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Bokslut 2014 
När vi ser tillbaka på 2014 är det för många av oss främst den stora skogsbranden 
som drabbade stora delar av kommunens västra område med stor kraft som vi för 
alltid kommer att minnas. skogsbranden var en katastrof som drabbade många 
kommuninvånare, företagare och medarbetare i den kommunala organisationen. 
Fortfarande påverkar branden inte enbart de direkt drabbade utan väldigt många är 
även detta år berörda av skogsbrandens efterdyningar. 

Årets resultat uppgår till1,1 mkr. Efter balanskravsutredningen är årets justerade 
resultat 257 tkr. Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna 
ska vara högre än kostnaderna. Årets resultat på 1,1 mkr är det sämsta resultat som 
uppvisats i Sala kommun sedan 2001 då resultatet var- 4 mkr. 

Förändringarna mellan åren har varit stor. Resultatet år 2012 var 39,3 mkr, år 2013 
65,1 mkr och 2014 var resultatet 1,1 mkr. 

Ett av de viktigaste finansiella mål som vi har i Sala kommun är att ökningen av 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än netto kostnadsökningen. 
Nettokostnadsökningen är 9,1% och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och 
utjämning är 2,6%. Målet är därmed inte uppnått. 

Kommunfullmäktige beslöt i budgeten för 2014 att årets resultat ska uppgå till 
minst 2% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Detta mål är inte heller 
uppnått eftersom resultatet endast uppgår till 0,1 %. 

Det tredje finansiella målet är att nämnderna ska bedriva verksamheten inom 
beslutade anslag. Sammantaget har nämnderna bedrivit verksamheten inom de 
beslutade anslaget, däremot visar vissa enskilda nämnder underskott varför 
måluppfyllelsen är svag även om målet formellt är uppnått. 

Sammantaget har Sala kommun inte uppnått god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv. Speciellt oroande är den höga nettokostnadsökningen, 
eftersom den får effekter även för innevarande och kommande år, då det i hög grad 
handlar om åtaganden inför framtiden. 

Den enskilt största kostnaden i kommunens verksamhet är löner och sociala avgifter 
som utgör 62,8% av verksamhetens kostnader. Totalt har vi 1730 medarbetare i 
Sala kommun, varav en ökande andel visstidsanställda. Det är oroande att 
ohälsatalen för fjärde året i rad ökat. Målet är att sjukfrånvaron ska understiga fem 
procent. 2014 var sjukfrånvaron 5,3%. 
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Folkmängden fortsätter glädjande nog att öka i kommunen. Sala kommun har nu 
21 925 invånare vilket är en ökning med 156 personer sedan föregående år. 

2014 års bokslut innebär en stor utmaning för alla styrelser och nämnder i Sala 
kommun, eftersom de beslut som fattats och de åtgärder som vidtagits under 2014 
får återverkningar också på 2015 års och även kommande års verksamhet. Den höga 
nettokostnadsökningen pekar på en ambitionsökning som är svår att hantera inom 
gällande ram för 2015 - 2017. 

Under 2015 kommer vi därför att behöva göra kraftfulla prioriteringar inom såväl 
drift som investeringar. Mot denna bakgrund kan inte de önskemål som finns om 
tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag tillgodoses fullt ut. En genomgång har också 
gjorts av den begärda tilläggsbudgeten i investeringsbudgeten för 2015 och objekt 
som inte är pris- och tidssatta tagits bort. Likaså projekt som av andra anledningar 
inte anses möjliga att genomföra under 2015. Som en följd av den stora summa som, 
trots detta begärs som tillägg till investeringsbudgeten har även justeringar av 2015 
års investeringsbudget gjorts enligt samma princip. 

Tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag 

Kommunstyrelsen 

Medborgarkontor 

Del av medfinansiering cykelleder Södra kommundelen, 
avseende sträckan Grällsta - Sätrabrunn i enlighet med 
tidigare fattat beslut (2 110 tkr medges ej. Denna medfinansiering 
hanteras i samband med strategisk plan 2016-2018) 175 tkr 

Tekniskt kontor 

Renhållning l 061 tkr medges ej 

Samhällsbyggnadskontor 

Sanering kvarteret Lodjuret 

Räddningstjänst 

Civilförsvar 

Summa tilläggsbudget 

Tilläggsanslag investeringar från 2014 till2015 

Kommunstyrelsen 

Medborgarkontor 

ePhorte 

Kultur och fritidskontor 

Informationsdisk 

Upprustning av badplatser 

Begärda medel 

548 tkr 

100 tkr 

200 tkr 

l 920 tkr 

100 tkr 

2 195 tkr 

Förslag 

548 tkr 

100 tkr 

200 tkr 
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Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontor 

Sanering Lodjuret 1 920 tkr 
(Överförs till driftbudgeten i enlighet med gällande redovisningsregler J 
Bredbandsutbyggnad 
(tidigare medborgarkontoret J 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 

VA-program 

Parkprogram 

Tekniskt serviceprogram 

Gruvans vattensystem 

Lokalprogram 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 

Krisberedskap övergripande 

Krisberedskap ACC LEH 

1 391 tkr 

S 889 tkr 

11868 tkr 

S14tkr 

1 088 tkr 

3 S27 tkr 

41 324 tkr 

280 tkr 

4S3 tkr 

478 tkr 

skolnämnden (Bildnings- och lärandenämnden J 

Inköp minibuss Ösby 300 tkr 

Överföring av investeringsanslag i bokslut 2014 till 2015 

Begärt 69 880 tkr Förslag 

Revidering av Investeringsbudget 2015 

Kommunstyrelsen Beslut (2014-12-15) 

Tekniskt kontor 

Administration o 

Mät/Kart 47S tkr 

Tekniskt serviceprogram S 100 tkr 

Gator j vägar 11 300 tkr 

Parkprogram 7 100 tkr 

Gruvans vattensystem o 
VA-program 19 000 tkr 

Lokalprogram 31 370 tkr 

Summa investeringsbudget 2015 74 345 tkr 

1 391 tkr 

4 939 tkr 

4 847 tkr 

S14 tkr 

1 088 tkr 

2 930 tkr 

36 347 tkr 

280 tkr 

4S3 tkr 

478 tkr 

300 tkr 

54415 tkr 

Förslag 

o 

47S tkr 

2 800 tkr 

11 300 tkr 

4 7SO tkr 

o 
16 900 tkr 

29 370 tkr 

69 895 tkr 
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Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 

att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2 195 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2015/80/8 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54 415 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8 

att fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/tekniska kontoret 
2015 med 69 895 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8 

dels beslutar för egen del 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2014. 

Carola Gunnarsson 

Kommunstyrelsens or 
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