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1 Coompanion Västmanland; information kl 13.30-14.00 

Föredragning av rådgivare Johan Larsson, Coompanion Västmanland. 

2 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi kl 14.00-14.30 

Bilaga KS 2015/58/2 
Föredragning av ekonomichefMärten Dignell, kommunchefjenny Nolhage och 
socialchef Agneta von Schoting. Vid ärendets behandling deltar även skolchef 
j uneAnn Wincent och Roger Nilsson, chef för kultur- och fritidskontoret 

3 Stockholm Business Alliance (SBA); avtal om Näringspolitiskt samarbete i stock
holmsregionen 

Bilaga KS 2015/89/1-3 
Föredragning av kommunchef jenny No!hage. 

4 Revisionsrapport- Intern kontroll vid Ösby Naturbruksgymnasium 

Bilaga KS 2015/90/1-2 

5 Lägesrapport stadsparken; kiosk och servicebyggnad 

Föredragning av lokalplanerare Göran Åkesson och projektledare Urban 
Ekström. 

6 Information 

7 Anmälningsärenden 

Bilaga KS 2015/91/1 



SALA 
KOMMU N 

Uppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2 

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse 

Årsbudget Prognos Awikelse i Månads 

;Nämnd Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2015 2015 % tendens 

Kommunstyrelsen 2 339 2 500 188 845 186 506 1,3% 
, 

Kultur- och f ritidsnämnd 500 500 42 082 41 582 1,2% -
skolnämnd o o 471 535 471535 0,0% -• -Vård- och omsorgsnämnd -2 600 -3 350 453 610 456 210 -0,7% 

Revision o 845 845 0,0% .. 
överförmyndare o 3 233 3 233 0,0% .... 
Summa 239 -350 o o o o o o 1160150 1159 911 (; 
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SALA 
KOMMUN 

större awikelser per nämnd 

Kommunstyrelsen 

Avvikelse 

+2,5Mkr , 
Kommentar 

Kommunchef + 700 tkr 
Överskott beräknas med ca 450 tkr för personal p.g.a att de båda nytillkomna tjä nsterna projektledare för beslutsstödsystem samt 
kvalificerad utredare inte beräknas vara tillsatta förrän tidigast under andra halvåret 2015. Som en följd därav beräknas även överskott för 
drift beslutsstödsystem, 150 tkr. 
Utredningskostnaderna beräknas bli 100 tkr lägre än budget. 

Samhällsbyggnadskontor + 370 tkr 
Planeringsverksamheten har visserligen idag ett överskott på driften men större utgifter väntas under året. Det kommer att 
tillsvidareanställas en planarkitekt från augusti och eventuellt projektanställas en person för hjälp med textredigering med mera för 
översiktsplanen . Det behövs konsultinsatser för miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen och vi ska betala för 
kulturmiljöinventering av Länsmuseet. Vi behöver konsulthjälp med samrådsredogörelse och layoutarbete i översiktsplanen samt barn och 
ungdomars medverkan. 
På marksidan har budget för marksanering av Lodjuret, 1920 tkr, begärts som tilläggsanslag ur 2014 års bokslut. Kostnader har hittills 
uppstått med ca 150 tkr. Ytterligare kostnader kommer under året för marksaneringen. Inom budgeterad ram finns inget utrymme för 
dessa kostnader. 
Successiva försäljningar av arrenden samt en negativ KPI utveckling ger minskade arrendeintäkter, vilket påverkar driftintäkterna. 
Redovisning inom exploateringsprojekt kommer att utvecklas under året. 
Samhällsfinansierade transporter beräknar ett överskott på 370 tkr orsakat av 
- lägre kostnader för skolskjuts grundskoleelever med entreprenadskjuts mot budgeterat 
- lägre kostnader reseersättning till andra huvudmän för gymnasieelev mot budgeterat 
- lägre kostnader mot budgeterat för gymnasiesärskolan, då resa för elev till andra huvudmän taxi upphör from juni 
Bygg- och miljöenheternas helårsprognoser följer budget, dock har bostadsanpassningen förbrukat mer än budget och om utvecklingen 
fortsätter kommer byggenheten göra ett underskott. 
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SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Prognosutveckling per 

månad 

Tekniskt kontor+ 645 tkr 
Sammantaget är prognosen för tekniska kontoret ett överskott på 645 tkr. 
Avvikelser för personalkostnader kan konstateras, bland annat till följd av sjukskrivningar och uttag av föräldraledighet. 
Det större överskottet inom skattekollektivet, är för hög kompensation för personalkostnader i ramutlägget för året. 
Inom intäktsfinansierad verksamhet kan underskottet till stor del förklaras med höga reparationskostnader för fordon. Andra delar som 
kan komma att påverka utfallet är höjda internräntor, fastighetsskador samt höjda internhyror för köken . Dessa har inte kunnat 
kompenseras genom höjda internhyror för lokaler eller höjda portionspriser för måltider. 
laxekollektivens verksamheter beräknas kunna blansera kostnaderna mot budgeterade intäkter. 

Ekonomikontor + 340 tkr 
Personalrelaterade avvikelser av tidsbergränsad karaktär påverkar prognosen. Exempelvis föräldraledigheter, långtidssjukskrivningar. 
Även rekryteringar påverkar prognosen, ny upphandlare är rekryterad men börjar först 1/1 2016. Anslagna medel används till viss del för 
konsultinsatser fram tills dess. 

Personalkontor+ 445 tkr 
Vakans reserverad för VoO's räkning är orsak till större awikelse - överskott - inom Personalkantorer för mars månad 2015. 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse 

Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt 

2339 2 500 o o o o o 

Nov 

o 

Årsbudget 
2015 

188 845 

Prognos l Awikelse i 
2015 % 

186 506 1,3% 
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SALA 4 

KOMMUN 

Kommentar 

Kultur- och Kultur- och fritid +500 tkr 
Fritidsnämnd 

Prognost iserat överskott är investeringsbidrag till samlingslokaler. 

Avvikelse 

+0,5Mkr 

~ 
Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse 

Årsbudget Prognos Awikelsei 

Kultur- och fritidsnämnd Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2015 2015 % 

Prognosutveckling per 

månad 500 500 o o o o o o 42082 41582 0,0% 
---



SALA 5 

KOMMUN 

Komment ar 

skolnämnd 
Förskola 
Lilla Academia har tagit upp barn i högre omfattning än förväntat vilket kan leda till ett underskott på -800 tkr. 

Avvikelse 
Vux/SFI 

+O,OMkr 
Vux har fått sitt yrkesvuxsstöd halverat och tappar därmed ca 700 tkr i intäkter. 

~ 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse 

Årsbudget Prognos Avvikelse i 

skolnämnd Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2015 2015 % 
Prognosutveckling per 

månad o o o o o o o o 471535 471535 o 
- ----- -- -



SALA 6 

KOMMUN 

Kommentar 

Vård- och Individ Familj Arbete -2 000 tkr 
omsorgsnämnd Institutionsvårdens prognos har ett stort underskott på totalt 3 500 tkr. Det som väger upp 1500 tkr av underskottet är prognostiserade 

lägre personalkostnader. 

Avvikelse 
-3,4Mkr Funktionsnedsättning - 850 tkr 

Inom FO och Personl ig Assistans 20 första timmar är det fler ärenden än budgeterat och höga sjuklönekostnader. 

z $ Äldreomsorgen - 500 tkr 
Inom området hemtjänst är prognosen ett underskott på -1400 tkr där 900 tkr beräknas täckas av stimulanspengarna för omvårdnadslyftet och de mest 
sjuka äldre. 

Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse Awik-

Årsbudget Prognos 

Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nov 2015 2015 elsei % 
Prognosutveckling per 

månad -2 600 -3 350 o o o o o o 453 610 456 210 -0,7% 
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KOMMUN 

Vuxengruppen, Institutionsvård 2015 
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SALA 
KOMMUN 
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~~~~~ 
Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget 

Fe b 

Kommunstyrelsen 

varav Tekniska kontoret 

Kultur- och fritidsnämnd 

skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

Större awikelser per nämnd 

Medborgarkontor 
ePhorte 

3 545 

4 093 

3 545 

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse) 

Mars April Maj Aug Sept 

11769 

12 317 

11769 o o o o 

Årsbudget Prognos Avvik-

Okt Nov 2015 2015 elsei% 

86146 82 601 13,7% 

74345 70 252 16,6% 

200 200 0,0% 

4000 4000 0,0% 

3 001 3 001 0,0% 

o o 93 347 89 802 12,6% 
-

Kostnaderna för införandet av ePhorte var inte effektuerad fullt ut 2014 varför begäran om tilläggsanslag ur 2014 års bokslut ligger. Om detta beviljas så finns ingen avvikelse. Om 
tilläggsanslaget ej bevi ljas så är prognosavvikelsen -548 tkr. 
Samhällsbyggnadskontor 
Försäljning övrig mark 
Stora delar av budgeten kommer att kostnadsföras på driften p.g.a. en övergång till exploaterings-redovisning. Projekt som redan ligger på driften är kv. Lodjuret . Det finns en osäkerhet 
över vilka uppdrag till försäljning som kan inkomma under året . Det är därför osäkert om intäkter f rån försäljning av övrig mark kommer att uppnå beräknat mål i budget. Ingen avvikelse 
beräknas dock i nuläget. 
Bredband 
Investeringar i bredbandsutbyggnad ska användas för stöd t ill anslutning av snabb fiber av samtliga fast ighet er inom kommunen före 2020. Förberedelser för mer kommunalt 
administrativt stöd till ansökningar av bidrag samt upphandling pågår. Investeringar avvaktar en utarbetad strategi. 
Tekniskt kontor 
Avvikelse delvis på grund av att tilläggsbudget ännu inte är beslutad och inlagd i budget. 
Flertalet projekt saknar budget i avvaktan på att bokslut 2014 samt tillägsanslag för 2015 behandlas politiskt. Efter omprövning av investeringsbehovet för 2015, konstateras även att 
många projekt kan antingen skjutas framåt i tiden eller utgå helt. Sammantaget bedöms att 6 200 t kr av årets investeringsbudget kommer återlämnas i bokslut 2015 samt att 13 950 tkr kan 
skjutas till 2016. 
Större projekt som äskas för uppstart el ler slutförande 2016 
- Fridhem tryckavlopp 
- stadsparken enligt parkutredning 
- Nytt gruppboende LSS 

9 
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KOMMUN 

REsULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 

skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Årets resultat 

Reavinst 

Resultat efter balanskravsutredning 

Budgetawikelse 

varav: 
Nämndernas prognos 

Finans 
skatteintäkter/generella statsbidrag 

TA-anslag 2015 

10 

Bokslut Budget Prognos 

2014 2015 2015 
(inkiTA) 

274 040 263 817 263 817 

-1336 727 -1356 532 -1359 048 

-50 364 -56 547 -54 404 

-1113 052 -1149 262 -1149 635 

854 484 900 530 896140 

265 040 263 189 265 426 

4 826 4013 4013 

-10 165 -9 213 -9 307 

1135 9 257 6 637 

-878 

257 9257 6 637 

-2 620 

-350 
-117 

-2153 

238 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 

Hösten 2014 fattades beslutet att Sala kommun skulle bli medlem i Stockholm 
Business Alliance (SBA) för det år, 2015, som var kvar av partnerskapets 
verksamhetsperiod. SBA syftar till att genom samarbete främja tillväxt lokalt och 
regionalt. 

Det är nu dags för berörda kommuner att ta ställning till medlemskap i SBA för 
kommande period 2016-2020. Medlemskapet kostar fyra kronor per 
kommuninvånare baserat på invånarantalet l januari varje år. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

Att Sala kommun är medlem i Stockholm Business Alliance perioden 
2016-2020 i enlighet med bilagt avtalsförslag. 

jenny Nolhage 

Kommunchef 

1 (1) 
2015-04-14 

JENNY NOLHAGE 
DIREKT: 0224-74 70 10 



~ stockholmiiilaga 
The Capita! of Seandinavia 

Till kommunerna inom partnerskapet Stockholm Business Alliance 

Samarbetet inleddes 2006 med ett antal kommuner som ville arbeta tillsammans inom viktiga 
områden för ökad tillväxt i regionen. Idag nästan l O år senare ser vi att vi har kommit en bit 
på väg men att det fortfarande finns mycket vi kan utveckla och bli bättre på tillsammans. 

En! en utvärdering från Ramböll har SBA 2006-2013 skapat 2500 nya arbetstillfållen och 
därutöver räddat 5300 arbetstillfållen under samma period. Arbetet inom 8 branscher (ICT, 
LifeSciences, Cleantech, Hospitality, Automation, Infrastructure, Logistics, Metals
&Mining) fortsätter även under nästa avtalsperiod. Fokuseringen för alla kommuner att 
trimma myndighetsutövningen gentemot företagen (NK!) har varit lyckosam. Många har 
insett att frågan är viktig och att hårt arbete lokalt ger resultat och även en bättre placering i 
rankingen. 

Vår synlighet utomlands har ökat genom det gemensamma varumärket stockholm-the Capita! 
of Scandinavia. Vi är en mycket liten region befolkningsmässigt med 3,7 miljoner invånare 
men gör ändå avtryck med höga placeringar i utländska rankingar vad gäller innovation, 
nystartade företag (startups) och livskvalitet. 

Bifogat finner ni det nya avtalet för nästa period 2016-2020. Förhoppningen är att ni vill 
fortsätta vår gemensamma resa tillsammans. Vi på Stockholm Business Region vill gärna 
komma och träffa alla kommuner för en dialog om vårt samarbete hittills. Era synpunkter är 
viktiga för oss och vi vill få möjlighet att berätta hur vi tror vi kan arbeta tillsammans med 
nya projekt inom SBA framledes. Några viktiga framtida samarbetsområden är 
talangattraktion, internationell tillgänglighet och fördjupad omvärldsbevakning. I bilagan ser 
ni ett förslag på turneplan. V ar vänliga och återkoppla att datumet ni fått passar er. Vi vill i 
första hand träffa KSO, kommunchef och näringslivschef men även andra är välkomna. 

Vår förhoppning är att ni ska kunna ta beslut om medlemskap ganska snart under våren och 
återkomma med en påskrivet avtal senast 30 juni. 

Vänliga hälsningar 

Olle Zetterberg 
VD 
Stockholm Business Region 

n v 1 (1) 



~ stockhol m Bilaga KS 2015/H9/3 

The Capita l of Seandinavia 

Stockholm Business Alliance 
Avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i stockholmsregionen 

§ !.Tillväxt genom ökad attraktionskraft 

storstadsregioner har under de senaste 40 åren fått en växande betydelse i ekonomin. De 
utgör noder i globala nätverk för kunskapsproduktion, affärsutveckling och kontaktintensiva 
aktiviteter, samspel mellan företagsenheter i multinationella koncerner och beslut om import
och exportflöden. storstadsregioners ställning är viktiga för länders förmåga att attrahera, 
utveckla och behålla ekonomisk aktivitet - i synnerhet kunskapsintensiv verksamhet - inom 
dess gränser. Huvudsyftet med samarbetet Stockholm Business Alliance är att fortsätta driva 
tillväxt. 

Undertecknande kommun avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Stockholm 
Business Alliance samarbeta för att främja tillväxt lokalt och regionalt inom det geografiska 
området Stockholmsregionen, genom att öka attraktionskraften för märmiskor, företag och 
kapital. Partnerskapet förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande. 

Visionen är att stockholmsregionen skall vara Europas ledande, hållbara tillväxtregion. 

Partnerskapet marknadsför sig internationellt under varumärket Stockholm- The Capita! of 
Seandina via. 

§ 2. Samordning genom Stockholm Business Region 
Som ett led i partnerskapet Stockholm Business Alliance samordnas arbetet genom det av 
Stockholms kommun ägda Stockholm Business Region AB (nedan kallat SBR). 

Uppdraget ska utföras i enlighet med detta avtal och den årliga verksamhetsplanen (VP). 

§ 3. Innehåll i samarbetet 
Under perioden drivs de tre huvudsakliga områdena: 

-Investeringsfrämjande 
-N äringslivsservice 
-Internationell marknadsföring 

Strategisk inriktning och aktiviteter för varje område bestäms för varje år i VP. Framtagandet 
av VP förutsätter ett gemensamt ansvarstagande där kommuner och SBR tillsammans arbetar 
fram ett förslag. Beslut tas av kommunstyrelseordföranden vid ett årligt möte under hösten. 



Investeringsfrämjande 
strategin för partnerskapet är att fokuserat satsa på de branscher där stockholmsregionen 
internationellt ligger i yttersta framkant. Generellt går teknikinnehållet igenom i alla 
branscher vi arbetar med och här har vår region kommit långt. Inom Life Science (läkemedel
,bio och medicinteknik), ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och Cleantech 
(miljöteknik) är stockholmsregionen mycket framgångsrik varför dessa särskilt lyfts fram i 
den internationella marknadsföringen. 

Regionen har därutöver särskilda förutsättningar inom andra områden som ska bevakas och 
lyftas fram. Dessa områden är Automation, Bygg, Besöksnäring, Logistik och Gruv och 
metall. För att partnerskapet ska bearbeta rätt områden görs en återkommande omvärldsanalys 
under avtalsperioden. I och med att vi följer utvecklingen kan detta medföra att det kan uppstå 
nya branscher och nya kombinationer att arbeta med. A v stor vikt för regionen är den 
internationella flygtillgängligheten via Arlanda. 

En del av det investeringsfrämjande arbetet innebär att följa upp och ägna uppmärksamhet åt 
behoven hos de utiandsägda företagen. Detta är en betydelsefull grupp då ca 70 % av 
återinvesteringarna i regionen sker i just utiandsägda bolag. SBR ger stöd och verktyg till det 
lokala arbetet i kommunerna. 

Näringslivsservice 
Servicemätningen ska genomföras årligen, vilket är i linje med Sveriges Kommuner och 
Landstings ambitioner för mätningen Insikt. Kommuner ska beakta resultatet från 
servicemätningen och sätta upp realistiska mål och aktiviteter för att öka kundnöjdheten. 
Följande fem myndighetsområden mäts: brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse 
och serveringstillstånd. 

SBR har huvudansvaret för omvärldsbevakning och att sprida adekvata analyser och rapporter 
inom partnerskapet. Det åligger varje kommun att följa SBA-webben och delta på de 
konferenser och aktiviteter som arrangeras. 

Internationell marknadsf'dring 
SBR använder vid internationell marknadsföring av stockholmsregionen det gemensamma 
varumärket Stockholm- The Capita! of Scandinavia. Kommunen förbinder sig att alltid 
använda varumärket vid internationell marknadsföring. 

Partnerskapet ska under avtalsperioden även arbeta med att attrahera internationella talanger 
att flytta till regionen. 

§ 4. Styrgrupp 
Till stöd för det arbete som bedrivs av SBR enligt avtal med partnerkommunerna finns en 



styrgrupp. Denna består av stadsdirektören i Stockbolm (ordf) samt fyra kommunchefer från 
kommuner i Stockholms län (utses inom Kommunförbundet Stockbolms Län) samt 
kommuncheferna i Eskilstuna, Gävle, Uppsala, Västerås och Örebro. Denna styrgrupp 
sammanträder minst fyra gånger per år. 

§ 5. Finansiering 
F ör att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun med fyra kronor per 
invånare i kommunen, per den l januari varje år, med 2016 som första år. SBR skickar ut 
faktura där summan baseras på invånarantalet i kommunen per den l januari. 

Stockholms stad bidrar med 7,5 miljoner årligen. 

§ 6. Avtalsperiod 
A vialsperioden är l januari 2016- 31 december 2020. Om fler än två tredjedelar av 
kommunerna säger upp avtalet upphör avtalet automatiskt att gälla för samtliga kommuner 
med uppsägningstiden om ett år. Om partnerskapet ska förlängas efter 2020 förätter det att ett 
nytt avtal tecknas av kommunerna. Nya kommuner som ej tecknat avtal under 2015 kan 
ansluta senare under förutsättning av beslut på det årliga kommunstyrelseordförande mötet. 

§ 7. Utvärdering av partnerskapet 
SBR mäter kontinuerligt under året investeringar (antal, kvalite, bransch samt andra relevanta 
mätta!) och NKI-arbetets olika parametrar såsom handlingsplaner, serviceseminarier och 
resultat. Under år 2019 ska en utvärdering av SBA-samarbetet under avtalsperioden göras av 
en utomstående konsult. 

§8. Tvist 
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av parterna. I andra 
hand skall tvist hänskjutas till allmän domstol på SBR:s hemort för avgörande enligt svensk 
rätt. 

Detta avtal upprättas i två exemplar, av vilka vardera parten har tagit sitt. 

Stockbolm den l 2015 

För Stockbolm Business Region AB 

Karin W anngård 

Finansborgarråd/Ordförande SBR 

_______________________ den l 

För kommun --------------------

Kommunstyrelsens ordförande 

2015 



Olle Zetterberg Kommunchef 

Verkställande direktör SBR 
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REVISORERNA 

2015-02-19 

Till: 
skolnämnden 
Kommunstyrelsen 

För kännedom till: 
Kommunfullmäktige 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -02- 2 3 

Revisionsrapport- Intern kontroll vid Ö s by Naturbruksgymnasium 

PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns revisorer att genomföra en granskning utifrån följande 
revisionsfråga: Är den interna kontrollen inom naturbruksprogrammet, inriktning skog och 
lantbruk tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionena bedömning att det finns brister 
när det gäller intern kontroll av inventarier och den hantering i övrigt som vi granskat. 
Kommunstyrelsen och skolnämnden bör verka för att skriftliga riktlinjer och rutiner införs för 
förbättrad intern kontroll. Vår bedömning är att skolnämnden behöver förbättra riktlinjer ocb 
rutiner i följande avseenden: 

• Riktlinjer och rutiner för inköp, registreringar i anläggningsregister, inventering och 
utrangeringar behöver upprättas. Ett anläggningsregister finns men detta är inte komplett. 

• Uthyrning av inventarier inklusive debitering av hyra förefaller fungera i praktiken men 
även här behöver dokumenterade riktlinjer och rutiner upprättas. 

• Vid inköp av utrustning till utbildningarna avropas detta från centralt upphandlade 
ramavtal. Riktlinjer och rutiner för inköp av utrustning behöver dokumenteras skriftligt. 

• Rutinerna för försäljning av produkter förefaller fungera tillfredsställande i praktiken. 
Riktlinjer och rutiner för redovisning av försäljning av produkter bör utformas skriftligt. 
Rapporteringen till skolnämnd kan utvecklas för förbättrad intern kontroll. 

• Övergripande riktlinjer för APL ( arbetsplatsförlagt lärande) finns utformade av Skolverket. 
Lokalt utformade rutiner for APL behöver dokumenteras skriftligt. 

• Försäkringsansvaret bör klarläggas när det gäller personer som inte tillhör skolan och 
befinner sig på skolans område och bereds tillgång tillleasade fordon och utrustning. 

• Att skolnämnden ser över rutinerna inom samtliga gyronasieprogram som har APL och 
köp- och säljverksamhet i sin utbildning. 

Revisorerna öusl<ar svar på de synpunkter som framgår i rapporten senast 13 april 2015. 
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Granskning av intern kontro H vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 

Sammanfattande revisionell 
bedömning 
PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns förtroendevalda revisorer att genomföra 
en granskning utifrån följande revisionsfråga: Är den interna kontrollen inom na
turbruksprogrammet, inriktning skog och lantbruk tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionellabedömning att det 
finns utrymme för förbättringar när det gäller intern kontroll av inventarier och den 
hantering i övrigt som vi granskat. Den sammanfattande bedömningen stöds av 
bedömningar som är gjorda utifrån granskningens kontrollmåL Kommunstyrelsen 
och skolnämnden bör verka för att skriftliga riktlinjer och rutiner införs för förbätt
rad intern kontroll. Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västman
lands Naturbruksgymnasium behöver förbättra riktlinjer och rutiner i följande av
seenden: 

• Den administrativa hanteringen av inventarier inklusive utrangering av 
inventarier; Riktlinjer och rutiner för inköp, registreringar i anläggningsre
gister, inventering och utrangeringar behöver upprättas. Ett anläggningsre
gister finns men detta är inte komplett. 

• Uthyrning av inventarier inklusive debitering av hyra; Detta verkar fun
gera i praktiken men även här behöver dokumenterade riktlinjer och rutiner 
upprättas. 

• Inköp av utrustning till utbildningarna; Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium avropar från de centralt upphandlade ramavtal som finns i Sala 
kommun. Riktlinjer och rutiner för inköp av utrustning behöver dock doku
menteras skriftligt. 

• Redovisning av försäljning av produkter från de granskade programmen; 
Rutinerna för försäljning av produkter verkar fungera tillfredsställande i 
praktiken. Dokumentation från ekonomisystemet visar att försäljningarna 
redovisas på ett korrekt sätt. Riktlinjer och rutiner för redovisning av för
säljning av produkter bör utformas skriftligt. Rapporteringen till berörd 
nämnd, av försäljning och utfall, skulle kunna utvecklas för en förbättrad in
tern kontroll. 

• Val av värdar tillAPL ( arbetsplatsförlagt lärande) och elevarbeten; Över
gripande riktlinjer för APL finns utformade av Skolverket. Lokalt utformade 
rutiner för APL behöver dokumenteras skriftligt. 

• Ansvars- ochförsäkringsfrågor; Vår bedömning är att Sala kommun har 
försäkringar som täcker gymnasieskolans interna behov. Dock bör försäk
ringsansvaret klarläggas när det gäller personer som inte tillbör skolan, som 
befinner sig på skolans område och bereds tillgång till av skolan leasade for
don och utrustning. skriftliga riktlinjer och rutiner bör utformas när det gäl
ler försäkringar som avser gymnasieskolans behov inklusive eventuella för
säkringsbehov för externa besök av ovan nämnda slag. 
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Granskning av intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 

1. Inledning 
1.1. 

Av kommunallagen framgår att nämnder och styrelse ska ha kontroll över sin verk
samhet. Detta innebär att nämnder och styrelse ska ha en ändamålsenlig styrning så 
att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns sälera rutiner som 
förhindrar förlust för kommunen samt säkerställer att redovisningen är rättvisande. 

skolnämnden har ett övergripande ansvar för att den interna kontrollen vid Ösby 
Västmanlands Naturbruksgymnasium fungerar tillfredsställande. I delar av verk
samheten finns stora värden investerade i fordon, redskap och utrustning. Därtill 
kommer att tjänster utförs som elevarbeten. Det finns särskilda risker i dessa delar 
av verksamheten. 

Revisorerna i Sala kommun har i sin riskbedömning beslutat att genomföra en 
gransirning av skolnämndens interna kontroll beträffande rutiner för inriktningarna 
skog och lantbruk inom naturbruksprogrammet vid Ösby Västmanlands Natur
bruksgymnasium. 

1.2. Uppd1·ag 
PwC har fått i uppdrag av Sala kommuns förtroendevalda revisorer att genomföra 
en granskning utifrån följande revisionsfråga: 

Är den interna kontrollen inom naturbruksprogrammet, inriktning skog och lant
bruk tillräcklig? 

Kontrollfrågor: 

Finns det ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för: 

• Kontroll av inventarier inklusive utrangering 

• Uthyrning av inventarier och debiteringsrutiner 

• Material som köps in till utbildningarna 

• Redovisning av försäljning av lantbrukets produkter (spannmål, gödsel med 
mera) 

• Val av kunder /värdar till arbetsplatsförlagt lärande (APL) och till elevarbe
ten 

• Ansvars- och försälcringsfrågor 

Revisionslcriterier: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (Kr L) 
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Granskning av intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 

• Relevanta slyTdokument i Sala kommun 

1.3. Avgränsning och tillvägagångssätt 
Gransimingen har avgränsats till att omfatta naturbruksprogrammet, inriktning 
skog och lantbruk, och begränsar sig till inventarier, utrustning och elevarbeten. 

Intervju har genomforts med rektor och ekonom vid Västmanlands Naturbruks
gymnasium organiserad under skolnämnden. Kontskter har även tagits med tjäns
temän centralt i kommunen avseende ekonomi- och upphandlingstråg or. Redovis
ningen i ekonomisystemet avseende försäljningar av varor har begärts in och grans
kats. Inventering har skett på plats av delar av inventariebeståndet. 

Genomgång har skett av relevanta slyTdokument i Sala kommun: 

• Riktlinjerför hantering av kapitalkostnader KS zoo8f87/3, kommunslyrel
sens sammanträdesprotokoll, Sala kommun. 

• Upphandlingspolicy för Sala kommun KF 2006/42. 

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska rapportens innehåll innan den 
fårdigställdes. 
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Granskning av intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbmksgymnasium 

2. Granskningsresultat 

Kommunstyrelsens ansvar enligt kommunallagen är att leda och samordna förvalt
ningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. (KL 6 kap 1 §) 

Nämndernas ansvar är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, samt de föreskrifter som gäller för verk
samheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt attverk
samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. (KL 6 kap 7 §) 

Kontroll av inventm·ie1· inklusi11e utrange
ring 

Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium har funnits i kommunal regi i 12 år, 
tidigare var skolan organiserad under Landstinget Västmanland. En del inventarier 
följde med från landstinget till kommunen, dessa inventarier återfinns inte i an
läggningsregistret i Sala kommun men en del av dessa inventarier finns i ett separat 
register som hålls på skolan. Registret innehåller framförallt anläggningstillgångar 
tillhörande inriktningen för lantbruk. I detta har följande registrerats: Typ av inven
tarium, fabrikat, kapacitet, inköpsår och planerat år för återanskaffning. Varken 
anskaffningspris, avskrivningsmetod, avskrivningstid, ackumulerade avskrivningar 
eller restvärde har registrerats. Inventarier som är inköpta finns bokförda i anlägg
ningsregistret i kommunen under avskrivningstiden, när avskrivningstiden är slut 
försvinner objektet ur registret. Enligt uppgift ska dock ett historiskt register finnas 
att tillgå för de fårdigavskrivna anläggningarna. Ekonomen på naturbruksgymnasiet 
har inte tillgång till anläggningsmodulen i redovisningssystemet och kan därför inte 
få fram bokfört värde eller inköpspris, dock finns möjlighet att se aktuell avskriv
ning och ränta. 

Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:2 P-4 a-h) ska ett anlägg
ningsregister innehålla följande information för varje enskild tillgång: 

a) anskaffningsvärde, 
b) anskaffningstid punkt, 
c) tillämpad avskrivningsmetod eller uppgift om att tillgången inte skrivs av, 
d) nyttjandeperiod, 
e) ackumulerade avskrivningar, 
f) ackumulerade nedskrivningar 
g) uppgift som gör det möjligt att utläsa det avskrivningsbara beloppet, 
h) uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången 

Även Kommunal redovisnings lag, kapitel 6, reglerar benämning och hantering av 
anläggningstillgångar. Utöver detta finns ett antal Rekommendationer från RKR ex 
11.4 som behandlar detta. 
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Enligt uppgift sker upphandling avinventarier enligt kommunens upphandlingspo
licy. Naturbruksgymnasiet har en återanskaffningsplan för fordon och maskiner 
inom jordbruk och skogsbruk samt minibussar. Denna plan är dock inte uppdate
rad. Utrangering av inventarier av större värde sker genom att de är inbytesvaror 
vid nyinvesteringar eller att de läggs ut till försäljning. Kommunen har upphandlade 
samarbets- och hyresavtal för en del av fordonen, jordbruksmaskiner, engrepps
skördare och skotare. I övrigt avropar skolan från gällande ramavtal. 

En stickprovsinventering genomfördes inom ramen för denna granskning. 28 red
skap och 5 fordon (två skördetröskor och tre traktorer) inventerades på plats. 22 av 
redskapen och de 5 fordonen fanns noterade i skolans egen inventarieförteckning. 
Redskap som inventerades men som saknades i inventarieförteckningen var föl
jande: "Järnhäst" ( skogsredskap ), skylift, sopvals, vedkap, harv och ett potatisårder. 
Några av de i inventarielistan saknade inventarierna är av äldre modell. 

2.2.1. Revisioneli bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium saknar ändamålsenliga rutiner för den administrativa hanteringen av 
inventarier inklusive utrangering. Kommunstyrelsen och skolnämnden bör verka 
för att riktlinjer och rutiner för inköp, registreringar i anläggningsregister, invente
ring och utrangeringar införs och dokumenteras skriftligt. 

Uthyrning av inventarie1• och debiteringsru
tiner 

En större buss inldusive förare hyrs ut internt till kommunal verl<samhet i Sala. Mil
taxa för bussen och timtaxa för föraren debiteras. Uthyrning sker även av minibus
sar internt inom kommunen. Debitering sker via fastställd mil taxa. Naturbruks
gymnasiet utför faktureringen i anslutning till uthyrningstillfållet. Uthyrning av 
minibuss har genererat ca 33,3 tkr år 2014. Kunderna var Kultur och fritidskontor, 
skolförvaltning gymnasiet, förskola och grundskola samt Vård- och omsorgsför
valtningen. 

Vid arbetsplatsförlagt lärande (APL) använder eleverna vid behov skolans skotare. 
AP L-värdarna debiteras ingen hyra men står för bränsle och mindre reparationer 
under AP L-perioden. Skotaren körs endast av eleven. I övrigt hyr skolan inte ut in
ventarier. 

Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller rutiner för uthyrning av inventarier 
eller för debiteringsrutiner vare sig centralt i kommunen eller i skolnämnden. Dock 
verkar detta fungera väl i praktiken. 

2.3.1. Revisioneli bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbrul<s
gymnasium har ändamålsenliga rutiner för uthyrning av inventarier inklusive debi
tering. Rutinerna kring uthyrningsverksamheten tycl<s fungera tillfredsställande i 
praktiken. Det saknas dock dokumenterade riktlinjer och rutiner, vilket rekommen
deras för en förbättrad intern kontroll. 
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Inköp av uh·ustning till ut-bildningarna 
Sala kommun har en databas för ramavtal där det framgår vilka leverantörer som 
upphandlats och som verksamheter ska avropa varor och tjänster av. Läromedel 
som böcker och datorprogram köps in löpande under året av skolan. Enligt uppgift 
från intervjuade tjänstemän följs de ramavtal som kommunen har. Elevdatorerna är 
upphandlade och har ett leasingavtaL Slcyddskläder till eleverna köps in till årskurs 
ett på höstterminen. Sl<yddsutrustning upphandlas genom en separat upphandling. 
Fakturorna redovisas i kommunens ekonomisystem. 

2-4-1. Revisioneli bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands N a turbruks
gymnasium har fungerande rutiner for inköp av utrustning till utbildningarna. In
köpen avropas från de centralt upphandlade ramavtalen. Det saknas dock doku
menterade riktlinjer och rutiner för inköpen, vilket bör finnas för att säkerställa en 
god intern kontroll. 

Redovisning av jö1·säljning av pz·odukte~· 
Naturbruksgymnasiet sålde spannmål till Lantmännen för ca 675 tkr år 2014. Mjölk 
säljs till Grådö mejeri, smågrisar säljs till Sean och slaktdjur säljs till Bertil Eriks
sons slakteri. Intäkter för mjölk uppgick till ca 5,5 mkr år 2014 och intäkter för slakt 
och kalvar var ca 508,3 tl<r år 2014. Försäljningarna redovisas via avräkning vid 
leverans eller var 14:e dag. Avräkningarna arkiveras i kommunarkivet och intäkter
na bokförs i ekonomisystemet. Interna intäkter från avverkningsuppdrag erhålls 
från Tekniska kontoret, totalt erhölls ca 1,7 mkr 2014. 

Skolan har även ett samarbetsavtal med SSH lantbruk i Salbohed avseende 
kviguppfödning. Kvigkalvar säljs dit och skolan återköper kalvfårdiga kvigor. Tjur
kalvar säljs till ett flertal olika köpare. Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 
fakturerar köparna en gång per år och intäkterna redovisas i ekonomisystemet. 

Skolan skriver avtal med den köpare som erbjuder den mest fördelaktiga ekono
miska kompensationen. Exempelvis har skolan bytt till Grådö mejeri när det gäller 
leverans av mjölk, från att tidigare leverera till Arla. 

Stallgödseljflytgödsel säljs normalt inte, eftersom skolans areal är tillräckligt stor 
för att gödseln ska kunna spridas på de egna markerna. Ett undantag gjordes år 
2014 då en mindre kvantitet flytgödsel såldes till den närmaste grannen för 2 500 
kr. En trolig anledning till detta är att den egna arealen inte räckte till för spridning 
av den producerade gödseln, på grund av högt fosforinnehåll (enligt aktuell mark
kartering). 

Enligt Lena Rodlle, Senior forskare och Docent vid JTI (Institutet för jordbruks
och miljöteknik) torde kostnaderna för transport och spridning av stallgödsel minst 
uppgå till värdet av växtnäringsinnehållet i stallgödself flytgödsel, varför det inte 
fmns anledning (eller kan vara svårt) att ta betalt för denna produkt i obehandlad 
form. Det är inte tillåtet enligt gällande lagstiftning att deponera organiskt avfall. 
Överskott av stallgödsel som inte kan tas omhand inom de markområden som dis
poneras av djurhållaren, eller tas omhand av annan lantbrukare/markägare, måste 
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transporteras till en kommunal avfallsanläggning eller jordtillverkare som har er
forderliga tillstånd. Dessa tar betalt för att ta emot gödseln eftersom de måste han
tera den vidare. Bland annat handlar det om att hygienisera gödseln. 

2.5.1. Revisionell bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium har ändamålsenliga rutiner för försäljning av produkter från de grans
kade programmen. Dokumentation från ekonomisystemet visar att försäljningarna 
redovisas på ett korrekt sätt. Riktlinjer och rutiner för redovisning av försäljning av 
produkter bör utformas skriftligt. Rapporteringen till berörd nämnd, av försäljning 
och utfall, skulle kunna utvecklas för en förbättrad intern kontroll. 

2.6. Val av värdm·till arbetsplatsförlagd utbild
ning och elevarbeten 

På naturbruksprogrammets inriktningar skog och lantbruk finns en AP L-ansvarig 
lärare per inriktning som är delaktiga när lämpliga AP L-värdar ska engageras till 
utbildningarna. En AP L-värd ska handleda och undervisa eleverna i moment som 
ingår i de olika kurserna. Kriterier som används för val av AP L-värd är bl. a. inrikt
ningen och storleken på företaget, så att eleverna får relevant träning. AP L
värdarna ska helst finnas inom länet. Skolan har också möjlighet att erbjuda APL 
utomlands genomNordplus-och Leonardoprogrammen. 

Från och med införandet av den nya gymnasieskolan, GY2011, förväntas branschre
presentanterna i de lokala programmen vara delaktiga vid val av AP L-värdar. 

AP L-värdar fyller i en omdömesblankett vid avslutad AP L-period och ersätts för sitt 
handledararbete med 15 kr per timme, maximalt 8 timmar per dag i högst 5 dagar 
per APL-vecka. 

2.6.1. Revisione/l bedömning 
Vår bedömning är att skolnämnden och därmed Ösby Västmanlands Naturbruks
gymnasium tillämpar ändamålsenliga riktlinjer och rutiner, för val av APL-värdar 
och kunder till elevarbeten, men att riktlinjer och rutiner bör dokumenteras skrift
ligt för de lokala förhållandena. De riktlinjer för APL som skolverket har utformat 
ska ligga till grund för och vara vägledande för de lokalt anpassade riktlinjerna och 
rutinerna. 

Ansvars- ochförsäkringsfrågor 
Sala kommun har försäkringar som omfattar alla verksamheter. De olika försäk
ringarna omfattar förmögenhetsbrottförsäkring, motorfordonsförsäkring, olycks
fallsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och egendomsförsäkring. 

Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium ger möjlighet för de företag som de har 
samarbetsavtal med beträffande leasing, att visa fordonet/utrustningen och möjlig
göra for potentiella kunder att provköra den leasade produkten. Det är, enligt den 
1jänsteman som vi kontaktat angående kommunens försäkringsskydd, tveksamt om 
de externa personerna täcks av kommunens försäkringar i händelse av olycl<sfall på 
skolans område. 
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2.71. Revisione/l bedömning 
Vår bedömning är att Sala kommun har försäkringar som täcker gymnasieskolans 
interna behov. Försäkringsansvaret är dock inte Idarlagt när det gäller personer som 
inte tillhör skolan, som befinner sig på skolans område och bereds tillgång till av 
skolan leasade fordon och utrustning. Enligt vår uppfattning bör riktlinjer och ruti
ner dokumenteras skriftligt när det gäller försäkringar som avser gymnasieskolans 
behov inldusive eventuella försäkringsbehov för externa besök av ovan nämnda 
slag. 

Februari 2015 
Balakommun 
PwC 

9 av1o 



Granskning av intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium 

2015-02-19 

C )z"c,fl~ /(;L;_ 
(;.hristelAiodin 
Projektledare 

Februari 2015 

salakommun 
PwC 

FredrikAlm 
Uppdragsledare 

10 av1o 



Bilaga KS 2015/91/1 

Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2015-04-21 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

1 Sala-Heby Energi AB- protokoll2015-03-27 
2 Sala-Heby Energi Elnät AB- protokoll2015-03-27 
3 Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB- protokoll2015-03-27 
4 VKL- handlingar till förbundsmöte den 24 april2015 
5 Västerås stad- KFM § 62 Överföring av det kommunala renhållningsansvaret 
6 VTS- kallelse till föreningsstämma 8 maj 2015 
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