsorg än vad Sala gjorde. 

 Funktionsnedsättning, LSS – 9,6 % under standardkostnad 

 Individ- och familjeomsorg + 6,2 % över standardkostnad 

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 
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och kan komma att slå tillbaka då behovet av LSS-boende beräknas öka. Nämn-

den 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. I dagsläget diskuterar nämnden därför neddragning 

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 2013: 

 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-

bättringsåtgärder inom boenden.  

 Arbetet med hemmaplanslösningar för vuxna fortsätter och behovet av 

placeringar har efter Motivationsboendets öppnande nästan upphört. 

 Deltagande i SKL:s utvecklingsprogram Leda för Resultat  

 Utveckla vårt arbete med teknik och larm. 

 Kvalitetssäkring och utveckling av vården och omvårdnaden för de mest 

sjuka äldre i samverkan med landstinget.  

 Fortsatt planering för ökade behov av hemtjänst. 

 Arbetet med utveckling och förtydligande av kontaktmannaskapet för 

brukare fortsätter. 

 Socialstyrelsen har beslutat om nya riktlinjer/vägledning när det gäller 

personaltäthet inom vård och omsorgsboende för äldre som ska gälla från 

och med 2014-01-01. 
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 Det nya vård och omsorgsboendet beräknas stå färdigt våren år 2014. 

Arbetet med att förbereda flytten har på börjats. 

 Område Funktionsnedsättning ser ett stort behov av fler gruppbostads-

platser redan under våren 2013. Även ett ökat behov av insatsen bostad 

med särskild service kommer att bli en stor utmaning i både personalbe-

manning samt brist på lägenheter. 

 De nya bemanningsriktlinjerna som kommer 2014 påverkar även områ-

det LSS i form ett ökat behov av personal  

 Fördelning av personalresurser över hela område FO i syfte att bemanna 

rätt pågår. 

 Handledning samt utökade personalresurser inom funktionsnedsättning 

kan återigen behövas beroende hur verkställighet på hemmaplan som vi 

tidigare köpt av extern utförare utvecklar sig. 

 Vi ser en ökad efterfrågan på externa arbetsplatsplaceringar inom daglig 

verksamhet, vilket ställer ett högre krav på oss. Arbete med att utveckla 

daglig verksamhet och externa placeringar fortsätter och samverkan med 

arbetsmarknadsenheten är en viktig del i den utvecklingen. 

 Flytten av hunddagis till Tränggatan 12 kommer att genomföras under 

början av 2013. Fortsatt behov av att hitta ny lokal för Bikupan kvarstår 

och behöver lösas så fort det går. 

 De verksamheter inom område funktionsnedsättning som under 2012 

inte har infört årsarbetstid eller påbörjat socialdokumentation i verk-

samhetssystemet kommer att slutföra det 2013. 

 Det påbörjade arbetet med att utveckla kortidsboendet Skräddargränd 

fortsätter under 2013. 

 Fortsatt samarbete under året med främst Salabostäder men även de pri-

vata fastighetsägarna för det ökande behovet av utslussningslägenheter, 

träningslägenheter och egna kontrakt för våra målgrupper inom IFO för 

såväl ensamkommande ungdomar som flyktingar och personer med 

skulder. 

 Implementera projektet VillJa i ordinarie verksamhet. 

 Revidering av riktlinjer för missbruksarbetet i kommunen har påbörjats 

och ska antas av VON. 

 Fortsatt samarbete med skolan kring gemensamma ungdomar med pro-

blem för att enas om hemmaplanslösningar. 

 Arbetet med att rekrytera så kallade förstärkta familjehem har påbörjats 

av handläggarna inom familjehemsteamet och på Fyrklövern med för-
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hoppning om att kunna rekrytera under året för behov inom bägge verk-

samheterna. 

 Arbetet med Familjecentral tillsammans med skolförvaltningen och 

Landstinget pågår. Familjecentralen förväntas starta hösten 2013. 

 Sänka försörjningsstödet, ett stort analysarbete på alla klienter som upp-

bär försörjningsstöd kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet 

kring försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.  

 Förvaltningens medverkan till att starta Sociala företag. 

 Åtgärder mot arbetslösheten främst bland ungdomar och jobbcenter i 

samarbete med arbetsförmedlingen. 

 Fyrklövern har utifrån den tvingande lagstiftningen som förväntas införas 

from halvårsskiftet om ytterligare en asyl plats behov av ett PUT-boende.  

 Anhöriginvandringen ser ut att öka vilket medför utmaningar gällande 

bostäder, försörjning och skola. 
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VERKSAMHETSFAKTA 

Tabell 1 Verksamhetsfakta 

Text 2012 2011 2010 

Antal årsarbetare 636 585 (exkl AME) 572 (exkl AME) 

Antal särskilda boendeplat-
ser SoL 

272 269 267 

- varav anpassade för de-
menta 

82 82 82 

- varav anpassade för per-
soner med psykiska funkt-
ionshinder 

7 7 5 

-varav antal korttidsplatser 
SoL 

36/19 36 36 

Antal korttidsboendedygn 
SoL 

9 175 10 864 9 754 

Antal personer med hem-
tjänstinsatser 1/10 

327 314 312 

Antal beslut bostad vuxna 
LSS 

66 67 57 

Antal personer med insat-
sen personlig assistans 
LSS/LASS 

6/35 7/35 3/32 

Antal personer med insat-
sen daglig verksamhet LSS 

75 76 65 

Antal beslut boendestöd 
kommunpsykiatri 

51 56 42 

Antal beslut elevhemsbo-
ende i annan kommun LSS 

14 12 10 

Antal hushåll med försörj-
ningsstöd 

733 735 744 

Antal personer placerade 
på institution 

29 41 44 

Antal deltagare i arbets-
marknadsinsatser 

384 357 206 

Navigatorcentrum 63 42 69 

Antal ungdomar i feriear-
bete 

128 125 158 

Antal mottagna flyktingar 79 40 51 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR  

Kommunens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

TKR Not Redovisat 
2011 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012 

     

Verksamhetens intäkter 1 248 953 300 052 245 703 

Jämförelsestörande intäkt 1   20 962 

Verksamhetens kostnader 2 -1 212 248 -1 278 471 -1 232 826 

Avskrivningar 3 -44 333 -49 812 -46 536 

     

Verksamhetens nettokostnader  -1 007 628 -1 028 231 -1 012 697 

     

Skatteintäkter 4 789 877 810 226 819 936 

Generella statsbidrag     

och utjämning 5 238 074 234 189 237 756 

Finansiella intäkter 6 3 611 2 879 4 320 

Finansiella kostnader 7 -11 442 -11 718 -10 035 

     

Resultat före extraordinära poster  12 491 7 344 39 281 

     

Extraordinära intäkter    0 0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 0 

     

Årets resultat  12 491 7 344 39 281 
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KASSAFLÖDESANALYS 

TKR Not Bokslut 2011 Budget 2012 Redovisat 2012 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
    

Årets resultat 
 

12 491 7 344 39 281 

Justering för av- och nedskrivningar 
 

44 333 49 812 46 536 

Justering för gjorda avsättningar 
 

884 1 689 892 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 

Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 8 -10 605  0 -2 989 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 47 104 58 845 83 720 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
 

-31 635 0 22 215 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 
 

-3 467 0 -16 858 

Ökning/minskning förråd och varulager 
 

-491 0 118 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   11 511 58 845 89 195 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
    

Investering i materiella tillgångar 
 

-91 442 -109 121 -126 749 

Försäljning av materiella tillgångar 
 

11 783 3 800 5 309 

Investering i finansiella tillgångar 
 

0 0 0 

Försäljning av finansiella tillgångar 
 

3 368 0 1 119 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 -76 291 -105 321 -120 321 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
   

 

Nyupptagna lån 
 

50 000 0 53 025 

Amortering av långfristiga skulder 
 

-11 237 -11 718 -15 509 

Minskning av långfristiga fordringar 
 

3 439 3 200 4 231 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   42 202 -8 518 41 747 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 
 

 

Förändring långfristig skuld inkl indexuppr. Citybanan 
 

0 0 0 

Förändring långfristig fordran Citybanan  0 0 0 

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur  0 0 0 

Årets kassaflöde   -22 578 -54 994 10 621 

Likvida medel vid årets början 
 

33 329 -15 390 10 751 

Likvida medel vid årets slut 
 

10 751 -70 384 21 372 
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BALANSRÄKNING 

TKR Not 
Redovisat 

2011 
Budget 

2012 
Redovisat 

2012 

TILLGÅNGAR 
 

 
  

Anläggningstillgångar 
 

 
  

Materiella anläggningstillgångar 
 

 
  

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 675 257 
 

751 775 

Maskiner och inventarier 11 84 685 
 

85 809 

Finansiella anläggningstillgångar 12 117 678 
 

112 567 

Summa anläggningstillgångar 
 

877 620 939 737 950 152 

Omsättningstillgångar 
 

 
 

 

Förråd 13 3 179 2 689 3 061 

Kortfristiga fordringar 14 123 229 91 594 101 014 

Kassa och bank 15 10 751 -70 381 21 371 

Summa omsättningstillgångar 
 

137 159 23 902 125 447 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

1 014 780 963 638 1 075 598 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

 

Eget kapital 16 503 111 508 866 542 380 

-därav årets resultat 
 

12 491 7 344 39 281 

Avsättningar för pensioner 17 29 898 32 304 30 440 

Skulder 
 

 
 

 

Långfristiga skulder 18 245 002 182 233 282 868 

Kortfristiga skulder 19 236 768 240 235 219 910 

Summa skulder 
 

481 770 422 468 502 778 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
 

 
 

 

OCH SKULDER 
 

1 014 780 963 638 1 075 598 

 

Panter och ansvarsförbindelser 
 

2011 
 

2012 

Pantbrev 
 

423 
 

0 

Pensionsförpliktelser 20 574 507 
 

573 752 

Borgensåtaganden 21 359 080 
 

462 689 

Operationella leasingavtal 22 19 025  19 933 
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Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala - Heby Energi AB och Västmanlands 

Avfalls AB. 

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 

för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 274 kommuner 

som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 

borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressav-

tal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 

eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regress-

avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 

respektive medlemskommun har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i för-

hållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt 

ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick 

Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kr och to-

tala tillgångar till 272 786307 725 kr.  

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 654 818 206 kr och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 666 700 546 kr. 

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 

maximalt garanterar 17,5 mkr. 

Sala kommun har ett skogsinnehav på 4 993 ha med ett grovt beräknat mark-

nadsvärde på ca 300 mkr som till betydande del ligger utanför balansräkningen. 
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NOTER 

TKR  2011 2012 

Not 1 Verksamhetens intäkter   

 Försäljningsmedel 18 273 17 997 

 Taxor avgifter, ersättningar 74 300 78 947 

 Hyror och arrenden 13 959 14 445 

 Bidrag 68 522 88 923 

 - varav jämförelsestörande intäkt, återbetalning AFA  20 962 

 Försäljning verksamhet och entreprenad 63 035 63 232 

 Försäljning anläggningstillgångar 10 865 3 121 

 - varav jämförelsestörande intäkt försäljning aktier Sal-
berga fastighetsförvaltning AB 

3 368 0    

  248 953 266 665 

Not 2 Verksamhetens kostnader   

 Personalkostnader 777 014 791 249 

 Inköp anläggningstillgångar och underhållsmaterial 23 396 24 390 

 Bidrag 61 646 58 288 

 Entreprenader o köp av verksamhet 180 685 181 031 

 Konsulttjänster 5 575 6 281 

 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 41 115 40 787 

 Bränsle, energi och vatten 37 749 37 981 

 Förbrukningsmaterial inklusive kontorsmaterial 42 161 44 548 

 Övriga verksamhetskostnader 42 908 48 270 

  1 212 248 1 232 826 

Not 3 Avskrivningar   

 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 26 359 27 952 

 Maskiner och inventarier 17 920 18 585 

 Nedskrivningar 54 0 

  44 333 46 536 

Not 4 Skatteintäkter   

 Kommunalskatt, preliminär  771 133 810 061 

 Slutavräkning 2010  3 086 0 
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TKR  2011 2012 

 Slutavräkning 2011, korr 15 658 155 

 Slutavräkning 2012, prognos     __ 9 720 

  789 877 819 936 

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning och LSS   

 Inkomstutjämningsbidrag/avgift 185 787 191 994 

 Kostnadsutjämning -4 760 -1 078 

 Regleringsbidrag/avgift 22 045 10 604 

 LSS utjämningsavgift -649 -945 

 Fastighetsavgift 35 652 37 180 

  238 074 237 756 

Not 6 Finansiella intäkter   

 Bankränta 147 517 

 Ränta SHE Holding AB 1 811 1 019 

 Avkastning kommunala bolag 130 496 

 Övriga ränteintäkter 353 259 

 Påminnelse- och inkassoavgifter 174 195 

 Övriga finansiella intäkter 159 1 687 

 Återbetalning el- och dieselskatt 758 0 

 Ränta förlagslån 79 147 

  3 611 4 320 

Not 7 Finansiella kostnader   

 Låneräntor 7 109 8 482 

 Avgår räntebidrag 1 0 

 Finansiell kostnad pension 2 731 1 203 

 - varav effekt av förändrad diskonteringsränta 1 805 0 

 Indexuppräkning Citybanan 1 601 350 

  11 442 10 035 

    

Not 8 Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster   

 Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar -7 237 -2 843 
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TKR  2011 2012 

 Realisationsvinst vid försäljning av aktier -3 368 -135 

 Utdelning Sala Kulturfond ____ -11 

  -10 605 -2 989 

Not 9 Investeringsnetto   

 Investeringsutgifter  -91 442 -126 749 

 Investeringsinkomster 15 151 6 428 

 - varav fastighetsförsäljningar 11 783 5 309 

 - varav försäljning finansiella tillgångar 3 368 1 119 

  -76 291 -120 321 

Not 
10 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   

 Markreserv 13 189 13 324 

 Verksamhetsfastigheter 465 554 535 815 

 - varav pågående projekt 3 935 70 789 

 Fastigheter för affärsverksamhet 115 458 123 039 

 Publika fastigheter 72 410 68 593 

 Fastigheter för annan verksamhet 8 647 11 005 

  675 257 751 775 

    

 Ack Investeringar 948 219 999 233 

 Ack Avskrivningar -311 988 -323 976 

 Ingående bokfört värde 636 231 675 257 

 Nyanskaffning 69 985 106 889 

 Avyttring -11 783 -5 262 

 Årets Avskrivningar -26 359 -27 952 

 Nedskrivning -54 0 

 Reavinster 7 237 2 843 

 Utgående bokfört värde 675 257 751 775 
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TKR  2011 2012 

Not 
11 

Maskiner och Inventarier   

 Maskiner 26 030 25 840 

 Inventarier 42 904 46 444 

 Bilar 15 750 13 525 

  84 685 85 809 

    

 Ack Investeringar 232 135 230 128 

 Ack Avskrivningar -150 896 -145 443 

 Ingående bokfört värde 81 239 84 685 

 Nyanskaffning 21 366 19 756 

 Avyttring 0 -47 

 Årets Avskrivningar -17 920 -18 585 

 Utgående bokfört värde 84 685 85 809 

    

Not 
12 

Finansiella anläggningstillgångar   

 Aktier i Sala Industrifastigheter AB 5 075 5 075 

 Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2 

 Aktier i Sala-Heby Energi AB 88 88 

 Aktier i Vestmanlands Lokaltrafik AB 984 0 

 Aktier i Vafab 4 442 4 442 

 Aktier i Sala Silvergruva AB 5 000 5 000 

 Aktier i Salabostäder AB 10 247 10 247 

 Andelskapital Kommuninvest ekonomisk förening 1 020 1 020 

 Andelar 673 778 

 Bostadsrätter 40 40 

 Förlagsbevis Kommuninvest 3 800 3 800 

 Citybanan 19 298 19 298 

 Utlämnat lån Sala-Heby Energi Holding AB 67 009 62 778 

  117 678 112 567 
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TKR  2011 2012 

 Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommunin-
vest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 438 tkr för Sala kommun. Totalt 
andelskapital i Kommuninvest uppgick 2012-12-31 till 1 458 tkr. 

Upplösning av bidraget till Citybanan påbörjas 2013 och upplöses över 25 år. Beloppet uppgår till 
19 298 tkr. 

    

Not 
13 

Förråd   

 Lager Ösby Naturbruksgymnasium 1 655 1 807 

 Centralförråd 1 016 707  

 Lager glasskulpturer/tavlor/övriga gåvor 325 384 

 Lager Kungsängsgymnasiets kiosk 25 12 

 Lager Turistbyrån 58 63 

 Lager Simhallen 100 88 

  3 179 3 061 

Not 
14 

Kortfristiga fordringar   

 Kundfordringar 13 884 20 574 

 Fordringar hos anställda 36 34 

 Spannmålsleveranser 701 0 

 Statsbidragsfordringar 1 605 1 818 

 Skattekonto 25 445 836 

 Fordran mervärdesskatt 8 050 7 867 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 508 69 885 

  123 229 101 014 

Not 
15 

Kassa och bank   

 Huvudkassa 0 0 

 Postgiro 10 624 17 613 

 Bank 127 3 759 

  10 751 21 371 

 (Checkkrediten uppgår till 52 325 tkr)    
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TKR  2011 2012 

Not 
16 

Eget kapital   

 Anläggningskapital 602 720 636 843 

 Rörelsekapital -99 609 -94 463 

  503 111 542 380 

 Specifikation av det egna kapitalets förändring   

 Ingående Eget kapital 490 620 503 111 

 Utdelning Sala Kulturfond  -11 

 Årets resultat 12 491 39 281 

 Utgående Eget kapital 503 111 542 380 

    

 I eget kapital ingår 471,3 tkr som avser Sala Kulturfond   

    

 Balansutredning   

 Årets resultat 12 491 39 281 

 Realisationsvinst -10 605 -2 978 

 Justerat resultat 1 887 36 303 

Not 
17 

Avsättningar för pensioner   

 Avsättning för pensioner 23 670 24 356 

 Avsättning för garanti- och visstidspensioner 391 141  

 Avsättning för särskild löneskatt pensioner 5 837 5 943 

  29 898 30 440 

Not 
18 

Långfristiga skulder   

 Swedbank 9 240 0 

 Kommuninvest 213 434 260 190 

 Citybanan 22 328 22 678 

  245 002 282 868 
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TKR  2011 2012 

Not 
19 

Kortfristiga skulder   

 Kortfristig del av långfristig skuld 11 376 14 246 

 Leverantörsskulder 51 391 53 474 

 Upplupen källskatt 10 978 12 513 

 Upplupna arbetsgivaravgifter 13 234 14 794 

 Fastighetsskatt 759 723 

 Statsbidragsförskott Gruvans vattensystem 1 090 1 090 

 Utdelning från Jöns och Alvida Åkermans fond 1 1 

 Statsbidragsförskott flyktingverksamhet 3 240 1 787 

 Semesterlöneskuld 34 023 36 220 

 Ferielöneskuld lärare 13 189 11 233 

 Uppehållslöneskuld 1 261 1 049 

 Upplupen särskild löneskatt pensioner 5 810 6 014 

 Upplupna räntekostnader 1 204 1 251 

 Upplupna pensionskostnader, individuell del 23 948 24 788 

 Övriga förutbetalda intäkter 1 736 1 709 

 Förutbetalda skatteintäkter 1 092 1 125 

 Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder 62 437 37 892 

  236 768 219 909 

Not 
20 

Anvarsförbindelser   

 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 

462 343 461 735 

 - varav effekt av förändrad diskonteringsränta 32 636 0 

 Särskild löneskatt pensioner, ansvarsförbindelser 112 164 112 017 

  574 507 573 752 

Not 
21  

Borgensåtaganden   

 Förlustansvar för egna hem och småhus 931 664 

 Kommunens företag 358 149 462 025 

  359 080 462 689 
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TKR  2011 2012 

Not 
22 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år   

 Minimileasavgifter 19 025 19 933 

 Med förfall inom 1 år 4 171 3 044 

 Med förfall inom 1-5 år 8 754 9 274 

 Med förfall senare än 5 år 6 100 7 615 

 



103 (112) 
ÅRSREDOVISNING 2012 

 
 

103 (112) 

Drift- och investeringsredovisning 

 

Driftredovisning, tkr   Kostnader     Intäkter   Netto 

  Budget 
2012 

 

Redovisat 
2012 

Budget-
avvikelse 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012 

Budget-
avvikelse 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012 

Budget-
avvikelse 

% 

Kommunstyrelsens förvaltning 616 710 609 216 7 494 403 433 406 715 3 282 213 277 202 502 10 775 5% 

Revision 804 758 46 0 0 0 804 758 46 6% 

Överförmyndaren 3 155 2 953 202 50 160 110 3 105 2 793 312 10% 

Bildnings- och lärandenämnd 525 893 534 970 -9 077 72 296 83 678 11 382 453 597 451 292 2 305 1% 

Vård- och omsorgsnämnd 491 902 504 744 -12 842 112 073 122 660 10 587 379 829 382 084 -2 255 -1% 

Summa 1 638 464 1 652 641 -14 177 587 852 613 212 25 360 1 050 612 1 039 428 11 183 1% 

 

 

Investeringsredovisning, tkr   Utgifter     Inkomster   Netto 

  Budget 
2012 

 

Redovisat 
2012 

Budget-
avvikelse 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012 

Budget-
avvikelse 

Budget 
2012 

Redovisat 
2012 

Budget-
avvikelse 

% 

Kommunstyrelsens förvaltning 176 176 122 577 53 599 3 800 5 309 1 509 172 376 117 268 55 108 32% 

Bildnings- och lärandenämnd 3 700 3 664 36 0 0 0 3 700 3 664 36 1% 

Vård- och omsorgsnämnd 1 376 508 868 0 0 0 1 376 508 868 63% 

Summa 181 252 126 749 54 503 3 800 5 309 1 509 177 452 121 439 56 013 32% 
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Koncernens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

TKR 2011 2012 

   Verksamhetens intäkter 609 582 590 388 

Jämförelsestörande intäkter 0 20 962 

Verksamhetens kostnader -1 509 228 -1 502 304 

Avskrivningar  -71 575 -75 126 

  
 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -971 221 -966 079 

  
 

Skatteintäkter 789 877 819 936 

Generella statsbidrag och utjämning 238 074 237 756 

Finansiella intäkter 2 481 2 250 

Finansiella kostnader -39 427 -36 250 

  
 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19 784 57 613 

  
 

Extraordinära intäkter 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 

Aktuell skatt -2 053 -437 

Uppskjuten skatt -1 142 -1 464 

  
 

ÅRETS RESULTAT 16 589 55 712 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr 2011 2012 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 

 

Årets resultat 16 589 55 712 

Justering för av- och nedskrivningar 71 575 75 126 

Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn 7 -2 252 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -9 691 631 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 78 480 129 217 

Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager 9 153 1 296 

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar -17 439 11 835 

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder -33 993 -11 956 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 36 201 130 393 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
 

 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 -347 

Försäljning immateriella anläggningstillgångar 1 710 0 

Investering i materiella anläggningstillgångar -155 420 -140 632 

Försäljning av materiella anläggningstillångar 14 783 5 309 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -88 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 396 2 147 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -134 531 -133 610 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
  

Nyupptagna lån 102 759 308 047 

Amortering av skuld -31 385 -281 511 

Ökning långfristiga fordringar 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 3 440 4 231 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 74 814 30 767 

Årets kassaflöde -23 516 -27 550 

Likvida medel vid årets början 63 941 40 818 

Likvida medel vid årets slut 40 425 68 368 
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BALANSRÄKNING 

TKR Not  2011 2012 

TILLGÅNGAR   
  

Anläggningstillgångar   
  

Immateriella anläggningstillgångar   
  

Goodwill   12 513 11 619 

Elcertifikat   0 347 

Summa immateriella anläggningstillgångar   12 513 11 967 

Materiella anläggningstillgångar   
 

 

Mark, byggnader o tekn.anl.tillg 1  1 566 428 1 645 316 

Maskiner och inventarier 2  89 069 89 793 

Pågående arbete   20 224 4 443 

Summa materiella anläggningstillgångar   1 675 721 1 739 552 

Finansiella anläggningstillgångar   
 

 

Värdepapper, andelar, m.m.   34 936 33 116 

Långfristiga fordringar   8 376 7 847 

Summa finansiella anläggningstillgångar   43 312 40 963 

Summa anläggningstillgångar   1 731 547 1 792 482 

Omsättningstillgångar   
 

 

Förråd   14 546 13 250 

Fordringar   161 460 145 990 

Kassa och bank   40 425 68 368 

Summa omsättningstillgångar   216 431 227 609 

SUMMA TILLGÅNGAR   1 947 977 2 020 090 

 

TKR Not  2011 2012 

EGET KAPITAL    
  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
  

Eget kapital   
  

Ingående eget kapital   569 966 586 004 

Årets resultat   16 589 55 712 
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TKR Not  2011 2012 

Summa eget kapital   586 555 641 716 

Minoritetsintressen   0 0 

Avsättningar   
 

 

Pensioner och liknande förpliktelser   31 370 31 809 

Avsättning skatter   11 822 13 334 

Summa avsättningar   43 192 45 144 

Skulder   
 

 

Långfristiga skulder   
 

 

Långfristiga skulder   971 558 1 001 696 

Summa långfristiga skulder   971 558 1 001 696 

Kortfristiga skulder   
 

 

Leverantörsskulder   81 480 91 104 

Övriga kortfristiga skulder   265 192 240 430 

Summa kortfristiga skulder   346 672 331 534 

Summa skulder   1 318 230 1 333 230 

SUMMA EGET KAPITAL    
 

 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 947 977 2 020 090 

 

TKR 
 

2011 2012 

Ställda panter 423 631 371 825 

 
  

 

Ansvarsförbindelser 
 

Pensionsförpliktelser 575 976 575 121 

Borgensåtaganden 1 631 1 189 

Övriga förpliktelser 272 0 
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NOTER 

TKR 
  

2011 2012 

Not 1  MASKINER OCH INVENTARIER   

      
Anskaffningsvärde 

  
635 226 660 434 

Ackumulerade avskrivningar 
 

-328 560 -336 679 

BOKFÖRT VÄRDE 
  

306 666 323 755 

     
 

Not 2  MARK, BYGGNADER OCH   

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
 

 

     
 

Anskaffningsvärde 
  

1 904 945 1 999 715 

Ackumulerade avskrivningar 
 

-556 149 -588 491 

BOKFÖRT VÄRDE 
  

1 348 797 1 411 224 
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Redovisningsprinciper 

Redovisningen har upprättats i överenskommelse med lagen om kommunal re-

dovisning och god redovisningssed och enligt gällande rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning. 

Avvikelse 

Kommunen har erhållit ”prestationsersättning för sjuka äldre”. Ersättningen har 

bokförts på 2013 istället för 2012 vilket avviker från god sed. Syftet med avvikel-

sen är att ersättningen ska kunna användas i verksamheten under 2013. 

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 december har peri-

odiserats. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Enligt Sala kommuns ’Riktlinjer för hantering av kapitalkostnader’ ska inventa-

rier som klassas som en investering ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och 

ha ett värde av minst ett halvt basbelopp. 

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. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen 

för; byggnader och tekniska anläggningar: 10, 20, 25, 33 och 50 år, och för ma-

skiner och inventarier; 3, 5, 7, 10 och 15 år.  

Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls. 

Exploateringstillgångar 

Kommunens exploateringstillgångar är redovisade som materiella anläggnings-

tillgångar. 

Internränta 

Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde, vilken är den av Kom-

munförbundet rekommenderade, för 2012 4,20 %.  

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna har bokförts enligt Kommunförbundets senaste prognos, cirku-

lär 12:75. 
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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. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda har 

skuldförts. Förändringen av RIPS-räntan har bokförts som en finansiell kostnad. 

Leasing 

De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella. 

Begreppsförklaringar 

 

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. 
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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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BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  

I denna bilaga redovisas samtliga indikatorer som använts för att göra bedömningen av måluppfyllelsen.   

Kommunfullmäktige 
 

Mål Indikator 2012 2011 2010 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling: 

Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen 
är positiv  

+28 + 33 + 36  

 Antalet fastställda 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar  

9 3 9  

 Försäljningsvärdet på 
fastigheter ökar 
(medelvärde tkr) 

1 361
1
 1 212 1 237 

 Antalet lägenheter ökar  +93 +31 +68  

 Sala förbättrar sin 
placering på Svenskt 
Näringslivs ranking med 
20 % 

230 257 231 

 - förändring % 10,5 % - 11 % 11 % 

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

Medborgarna ger Sala i 
SCB:s 
medborgarundersökning 
minst betyget 65 (skala 
0– 100) som en bra plats 
att leva och bo på 

57 Ingen 
mätning 

2011 

59 

 Sala förbättrar sin 
placering på ”Fokus” 
ranking av kommunerna 
som en bra plats att bo 
på 

263 254 180 

                                                             
1Källa: Mäklarstatistik.se 
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Mål Indikator 2012 2011 2010 

En långsiktig miljömässigt 
hållbar utveckling 

Antal kommunala 
fastigheter som värms 
upp med olja 

4 5 5 

 Andelen lokalt 
producerad energi ökar 
av den totala 
energianvändningen 

2
 

- - - 

 Antal resor med 
kollektivtrafik ökar 
(buss) 

254 209 252 568 271 577 

 Totala mängden 
hushållsavfall minskar 
(kg/inv)

 3
 

363 831 451 

 Utsläpp från bilar 
minskar

2
 

- - 2 560 kg 

 Andelen ekologiskt 
producerade produkter i 
kostverksamheten ökar  

20,3 % 15 % 10 % 

Mål för perspektivet verksamhet: 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Medborgarna i SCB:s 
medborgarundersökning 
ger verksamheten lägst 
betyget 55 (skala 0– 
100) 

53 Ingen 
mätning 

2011 

53 

God service av hög kvalitet Brukare inom vård och 
omsorg får rätt insatser 
vid rätt tidpunkt av 
kompetent personal 

4
 

Målet 
delvis 

uppfyllt 

Uppfyllt Målet  
delvis 

uppfyllt 

 Fler barn, ungdomar och 
vuxna inom vård och 
omsorg får sina 
individuella behov av 
stödinsatser 
tillgodosedda i sin 
hemmiljö 

4
 

Målet 
delvis 

uppfyllt 

Målet 
delvis 

uppfyllt 

Målet  
delvis 

uppfyllt 

 Andelen elever som 
lämnar grundskolan med 
behörighet att söka 
gymnasieskola ökar 

5
 

94 % 94 % 88 % 

Påverkan och inflytande 
för kommunens 
medborgare 

Medborgarna i SCB:s 
medborgarundersökning 
bedömer möjligheten till 
inflytande och påverkan 
till minst 45 (skala 0– 
100) 

37 Ingen 
mätning 

2011 

39 

     

     

                                                             
2 Uppgifterna har inte kunnat redovisas 
3 Indikatorn avser insamlad mängd hushållsavfall, kg/inv, källa: Avfall Sverige 
4 Se Vård- och omsorgsnämnden sid 14 för redovisning av indikatorer 
5 Enl 2010-års kriterier, dvs godkänt i svenska, engelska och matematik 
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Mål Indikator 2012 2011 2010 

     

Mål för perspektivet medarbetare:6
 

Trygg, säker och 
utvecklande arbetsmiljö 

Andelen 
skador/olycksfall/brott 
minskar till 50 % av 
totalt antal 
registreringar 

69 % 65 % 63 % 

 Sjukfrånvaron 
understiger 5 %  

4,7 % 4,3 % 4,1 % 

Mål för perspektivet ekonomi: 

Hållbar ekonomisk 
utveckling 

Årets resultat uppgår till 
minst 1 % av skatte-
intäkter, generella stats-
bidrag och utjämning 

3,7 % 1,2 % 8 % 

 Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än 
nettokostnadsökningen: 

 – skatteintäkter, 
statsbidrag, utjämning – 
förändring från 
föregående år i % 

2,8 % 3,2 % 5,5 % 

 – nettokostnadsökning – 
förändring från 
föregående år i % 

0,5 % 3,2 % 6,1 % 

 Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag 

  - avvikelse 
driftsredovisning, mkr 

11,2 3,4 3,4 

 
  

                                                             
6 Målsättningar för delaktighet och inflytande samt tydligt och bra ledarskap har inte kunnat följas upp då ingen medarbetarenkät gjordes 
som planerat för 2012 
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Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förvaltning 

Mål Indikator 2012 2011 2010 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling: 

Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är 
positiv 

 + 33 + 36  

 Antalet fastställda 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

9 3 9  

 Antalet lägenheter ökar +96 +31 +68 

 Sala förbättrar sin placering 
på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20 % 

10,5 % (230) -11 % (257) 11% (231) 

 Den direkta skatteintäkten 
ökar enligt TEM

1) 2)
 

 5,7 Mnkr 6,8 Mnkr 

En långsiktig 
socialt hållbar 
utveckling 

Sala har en bra livs- och 
boendemiljö enl. NRI (nöjd-
regionindex, där max är 100) 

57 - 59 

En långsiktig 
miljömässigt 
hållbar utveckling 

Andelen lokalt producerad 
energi ökar av den totala 
energianvändningen 

 Redovisas i 
kommun-

övergripande 
bokslut 

- 

 Antal resor med 
kollektivtrafik ökar (buss) 

254 209 252 568 271 577 

 Totala mängden 
hushållsavfall minskar (kg) 

 Redovisas i 
kommunövergripa

nde bokslut 

485 

 Utsläpp från bilar minskar  Redovisas i 
kommunövergripa

nde bokslut 

2 560kg 

 Andelen lokalproducerade 
råvaror som används inom 
kommunens matproduktion 
ökar 

 Redovisas i 
kommunövergripa

nde bokslut 

10 % 

Trygg säker och 
utvecklande  
arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron understiger 5 
% 

4,7 4,3 4,1 

1) Då statistiken för året redovisas efter att årsredovisningen publicerats avser resultat föregående år 

2) 2010 infördes en ny och mer tillförlitlig metod att beräkna skatteintäkterna. Därför är inte måttet jämförbart med tidigare år. (Resurs 

AB) 
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Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 

Mål Indikator 2012 2011 2010 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling: 
Ett växande Sala Minst hålla eller helst 

förkorta remisstiden för 
LBE- och planärenden. 

Uppfyllt. Svar 
oftast inom ett par 

dagar. 

Uppfyllt. Svar 
oftast inom ett par 

dagar. 

Uppfyllt. Svar 
oftast inom ett par 

dagar. 

 Remissvar vid ansökan 
av alkoholtillstånd skall 
skickas inom 2 dagar. 

Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt  

 Tillstånd för hantering av 
brandfarliga eller 
explosiva varor. 
Delegationsbeslut skall 
ske inom 1-5 
arbetsdagar efter 
inlämnande av komplett 
ansökan. 

Uppfyllt Inget uppdrag Inget uppdrag 

 Remissvar från polisen 
om olika 
tillståndsärende, t.ex. 
offentliga 
sammankomster, 
fyrverkerier, etc, skall 
skickas inom 2 dagar. 

Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

 Delegationsbeslut för 
egensotning skall skickas 
inom 2 dagar. 

Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

Mål för perspektivet Verksamhet: 

  Sala/Riket Sala/Riket Sala/Riket 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

Andelen som aldrig är 
orolig för brand ej 
understiger riket 

Nästa mätning 
2013 

Nästa mätning 
2013 

 54 %/53 % 

 Andelen som anger att 
möjligheten att påverka 
sin egen säkerhet vid 
brand i bostaden är 
ganska stor, ej 
understiger riket 

Nästa mätning 
2013 

Nästa mätning 
2013 

50 %/47 % 

 Andelen som har 
brandvarnare ej 
understiger riket 

Nästa mätning 
2013 

Nästa mätning 
2013 

90 %/92 % 

 Andelen som har 
brandsläckare ej 
understiger riket 

Nästa mätning 
2013 

Nästa mätning 
2013 

63 %/50 % 

 Andelen som gått kurs i 
första hjälpen ej 
understiger riket. 

Nästa mätning 
2013 

Nästa mätning 
2013 

56 %/54 % 

 Andelen som gått kurs i 
olycksförebyggande 
arbete (t.ex. 
brandskydd) ej 
understiger riket 

Nästa mätning 
2013 

Nästa mätning 
2013 

35 %/35 % 



7 
 

Mål Indikator 2012 2011 2010 

 Kommunens SCB-
undersökning. ”Hur 
nöjda är medborgarna 
med räddningstjänsten” 

Sala jmf snittindex 
medverkande 
kommuner 

77/74 

 

Nästa mätning 
2012 

78/74 

 

God service av 
hög kvalitet 

De planerade tillsynerna 
enligt LSO och LBE är 
utförda. 

100 % 100 % 100 % 

 Minst 10 % (3500 
personer) av 
kommunbefolkningen 
årligen genomgår 
utbildning i 
brandkunskap eller 
sjukvård.  

5 300 4 150 6 000 

 Avvikelserapporterna 
om fel inom SOS Alarms 
hantering av 112-
samtalen är noll.  

0 7 6 

 Antal utryckningar i 
förhållande till 
jämförbar statistikgrupp 
i MSB:s riksstatistik är 
under medel. 

Från MSB hösten 
2013 

11,27/11,18 Över 

 Anspänningstiderna 
hålls. (Tid från larm tills 
fordonet lämnar 
brandstationen). Mäts i 
avvikelserapportering.  

0 1 1 

Mål för perspektivet medarbetare: 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Räddningsarbetet utförs 
väl utan att personalen 
skadas. (Angivna 
händelser är av mindre 
allvarlig karaktär). 

1 (1 övning) 1 

 Sjukfrånvaron 
understiger 4 %. 

1,49 % 2,50 % 2,83 % 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetare 

 

 

   

Tydligt och bra 
ledarskap 

Medarbetarenkät ej 
utförd ännu. 

  - 
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Kommunstyrelsen – Tekniskt kontor 
 

Mål Indikator 2012 2011 2010 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling 

En långsiktig 
socialt hållbar 
utveckling 

 

Andelen nöjda 
medborgare, trygghets- 
och säkerhetskänsla 

54 Ingen mätning 51 

 Andelen nöjda 
medborgare, miljöer i 
gatu- och parkmark 

58 Ingen mätning 49 

En långsiktig 
miljömässigt 
hållbar utveckling 

Andelen återstående 
oljeuppvärmda 
fastigheter 

4 5 5 

 Andelen ekologiskt 
producerade produkter i 
kostverksamheten 

20,3 % 15 % 10 % 

 Andelen ökad 
biogasproduktion 

170 084 51 632 133 576 

 Andelen nöjda 
medborgare, gång- och 
cykelvägar 

51 Ingen mätning 50 

Mål för perspektivet Verksamhet 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

Andelen nöjda kunder i 
kostverksamheten 

Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning 

 Andelen nöjda gäster i 
kostverksamheten 

90 % Ingen mätning Ingen mätning 

 Andelen nöjda 
medborgare avseende 
sophämtningen. 

65 Ingen mätning 64 

 Andelen nöjda 
medborgare avseende 
miljöarbetet inom 
sophanteringen 

65 Ingen mätning 64 

 Andelen nöjda 
medborgare, vatten och 
avlopp 

82 Ingen mätning 83 

 Andelen nöjda 
medborgare, gator och 
vägar 

49 Ingen mätning 49 

Mål för perspektivet Medarbetare 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Sjukfrånvaro totalt, % Kompletteras 
senare 

4,0 4,3 

 Sjukfrånvaro kvinnor, % Kompletteras 
senare 

3,6 4,4 

 Sjukfrånvaro män, % Kompletteras 
senare 

4,4 4,2 
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Kommunstyrelsen - Samhällbyggnadskontor 

Mål Indikator 2012 2011 2010 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling 

Ett växande Sala Handläggningstiderna för 
bygglov understiger 3 veckor 

<21 27 dagar 15 dagar 

En långsiktig 
miljömässigt 
hållbar utveckling 

Arbeta med de nationella 
miljömålen, Sala ekokommun 
och klimatstrategin som grund 

Genomfört Genomfört Genomfört 

Mål för perspektivet Verksamhet 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

Nöjdkundindex överstiger 65 
poäng 

- 65 - 

God service av 
hög kvalitet 

Bygg- och miljönämnden arbetar med en kvalitetsäkring av verksamheten då detta stärker 
rättssäkerheten och höjer kompetensen. Det bidrar även med verktyg för ökad effektivitet, 
avvikelserapportering och utveckling av nämnden serviceåtaganden. För arbetet finns 
särskilda kvalitetsmål framtagna. 

Mål för perspektivet Medarbetare 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron skall understiga 
4,5 % 

4,2 % 4,3 % 1,7 % 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Tjänstemännen har en 
långtgående delegation och en 
stor möjlighet att påverka sin 
egen arbetssituation med eget 
ansvar 

Genomfört Genomfört Genomfört 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Kompetensutvecklingsplanerna 
för chefer inom förvaltningen 
fokuserar på 
ledarskapsutbildning 

Genomfört Genomfört Genomfört 

Kommunstyrelsen – Kultur och Fritid 

Mål Indikator 2012 2011 2010 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

Andelen nöjda 
medborgare (65%) 

62 % Ingen mätning 
2011 

Mål ej uppfyllt. 
Fritid 58 % och 

Kultur 57 %  

 Antal medielån per 
invånare ska överstiga 
rikssnittet. (6,3 %) 

6,8 % Mål uppfyllt 6,6 % Mål uppfyllt. 7,5 % 

 Antal besökande i 
simhallen ska överstiga 
115 000 

90 455 Mål ej uppfyllt 
90 566 besökande 

Mål ej uppfyllt. 
97 578 besökande 

God service av 
hög kvalitet 

85 % av eleverna i åk 3 
ska ha lärt sig simma 

87 % 84 % Mål uppfyllt. 86 % 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Antalet inköpsförslag via 
webben ska utgöra 5 % 
av alla inköp 

11,3 % Mål uppfyllt 10 % Mål uppfyllt. 8% 

 Antalet genomförda 
förslag från ungdomarna 
i ungdomslokalen ska 
överstiga 90 % 

95 % Mål uppfyllt 91 % Ej genomfört 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Korttidsfrånvaron ska 
aldrig överstiga 2,9 
dagar per person och år 

1,5 dagar Mål uppfyllt 2,3 
dagar 

Mål uppfyllt. 2,2 
dagar per person 

och år 
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Mål Indikator 2012 2011 2010 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

10 ledningsgrupps-
sammanträden per år 

10 protokollförda 
arbetsplatsträffar 
genomförs per år 

1 medarbetarsamtal 
med varje anställd 
genomförs per år 

100 % Mål uppfyllt 100 % Målen uppfyllda 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Personalen i 
medarbetarenkäten ska 
på en 8-gradig skala 
betygssätta ledarskap till 
minst 6 

Ej genomförd p g a 
organisations-

förändring 

Mål uppfyllt Betyg 
6 

Ej genomfört 
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Bildnings- och lärandenämnden 
 

Mål Indikator 2012 2011 2010 

Mål för perspektivet Samhällsutveckling 

Ett växande Sala Handläggningstiden för 
en förskoleplats inte 
överstiger fyra månader. 

100 % 100 % 100 % 

 Antalet inskrivna 
förskolebarn per 
avdelning i snitt 
understiger 17. (Mäts i 
oktober 

18 17 17,0 

 Ingen vårdnadshavare 
nekats möjlighet att välja 
den skola de önskar för 
sitt barn. (Baserad på 
formella ansökningar). 

0 0 0 

 Procentandelen 
grundskoleelever som 
väljer nationella 
gymnasieprogram i Sala 
kommuns gymnasier 
ökar till 60 % (IM utom 
IMPRO borträknat från 
totalen) 

47,8 45,4 54,6 

 Antalet elever från andra 
kommuner i 
gymnasieskolorna 
(Gy+GS9) ökar, mäts 
15/9 

231 233 258 

 Förvaltningen startar 
yrkeshögskola senast 
2014 

Nej   

En långsiktig 
miljömässigt 
hållbar utveckling 

Samtliga enheter har en 
aktuell Skolverkets 
utmärkelse för hållbar 
utveckling. 

Förskola 

Skola 

Särskolans enheter 

 

 

 

 
14/15 

12/13 

3/3 

 

 

 
14/15 

12/13 

3/3 

 

 

 
9/14 

5/13 

1/3 

En långsiktig 
socialt hållbar 
utveckling 

Andel elever i 
gymnasieskolorna som 
uppger att skolmiljön är 
trygg ökar  

94 % 94 % 91 % 

 Alla elever i 
gymnasieskolan har en 
mentor i näringslivet 

100 % 90 %  

Mål för perspektivet Verksamhet 
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Mål Indikator 2012 2011 2010 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

Högst 5 % av eleverna i 
åk 1-6 i enkät svarar att 
de upplever att skolans 
personal sällan eller 
aldrig bryr sig om vad de 
tycker. (Mått i åk 2). 
2012 ersatt med frågan 
”Lärarna i skolan hjälper 
mig i skolarbetet om jag 
behöver det”  

1 0 2 

 Högst 10 % av eleverna i 
åk 7-9 i enkät svarar att 
de upplever att skolans 
personal sällan eller 
aldrig bryr sig om vad de 
tycker (Mätt i åk 8). 2012 
ersatt med samma fråga 
som i åk 2. 

2 14 12 

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

74 % 65 % 61 % 

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

86 % 93 %  

God Service av 
hög kvalitet 

80-100 % av eleverna 
lämnar grundskolan med 
fullständiga betyg. 

79,5 % 80 73 

 90-100 % av eleverna 
lämnar grundskolan med 
behörighet att söka 
gymnasieskolans 
nationella program 
(minst betyget godkänt i 
svenska, engelska och 
matematik). 

94 % 94 88 

 Procentandelen av 
avgångseleverna från 
Ösby- och 
Kungsängsgymnasiet 
med fullständiga 
slutbetyg ökar med 2 % 
årligen från 2010-års 
värde (77 %) 

79,2 % 76 % 77 % 

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

82,6 % 80 % 74 % 

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

11,9 % 10 % 12,5 % 
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Mål Indikator 2012 2011 2010 

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

 2010-2011 = 24 %  

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

Målet har ej mätts   

Mål för perspektivet Medarbetare 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Bildnings- och 
lärandenämnden har en 
trygg, säker och 
utvecklande arbetsmiljö 
när det totala sjuktalet 
understiger fyra procent 

4,8 % Iu Iu 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

90 procent i 
arbetsmiljöundersökning 
uppger att de upplever 
delaktighet och 
inflytande 

82 % Iu Iu 

Tydligt och bra 
ledarskap 

75 procent i 
enkätundersökning 
upplever att det finns ett 
tydligt och bra ledarskap 

78 % Iu Iu 

iu = ingen uppgift. Två av målen för perspektivet medarbetare förutsätter att enkätundersökningar regelbundet görs. En 
sådan är använd 2012, men fram till och med 2011 finns inga uppgifter att redovisa. 
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Vård och omsorgsnämnden 
Mål Indikator 2012 2011 2010 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

Andelen nöjda 
medborgare ger 
verksamheten 
äldreomsorg resp stöd 
till utsatta personer lägst 
betyget 55 i SCB:s 
medborgarundersökning 

47 resp 46 Ingen mätning 
2011 

47 resp 45 

Nöjda 
medborgare och 
brukare 

NöjdKundIndex, NKI 

vårdboende/hemtjänst 

Mätning upphört 64/72 71/74 

God service och 
kvalitet 

Rätt insatser vid rätt 
tidpunkt av kompetent 
personal 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

 - antal personer m 
trycksår minskar* 

Ingen mätning 
2012*** 

Ingen mätning 
2011*** 

12 

 - andelen undernärda 
personer i vård- och 
omsorgsboenden 
minskar 

12 % 14 % 15 % 

 - antalet 
läkemedelsavvikelser 
minskar 

235 254 276 

 - antalet fallskador inom 
verksamheterna minskar 

148 140 142 

 - antalet personal med 
adekvat utbildning ökar 

Ja Ja Ja 

God service och 
hög kvalitet 

Barn, ungdomar och 
vuxna får sina 
individuella behov 
tillgodosedda i sin 
hemmiljö 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

Målet delvis 
uppfyllt enl 

underindikatorer 

 - antalet placeringsdygn 
inom HVB minskar (IFO) 

3 698 5 892 5 909 

 - antalet 
öppenvårdsinsatser ökar 
(IFO)** 

123 121 134 

 - antalet placeringar 
köpta av externa 
utförare minskar (LSS) 

17 15 12 

 - antalet personer m 
insatser i ordinärt 
boende ökar i 
förhållande till antalet 
personer i särskilt 
boende , 1/10 (ÄO) 

622/236 650/258 625/261 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Andelen 
skador/olycksfall/brott 
minskar för personalen 

60 enl Flexite 42 

 enl Flexite 

61  

enl Flexite 

 Sjukfrånvaron 
understiger 4 % 

5,5 % 4,4 % 4,3 % 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Enhetssamverkan i 
enlighet med FAS 05 
genomförs på alla 
enheter 

100 % 100 % 74 % av enheterna 
har 

 EnSamträffar 
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Mål Indikator 2012 2011 2010 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Enhetssamverkan i 
enlighet med FAS 05 
genomförs på alla 
enheter 

100 % 100 % 74 % av enheterna 
har 

 EnSamträffar 

*mäts specifik vecka 
**stödkontakt med handläggare borträknat 
*** registreras i Senior Alert fr o m 2011. Kan sedan följas årsvis. 
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BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET UTIFRÅN BOKSLUT 
2012 

Sammanfattning 

Nämnd/Styrelse/Förvaltning Överskott (+) 
/Underskott(-) 

2012 

Nämndens förslag till 
tilläggsbudget 

Tilläggsbudget 
2013 

Kommunstyrelsen 10 775 Cykelleder 998 

  Utställningsverksamhet 100 

  Totalförsvar 900 

  Förslag Tilläggsbudget 1 998 

    

Revision 46 Fördjupade granskningar 25 

  Förslag Tilläggsbudget 25 

    

Överförmyndaren 312 Förslag Tilläggsbudget 0 

    

Bildnings- o lärandenämnden 2 305 Förslag Tilläggsbudget 0 

    

Vård- och omsorgsnämnd -2 255 Förslag Tilläggsbudget 0 

    

Utfall 2012 11 183 Summa förslag  2 023 

  Tilläggsbudget 2013  

Kommunstyrelsen  

NÄMNDENS ÖVER / UNDERSKOTT 

Medborgarkontor 

Bidrag till cykelleder 998 tkr 

Kultur och fritid 

Utställningsverksamhet 100 tkr 

Räddningstjänst 

Totalförsvar 985 tkr 

HUR HAR ÖVER/UNDERSKOTT UPPKOMMIT 

Medborgarkontor 

I bokslut 2011 beslutades om bidrag 2012 till cykelleder, 1 098 tkr. Endast 100 

tkr har rekvirerats.  
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Kultur- och fritid 

Utställningsverksamheten genomfördes inte som planerat under 2012. 

Räddningstjänst/Totalförsvar 

På grund av de strikta reglerna för vad den statliga ersättningen får användas till 

föreligger vissa problem att utnyttja hela anslaget. 

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGET ATT PÅVERKA 2013 ÅRS VERKSAMHET? 

Medborgarkontor 

Enligt bygdeföreningen Tärnan kommer resterande medel för 2012 att behöva 

rekvireras under 2013. 

Kultur- och fritid 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 286 att bevilja maximalt 150 tkr för 

produktion av jubileums DVD samt 80 tkr som medfinansiering av filmfestivalen 

Norling 100 år. 

100 tkr behövs för genomförande av DVD och Sven Norling 100 år under 2013. 

Räddningstjänst/Totalförsvar 

Öka möjligheterna för kvalificerad extern hjälp vid kompetensutveckling av 

krisledningsnämnd och stab. Info Sala kompenseras för arbete med 

vidareutveckling av krisinformationen. 

Arbetet med revidering av risk- och sårbarhetsanalys kommer att intensifieras 

2013 – 2015. 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET 

Cykelleder 

998 tkr överförs till Medborgarkontorets driftanslag 2013. 

Kultur- och fritid utställningsverksamhet 

100 tkr överförs till Kultur- och fritid för medfinansiering av jubileums DVD samt 

filmfestival Norling 100 år. 

Totalförsvar 

900 tkr överförs till totalförsvarets driftanslag 2013.  
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Revision 

NÄMNDENS ÖVER- / UNDERSKOTT 

Revisorerna har under 2012 ett överskott om 25 000 kr för kostnadsslag övriga 

konsultationer. Detta konto används för de fördjupade granskningar 

kommunrevisionen beställer av sakkunnigt biträde. 

HUR HAR ÖVER/UNDERSKOTT UPPKOMMIT 

I 2012 års revisionsplan togs beslut om fem fördjupade granskningar samt de 

obligatoriska granskningarna av delårsrapport och årsredovisning. Efter att 

beslut fattats om dessa kvarstod 25 000 kr att använda till en mindre granskning. 

Under året har revisorerna diskuterat tänkbara områden att granska men 

budgeten har då bedömts för liten för att lägga ut på en granskning eller 

förstudie. 

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGET ANSLAGET ATT PÅVERKA 2012 ÅRS 
VERKSAMHET? 

Tilläggsbudgeten kommer att användas för fördjupade granskningar i enlighet 

med 2013 års revisionsplan. 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET 

i föreslår att överskottet om 25 000kr för 2012 överförs som tilläggsbudget till 

2013 års driftsanslag. 
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BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING AV 
INVESTERINGSANSLAG I  BOKSLUT 2012 TILL 2013 

Sammanställning Investeringar  

Tkr 

Nämnd/Styrelse/Förvaltning Överskott(+)/ 

Underskott(-) 
2012 

Nämndens förslag till överföring 
av investeringsanslag 

Överförs 
till 2013 

     

Kommunstyrelsen 55 116   

Räddningstjänst  Modern släckteknik 133 

  Totalförsvar 1 044 

Tekniska kontoret  Gatuprogram 8 657 

  Parkprogram 355 

  Gruvans vattensystem 3 736 

  Lokalprogram 19 813 

  Va-kollektiv 9 828 

  Teknisk service 100 

  Begärd överföring 43 666 

    

Bildnings- och lärandenämnden 36 Begärd överföring 0 

    

Vård och omsorgsnämnden 859 Begärd överföring 0 

    

Överskott 2012 56 011 Summa begärda överföringar 43 666 

  till 2013  
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Kommunstyrelsens ledningsutskott/Kommunstyrelsens 
förvaltning  

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Avvikelse Överföres till 
2013 

Räddningstjänst     

Modern släckteknik 150 17 133 133 

Totalförsvar 1 100 56 1 044 1 044 

Tekniskt kontor     

Gatuprogram 13 447 4 740 8 707 8 657 

Parkprogram 2 968 2 862 106 355 

Gruvans vattensystem 3 778 42 3 736 3 736 

Lokalprogram 124 459 96 213 28 246 19 813 

VA-kollektivprogram 17 108 5 399 11 709 9 828 

Teknisk service  4 315 4 031 284 100 

MOTIVERING 

Räddningstjänst 

Modern släckteknik 

Samtliga investeringar har utförts som planerat. Det gäller inte anslaget för 

införande av modern släckteknik. Den enda stationen som kvarstår är Ransta. 

Där sker det lämpligast i samband med  

fordonsbyte 2013.   

Totalförsvar 

I väntan på MSB:s utredning av lämpliga lokaler för kommunens 

krisledningsnämnd och stab bör pengarna stanna på anslaget.  När 

lokalutredningen blir av så kommer medlen att behövas för  

ändamålet. 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 

 Projektering investeringsprogram.  Budget 300 tkr. Projektering har 

genomförts av både egen personal och av konsulter. På grund av vakanser har 

dock all projektering för 2012 inte slutförts utan behöver genomföras 2013. 

Återstående medel, 155 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 

 Norrbygatan , delen Hyttgatan-Långgatan . Budget 2 500 tkr. Omfördelas till 

investeringsprojektet gata och vändplan på Fridhem (enligt KS beslut 2012-

08-20). Arbetshandlingar tas fram under januari/februari 2013 och 

byggnation inför etablering av verksamhet påbörjas därefter. Tidplan för 
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arbetet är ännu ej fastlagd. Budgeterade medel, 2 500 tkr, äskas därför i 

överfört anslag till 2013. 

 Områden aktuella för planläggning. Budget 2 400 tkr. Under året har 

byggnation gator och vägar på Lodjuret genomförts. Flera projekt som fanns i 

planeringen för 2012 har inte genomförts, bland annat på grund av överklagad 

detaljplan. För 2013 är investeringskontot områden aktuella för planläggning i 

gatuprogrammet borttaget. Återstående medel, 2 041 tkr, äskas därför i 

överfört anslag till 2013. 

 Oförutsedda utvidgningar. Budget 300 tkr. Inga investeringar i detta 

investeringsprojekt har genomförts under 2012.  Budgeterade medel, 300 tkr, 

äskas därför i överfört anslag till 2013. 

 

 Oriongatan, gata och gång- och cykelvägen även utbyggnads del. Budget 989 

tkr. Byggnation av gata och GC-väg genomförd. Asfaltering återstår och 

genomförs i samband med övrig etablering i området. Återstående medel, 234 

tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 

 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Budget 300 tkr. Genomfört under året är 

uppsättning av gångfartsskyltar på Ringgatan. Fortsatt arbete krävs. 

Återstående medel, 27 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 

 

 Långgatan, Östra kvarteren. Budget 2 500 tkr. Ej genomfört, avvaktar 

planering för Östra kvarteren. Budgeterade medel, 2 500 tkr, äskas därför i 

överfört anslag till 2013.  

 

 Parkeringsplats vid lekparken/Stadsparken. Budget 800 tkr. Ej genomfört. 

Inväntar utredning och detaljplan för del av stadsparken som ska arbetas fram 

under början av 2013. Budgeterade medel, 800 tkr, äskas därför i överfört 

anslag till 2013. 

 

 Färdigställande av gator vid nyetablering. Budget 100 tkr. Inga projekt har 

genomförts under året. Budgeterade medel, 100 tkr, äskas därför i överfört 

anslag till 2013. 

Parkprogram 

 Ängshagen träd- och skyddsplanteringar. Budget 63 tkr. Planteringarna är 

genomförda men smärre anläggningsarbeten kvarstår. Återstående medel, 24 

tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 

 Stadsparken, förprojektering KS 081110. Budget 67 tkr. Utredningar är 

genomförda i samband med fullmäktigeberedningens uppdrag. Projektet 

föreslås slå samman med stadsparken, kiosk- och servering, utredning (projekt 

3335) Återstående medel, 41 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 

 Stadsparken, kiosk- och servering, utredning. Budget 300 tkr. Återstående 

medel, 290 tkr, äskas i överfört anslag till 2013. 
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Gruvans vattensystem 

 Ny trumma Silvköparen/Olov Jons. Budget 2 000 tkr. Byggnationen ej påbörjat 

2012. Arbetshandlingar inför byggnation tas fram i investeringsprojektet 

Projektering/arbetshandlingar Trumma Silvköparen/Olov Jons/Dammboski i 

sammarbete med Trafikverket. Återstående medel 1 997 tkr, äskas därför i 

överfört anslag till 2013. 

 

 Renovering sluss vid Jakob Matts kvarn. Budget 700 tkr. Utredning påbörjad 

och projekteringshandlingar ska tas fram under 2013 inför ansökan om bidrag 

till Länsstyrelsen. Återstående medel, 697 tkr, äskas därför i överfört anslag 

till 2013.  

 

 Säkerhetsväg Storljusen. Budget 800 tkr. Samtal med fastighetsägare pågår. 

Vägen är utstakad. Återstående medel, 774 tkr, äskas därför i överfört anslag 

till 2013. 

 

 Projektering/arbetshandlingar Trumma Silvköparen/Olov Jons/Dammboski. 

Budget 278 tkr. Arbetshandlingar tas fram i samarbete med Trafikverket. 

Arbetet är ännu ej avslutat. Återstående medel, 268 tkr, äskas därför i överfört 

anslag till 2013. 

 

Lokalprogram 

 Medborgarkontor.  Budget 400 tkr.  Arbetet har ej påbörjats i väntan på 

politiska beslut. Budgeterade medel, 400 tkr äskas därför i överfört anslag till 

2013 i avvaktan på vidare beslut. 

 

 Upprustning Hällsjöbadet. Budget 200 tkr. Arbetet kommer att påbörjas under 

våren 2013. Budgeterade medel, 200 tkr, äskas därför i överfört anslag  till 

2013. 

 

 Ombyggnation Silverjyckens hunddagis Gärdesta. Budget 3 966 tkr. Arbetet 

pågår och beräknas vara färdigt i februari 2013. Återstående medel, 3 672 tkr, 

äskas därför i överfört anslag till 2013. 

 

 Kungsängsskolan lokalanpassning projektering och utredning. Budget 395 tkr.  

Utredning av lokalbehovet för gymnasieskolorna pågår. Budgeterade medel, 

395 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 

 

 Säkerhetsåtgärder efter försäkringskrav m m . Budget 1 000 tkr.  Till största 

delen ombyggnationer av hissar enligt nya säkerhetskrav. Pågående arbete 

med säkerhetsanpassningar på hunddagiset, Gärdesta. Återstående medel, 

325 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 
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 Äldreboende byggnation. Budget 75 593 tkr. Arbetet med byggnationen pågår 

och förväntas vara klart 2014. Återstående medel, 8 996 tkr äskas därför i 

överfört anslag till 2013. 

 

 Renovering Lärkans simhall. Budget 500 tkr. Kartläggning och energi-

optimering av simhallen pågår. Budgeterade medel, 500 tkr, äskas därför i 

överfört anslag till 2013. 

 

 Tillagnings- och mottagningskök. Budget 21 697 tkr. Nybyggnationen av 

Gärdesta kök och ombyggnationen av Hedens kök är klart. Projektering av 

Ösby kök har påbörjats. Resultat ett överskott på 10 900 tkr varav 5 000 tkr 

äskas därför i överfört anslag till 2013. 

 

 Förrådsskjul vid Fabriksgatan. Budget 350 tkr. På grund av ändrad verksamhet 

vid Fabriksgatan så måste arbetsmiljön ses över, i första handtvätthallen för 

Bilpolens räkning. Ventilationen och oljeavskiljaren behöver bytas, detta 

arbete kommer att pågå under våren 2013. Återstående medel, 325 tkr, äskas 

därför i överfört anslag till 2013. 

VA-kollektiv program 

 Projektering investeringsprogram VA. Budget 300 tkr. Projektering för VA-

programmet genomfört. Återstående medel, 71 tkr, äskas därför i överfört 

anslag till 2013. 

 

 Områden aktuella för planläggning. Budget 1 500 tkr. Under året har 

byggnation vatten och avlopp på Lodjuret genomförts. Flera projekt som fanns 

i planeringen för 2012 har inte genomförts på grund av bland annat 

överklagad detaljplan. Återstående medel, 1 179 tkr, äskas därför i överfört 

anslag till 2013. 

 

 Ledningsnät. Omläggning TS-ledning Kumla-Sala. Budget 1 000 tkr. Projektet 

är påbörjat och kommer att avslutas första kvartalet 2013. Återstående medel, 

901 tkr, äskas därför i överförda medel till 2013. 

 

 ARV Sala ny tvättpress. Budget 400 tkr. Ej genomfört under 2012. Budgeterade 

medel, 400 tkr, äskas därför i överförda medel till 2013. 

 

 ARV Sala nya inloppspumpar. Budget 400 tkr. Ej genomfört under 2012. 

Budgeterade medel, 400 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013.  

 

 APU Vad ombyggnad till torruppställda pumpar. Budget 600 tkr.Ej genomfört 

under 2012. Budgeterade medel, 600 tkr, äskas därför i överfört anslag till 

2013. 

 

 ARV Sala byte övervakningssystem. Budget 4 860 tkr. Överklagan av 

upphandling för nytt övervakningssystem medförde att projektet inte kunde 
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genomföras enligt plan. Ny upphandling sker första kvartalet 2013. 

Återstående medel, 4 515 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 

 

 VV Åtgärder inom vattenskyddsområden. Budget 487 tkr. Pågående projekt. 

Återstående medel, 466 tkr, äskas därför i överfört anslag till 2013. 

 

 VA-sanering samlingskonto. Budget 4 641 tkr. Under året har projekt 

genomförts på Södra Esplanaden, Silvermyntsgatan, Åsvägen i Möklinta, 

Jacobsdal, Berggatan/Västermalmsgatan 

/Malmgatan. Utöver dessa finns pågående projekt som avslutas första 

kvartalet 2013. Återstående medel, 1 296 tkr, äskas därför som överfört 

anslag till 2013.  

Teknisk service 

 Förrådsinventarier. Budget 100 tkr. Inköpet av nytt förrådssystem inte 

genomförd. Budgeterade medel, 100 tkr, äskas därför i överfört anslag till 

2013. 
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