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KOMMUNSTYRELSEN 
TEKNISKT KONTOR 

Sammanfattning året som gått 
2015 har varit ett händelserikt år och mycket av det 
som Tekniska kontoret har genomfört under året har 
påverkat medborgarna i Sala positivt.  

Under året har en avstängning av Sörskogsleden för 
tung genomfartstrafik genomförts samt att ett förbud 
för farligt gods på Sörskogsleden har införts.  

Salas resecentrum är en viktig knutpunkt i staden. 
Sala har under 2014-2015 arbetat med att bygga om 
bussterminalen och området framför stationshuset, 
den 2 december 2015 var det invigning. 

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 
Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verk-
ställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all 
verksamhet som inte faller under vård- och omsorgs-
nämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och 
miljönämnden.  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi 
och finanser samt ansvarar för att den kommunala 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och rikt-
linjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förord-
ningar följs och att medlen används på ett ändamåls-
enligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätt-
hålls.  

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela 
förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare 
för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande  
arbetsmiljölagstiftning.  

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser 
som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbets-
löshetsnämnd.  

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i 
kommunallagen eller annan relevant lagstiftning 
gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av 
kommunfullmäktige antagna policydokument. 

ORGANISATION 
Tekniska kontoret bedriver verksamhet inom en stor 
mängd verksamheter som Salaborna dagligen använ-
der. Kontoret ansvarar exempelvis för allt ifrån  
vattenförsörjning och sophämtning till belysningar på 
allmänna platser. Till kontorets ansvarsområden hör 
även skötsel av parker, skog, gator, gång- och cykel-
vägar. Kontoret bygger om, bygger nytt och bygger till 
kommunala fastigheter samt lagar maten till skolor, 
förskolor och äldreomsorgen.  

Viktiga händelser året som gått 
• Avstängning av Sörskogsleden för tung  

genomfartstrafik har genomförts.  

• Salas nya resecentrum invigdes den  
2 december 2015. 

Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter -79 457 -77 483 -79 839 2 356 

Interna intäkter -300 564 -303 237 -309 515 6 278 

Summa intäkter --308 021 -380 721 -389 355 8 634 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 9 281 10 480 10 532 -52 

Personalkostnader 50 498 53 419 54 380 -961 

Övriga kostnader 205 357 200 335 200 414 -79 

Interna kostnader 149 417 157 379 158 692 -1 313 

Summa kostnader 414 552 421 613 424 018 -2 405 

Resultat 34 531 40 892 34 663 6 229 

Nettoresultatet avviker från budget med 6 229 tkr. I 
resultatet ingår även VA och renhållning som är taxe-
finansierade verksamheter. 

Avvikelsen avseende externa intäkter har framför allt 
med två enheter att göra: måltid och VA. För måltids-
enheten, har de ökade intäkterna att göra med att 
flera portioner har sålts. För VAs del har ökning fram-
för allt att göra med att en stor kund har förbrukat 
mera vatten, än vad som budgeterats.  

Även bland de interna intäkterna har måltidsenheten 
ett stort överskott beroende på att de sålt flera por-
tioner till förskolor och skolor än budgeterat. Föränd-
rade behov från verksamheter gör att lokaler har 
hyrts in, vilket även gjort att de interna intäkterna 
ökat. Under 2015 har centralförrådet börjat använda 
en webshop som gör att det är enklare för verksam-
heterna att beställa varor genom förrådet. Detta har 
gjort att intäkterna blivit större än budgeterat.  

Tekniska kontoret har under året haft en ökning av 
sjukskrivningar, vård av barn och föräldraledigheter. 
För att kunna hantera detta samt pensionsavgångar, 
har vikarier behövts tas in. Under året har även ett 
samarbetsprojekt startats upp tillsammans med 
Previa för att få ner sjukfrånvaron.  

Under året så har måltidsenhetens verksamhet  
utökats och nya, ombyggda kök tagits i bruk. De nya 
köken har fått högre hyra än innan ombyggnationen, 
vilket påverkat hyreskostnaderna inom måltids-
enheten. 
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DRIFTREDOVISNING 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015 

Budget-
avvikelse 

Kontorsledning -22 311 -390 701 

Kartmät 3 447 3 777 3 327 450 

Skog -3 485 -2 800 -2 392 -408 

Miljö-och naturvård 223 468 323 145 

Fastighetsenheten -1 602 0 -3 223 3 223 

Teknisk planering 781 1 360 1 256 104 

Gator och vägar 21 905 22 783 20 864 1 919 

Enskilda vägar 1 256 1 285 1 147 138 

Allmän och publik 
mark 195 221 227 -6 

Trafikadministration 701 778 672 106 

Parkverksamhet 9 791 10 625 10 574 51 

Gruvans vattensy-
stem 1 122 1 084 820 264 

TK personal -147 0 -72 72 

VA-verksamhet 1 936 0 -734 734 

Renhållning -1 061 0 528 -528 

Teknisk service 2 260 0 1 370 -1 370 

Måltidsenheten 1 248 1 000 366 634 

Summa 34 531 40 892 34 663 6 229 

Under hösten har återhållsamhet varit ett ledord inom 
kontoret. Detta har gjort att många inköp, konferen-
ser, rekryteringar, utredningsuppdrag med mera har 
skjutits på framtiden, vilket lett till att ett överskott 
uppstått inom verksamheten.  

Till följd av övergång till komponentavskrivning har 
prognosarbetet under året påverkats. Problematiken 
har till stor del legat i att någon praxis för införande 
och tillämpning av komponentavskrivning inte finns 
att tillgå, utan varje kommun får skapa sitt eget upp-
lägg och rutin vilket lett till osäkerhet.  

INVESTERINGAR 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015 

Budget-
avvikelse 

Inkomster -10 815 0 -7 093 7 093 

Utgifter 68 486 121 760 75 922 45 838 

Summa 57 671 121 760 68 829 52 931 

Gatuprogram 3 109 16 239 10 234 6 005 

VA-program 12 908 21 747 9 142 12 605 

Parkprogram 3 886 5 514 2 863 2 651 

Kontorsledningsprogram 252 0 0 0 

Tekniskserviceprogram 3 730 3 888 3 500 388 

Kart mätprogram 64 475 325 150 

Gruvans vattensystem-
program 

89 2 930 2 233 697 

Lokalprogram 33 632 70 967 40 532 30 435 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015 

Budget-
avvikelse 

Summa 57 671 121 760 68 829 52 931 

Gatuprogram: Arbetet med Resecentrum/busstermi-
nal har nästan slutförts under 2015, men montering 
av räcken, fogning av plattor, sättning av kontrast-
markering på trappor och räcken, asfaltering och 
målning kvarstår 2016. Projektering har genomförts 
av cykelbana från Sörskogen till Södra Esplanaden. 
Pendlarparkering i Ransta kommer byggas 2016, 
under förutsättning att Trafikverket överlåter  
Stationsvägen till Sala kommun. Parkeringen vid 
stadsparken är inte slutjusterad i väntan på service-
byggnaden i parken. Staket och kantsten ska sättas.  
 
VA-program: Byte av övervakningssystem har pågått 
under året och kommer slutföras och slutbesiktigas 
under sommaren 2016. Projektet är flera år försenat  
p g a. överklagade upphandlingar. Bytet av centrifug 
på reningsverket i Sala har försenats p g a. av sen 
upphandling samt lång leveranstid och installation är 
planerad till januari 2016. Utbyggnad av personal-
byggnad på reningsverket har blivit försenat på grund 
av grundläggningen till utbyggnaden. En stor investe-
ring inom VA är projektet ”huvudledning knipkällan 
etapp 3-4” där tillstånd från Länsstyrelsen inte är 
klart, vilket gjort att försening uppstått. Resultat ett 
överskott på 6 465 tkr äskas i överfört anslag till 
2016. 
 
Parkprogram: Stadsparksprojektet enligt parkpro-
jektet är försenat i väntan på servicebyggnaden, vilket 
medfört att pengar måste äskas över till 2016. Under 
byggnationen av servicebyggnaden använder även 
marken för materielupplag.  
 
Teknisk serviceprogram: Tre fordon är beställda 
under hösten som beräknas levereras under februari 
2016. Överskottet äskas i överfört anslag till 2016. 
 
Kart- mätprogram: Investeringen av GIS är ej genom-
förd. Anslaget återlämnas. 
 
Gruvans vattensystem: Säkerhetsvägen till Storljusen 
har försenats p g a. ansökan till Länsstyrelsen.  
 
Lokalprogram: Ett stort antal projekt pågår som  
till exempel arbetet med Servicebyggnad i Stadspar-
ken som genomförs i en samverkansprocess och för-
väntas vara klart under 2016.  
Även projektet med nytt LSS-boende i närheten av 
Strömsbacka genomförs i samverkan och projektering 
pågår. Boendet beräknas stå färdigt i november 2016.  
Projekt med Ransta skola o förskola pågår och upp-
handlingen kommer att annonseras i början av 2016.  
Arbetet är slutfört med det nya äldreboendet på  
Johannesbergsgatan. I upphandlingsförutsättningarna 
ingick att delar av kontraktssumman inte betalades ut 
förrän efter garantibesiktningen. Under året har en 
delutbetalning utbetalas, resterande betalas ut under 
2016. 
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Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som 
skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen 
bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan 
Indikatorsammanställning. 

Målet är helt uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt 

Mätindikator saknas Ingen mätning  Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
minst en gång per år bedriva riktad informa-
tion kring vatten och avlopp till företag och 
entreprenörer. 

● 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att medborgarna upplever Sala som 
en bra plats att leva och bo på. Att medborgar-
na upplever trygghets- och säkerhetskänsla i 
offentliga rummet när det gäller belysning och 
tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och park-
mark stimulerar till social samvaro i naturlika 
mötesplatser, att minst en lekplats per år för-
nyas och görs om för att skapa säkra och at-
traktiva lekplatser runt om i kommunen samt 
att besiktningsanmärkningarna på lekutrust-
ning ska minska från år till år. 

● 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att den andel av kommunens hus-
hållsavfall som återvinns ökar, att kommunor-
ganisationens andel miljöbilar av totala antalet 
bilar ökar, att andelen inköpta ekologiska livs-
medel ökar, att andelen inköpta ekologiskt 
producerade livsmedel till måltidsenheten 
tillsammans uppgår till minst 28 % 2015, 30 % 
2016 och 33 % 2017, att måltidsenheten skall 
ha max 7 % matsvinn (varav tallrikssvinn max 
30 gr), att Medborgarna ger Sala i SCB:s med-
borgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-
100) avseende gång- och cykelvägar, att all 
berörd personal inom Tekniska kontoret skall 
vara utbildad i eco drive, att inget analysresul-
tat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kom-
munens vattenverk, att mängden producerad 
biogas ska öka från år till år, att ovidkommande 
vatten (tillskottsvatten) till reningsverket ska 
minska från år till år, att källaröversvämningar, 
till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller 
recipient, inte sker, att Tekniska kontoret i 
samarbete med SHE byter till LED-lampor på 
gatubelysningen.  

◗ 

KOMMENTAR: Genom utskick till företag och entreprenörer, har 
kontoret delvis informerat om vatten och avlopp. 

Kontoret arbetar aktivt med att skapa bra platser att leva och bo på.  

Måltidsenheten arbetar aktivt för att andelen ekologiska livsmedel ska 
öka. Andelen ekologiska livsmedel uppgick till cirka 32 %. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att Salas medborgare är nöjda med 
kvalitet och service ex. vis. Sophämtning, 
vatten och avlopp, gator och vägar och miljö-
arbetet inom sophanteringen. Målet är att 
måltidsenheten får 90 % nöjda kunder och 
gäster, att tydlig information ska leda till att 
andelen avslag på parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade är lägre än 30 %, att tydlig 
information ska leda till att totala antalet 
parkeringsböter ska minska från föregående 
år (med bibehållen servicenivå och schema-
lagd tid för parkeringsövervakningen).  

◗ 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att medborgarna ska uppleva att 
Sala har en bra kvalitet och service i verksam-
heten ex. vis när Tekniska kontoret förser 
snöröjningsentreprenörer med GPS-
utrustning för att säkerställa en god kvalitet 
på vinterväghållningen. 

● 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

Nämndens målsättning är att medbor-
garna upplever att de har möjlighet till 
inflytande och påverkan, ex. vis när alla 
Salas 5:e klassare erbjuds studiebesök 
på Sala avloppsreningsverk samt när 
det arrangeras minst tio studiebesök 
(utöver 5:e klassare) per år på Sala 
avloppsreningsverk. 

 

KOMMENTAR: Kontoret har sedan sommaren 2015 påbörjat 
ett arbete med att aktivt jobba med kvalitetsfrågor, med mål 
att samtliga nyckeltal som rör Tekniskas verksamhetsområden 
i Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) ska förbättras. 

Under året har kontoret försett entreprenörer med GPS-
utrustning.  

Under 2015 valde Sala-Heby Energi att inte genomföra ”Fram-
tidskraften”, vilket innebär att 5:e klassarna i Sala kommun 
inte har blivit erbjudna något studiebesök. 

 

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

  

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

  

KOMMENTAR: Tekniska kontoret saknar mål och indikatorer till 
perspektivet. 
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Framtiden 
Måltidsenhetens och Fastighetsenhetens närmaste 
utmaning är det växande antal barn och ungdomar i 
förskolor och skolor som ställer krav på att såväl 
bemanning, lokaler som utrustning räcker till.  

Arbetet med nya detaljplaner påverkar VA-, gatu- och 
parkprojektering samt det kommunala investerings-
behovet. Det är viktigt att framförhållningen i  
planprocessen är god samt att det finns ekonomisk 
planering av genomförandet.  

Verksamhetsfakta 

 2013 2014 2015 

Vinterväghållning    

Kostnader totalt, tkr 4 404 2 736 5 014 

Kostnad/invånare, kr 202,52 125,16 227,52 

Lokalförvaltning    

Kostnader skadegörelse, tkr 320 321 161 

Kostnader städ, tkr 10 542 11 125 10 834 

Varav extrastäd, tkr 307 264 285 

Måltidsenhet    

Kostnader totalt, tkr 52 214 54 930 56 080 

Kostnader hyra, tkr 11 258 11 596 12 576 

VA-verksamhet    

Kostnader totalt, tkr 24 463 26 454 28 755 

Varav kapitalkostnad, tkr 6 984 7 077 7 317 

Intäkter från taxa, tkr 28 660 28 390 29 304 

Renhållning    

Kostnader totalt, tkr 22 664 23 156 25 961 

Kostnad/invånare, kr 1 042 1 059 1 178 

Intäkter från taxa, tkr 22 152 24 217 25 433 
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BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING   
KOMMUN ST YREL SE N/ Tek n isk a  k o nt orets  i nd i kat orer  
 
Mål Indikator 2015 2014 2013 

Ett växande Sala Minst 1 gång per år bedriva 
riktad information kring 
vatten och avlopp till 
företag och entreprenörer. 
Antal riktad information 

  
 

En långsiktig social hållbar utveckling Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgar-
undersökning minst 
betyget 54 (skala 0-100) 
avseende trygghets- och 
säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller 
belysning och 
tillgänglighet. 

 55 - 

En långsiktig social hållbar utveckling Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgarunder-
sökning minst betyget 70 
(skala 0-100) avseende 
miljöer i gatu- och 
parkmark som stimulerar 
till social samvaro i 
naturlika mötesplatser. 

 58 - 

En långsiktig social hållbar utveckling Minst en lekplats per år 
förnyas och görs om för att 
skapa säkra och attraktiva 
lekplatser runt om i 
kommunen. Antal förnyade 
lekplatser. 

1  
 

En långsiktig social hållbar utveckling Besiktningsanmärkningarna 
på lekutrustning ska 
minska från år till år. Antal 
besiktningsanmärkningar. 

  
 

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Den andel av kommunens 
hushållsavfall som 
återvinns ökar (%) 

? 36 36 

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Kommunorganisationens 
andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

41 43  

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Andelen inköpta ekologiska 
livsmedel ökar 

12,32% 0,2 
% 

 

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Andelen inköpta ekologiskt 
producerade livsmedel till 
måltidsenheten ska 
tillsammans uppgå till 
minst 28 % 2015, 30 % 
2016 och 33 % 2017. 

31,9% 28,4 
% 

25 % 

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Måltidsenheten skall ha 
max 7 % matsvinn (varav 
tallrikssvinn max 30 gr) 

7,5 % 5,4 
% 

9 % 



  

 

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERK-
SAMHETSÅRET 2015 

Kommunstyrelsen/Tekniskt kontor 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

 

Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Avvikelse Överföres till 
2016 

Gatuprogram 16 239 10 235 6 004 5 813 

Parkprogram 5 514 2 863 2 651 2 604 

Gruvans vattensystem 
program 

2 930 2 233 697 697 

VA-program 21 747 9 142 12 605 11 815 

Teknisk serviceprogram 3 888 3 500 388 388 

Lokalprogram 70 967 40 532 30 435 31 842 

     

Summa 121 285 68 505 52 780 53 159 

 

MOTIVERING 

Gatuprogram 

 Gator-/vägar årliga projekt: Budgeterade medel 5 050 tkr.  Med anledning av minskade an-

slag 2016 önskas resterande medel för 2015 föras över och kommer då användas dels till för-

verkligande av detaljplan Ängshagen/Räven, då ekonomiska medel saknas till detta i Strategisk 

plan, och dels till delar av eventuella kostnader i samband med projektering och markförlägg-

ning av Vattenfalls elledningar samt eventuell gång-och cykelbana mellan Ängshöjden och 

Hammarhagen. Resultat ett överskott på 1 441 tkr äskas i överfört anslag till 2016.   

 Resecentrum, bussterminal: Budgeterade medel 9 755 tkr. I projektet återstår montering av 

räcken, fogning av plattor, sättning av kontrastmarkering på trappor och räcken, asfaltering 

och målning under år 2016. Anledningarna till förseningen är underbemanning, påverkan av 

väder samt försening av leveranser. Resultat ett överskott på 3 703 tkr äskas i överfört anslag 

till 2016. 



 Pendlarparkering Ransta: Budgeterade medel 300 tkr. Trafikverket handlägger att Sala 

kommun ska överta Stationsvägen i Ransta. Övertagandet är en förutsättning för pendlarpar-

kering. Budgeterade medel 300 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

 Parkeringsplats lekparken/stadsparken: Budgeterade medel 800 tkr. Ej slutjusterad i vän-

tan på servicebyggnaden. Staket och kantsten ska sättas. Resultat ett överskott på 369 tkr äs-

kas i överfört anslag till 2016. 

Parkprogram 

 Stadsparken enligt parkutredning: Budgeterade medel 3 000. Försenat på grund av väntan 

på servicebyggnaden. Entreprenörer för servicebyggnad använder mark för upplag. Resultat 

ett överskott på 2 604 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

Gruvans vattensystemprogram 

 Säkerhetsväg Storljusen: Budgeterade medel 752 tkr. Tillstånd hos Länsstyrelsen har förse-

nats. Resultat ett överskott på 697 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

VA-program 

 VA LN Huvudledning knipkällan etapp 3-4: Budgeterade medel 6 500 tkr. Tillstånd av Läns-

styrelsen ej klart. Resultat ett överskott på 6 465 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

 VA Fridhem dagvattendamm: Budgeterade medel 1 000 tkr. Pågår över årsskiftet, dammen 

byggs vid tjäle. Resultat ett överskott på 215 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

 VA ARV Sala utbyggnad personalbyggnad: Budgeterade medel 1 000 tkr. Försenad på grund 

av bygglov och grundläggning. Resultat ett överskott på 976 tkr äskas i överfört anslag till 

2016. 

 VA ARV Sala byte övervakningssystem: Budgeterade medel 8 353 tkr. Försenat på grund av 

upphandling. Slutbesiktning sommaren 2016. Resultat ett överskott på 3 371tkr äskas i över-

fört anslag till 2016. 

 VA ARV Sala byte centrifug: Budgeterade medel 994 tkr. Försenad upphandling; leverans ja-

nuari 2016. Resultat ett överskott på 788 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

 

Teknisk serviceprogram 

 Tre fordon är beställda under hösten som beräknas levereras under februari 2016. Resultat ett 

överskott på 388 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

 

Lokalprogram 

Sammantaget begärs 31 842 tkr i överförda investeringar. Avvikelsen i budget är dels till följd av nya 

redovisningsprinciper för planerat underhåll samt införandet av komponentavskrivning. Projekt inom 

programmet som avslutats med underskott respektive överskott påverkar också nettoresultatet.. 

Avslutade projekt med underskott uppgår till 2 340 tkr. För avslutade projekt med överskott återläm-

nas 814 tkr. 



 Projekt 3702 Servicebyggnad Stadsparken. Budgeterade medel 5 047 tkr. Arbetet pågår och 

förväntas vara klart under andra kvartalet 2016. Resultat ett överskott på 4 250 tkr äskas i 

överfört anslag till 2016. 

 Projekt 3707, Nytt gruppboende LSS. Budgeterade medel 14 120 tkr. Projektet genomförs i 

samverkan och projektering pågår. Boendet beräknas stå färdigt i november 2016. Resultat ett 

överskott på 13 848 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

 Projekt 3709 Solpaneler kommunala fastigheter. Budgeterade medel 1 000 tkr. Uppsätt-

ning av solpaneler pågår på Jakobsbergsgårdens tak och arbetet beräknas vara klart under 

första kvartalet 2016. Resultat ett överskott på 644 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

 Projekt 3713 Inbrottslarm. Budget 500 tkr. Under året har inbrottslarm/ brandlarm byggts 

ut på Portvaktsgatan, Kila skola samt Hedens skola. Resultat ett överskott på 149 tkr. På grund 

av den rockad i lokalerna som påbörjas under 2016 äskas överskottet i överfört anslag till 

2016. 

 Projekt 3716 Storköksutrustning. Budget 500 tkr. Ny utrustning har installerats på Salbo 

förskola och Ekorrens förskola. Resultat ett överskott på 278 tkr. På grund av den rockad i lo-

kalerna som påbörjas under 2016 äskas överskottet i överfört anslag till 2016. 

 Projekt 3719 Byte ventilation Ösby. Budget 2 714 tkr. Ombyggnation av ventilationen i hu-

vudbyggnaden pågår och beräknas stå färdigt under första kvartalet 2016. Resultat ett över-

skott på 605 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

 Projekt 3721 Ransta skola och förskola. Budget 1 993 tkr. Upphandling och projektering 

pågår. Resultat ett överskott på 1 860 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

 Projekt 3728 Mindre justering av lokaler. Budget 1 500 tkr. Ombyggnationer på bland an-

nat Bellanderska förskolan, Centralförrådet och Kungsängsgymnasiet. Resultat ett överskott på 

663 tkr. På grund av den rockad i lokalerna som påbörjas under 2016 äskas överskottet i över-

fört anslag till 2016. 

 Projekt 3729 Säkerhetsåtgärder. Budget 1 000 tkr. Bland annat nya passersystem på Sim-

hallen, Idrottshallen och Vallaskolan. Extra belysning, ur säkerhetssynpunkt, har satts upp på 

Klövervägen och Lindgården. Resultat ett överskott på 138 tkr. På grund av den rockad i loka-

lerna som påbörjas under 2016 äskas överskottet i överfört anslag till 2016. 

 Projekt 3730 Om- och tillbyggnad Sätrabrunns förskola. Budget 1 000 tkr. Efter genomförd 

utredning har en hyresupphandling av förskola i Sätrabrunn utförts. Resultat ett överskott på 

977 tkr. På grund av den rockad i lokalerna som påbörjas under 2016 äskas överskottet i över-

fört anslag till 2016. 

 Projekt 3732 Handikappanpassningar. Budget 2 000 tkr. Många både större och mindre 

tillgänglighetsanpassningar har utförts med bland annat lyft till Simhallen, RWC till Ekeby för-

skola, ombyggnationer för barn med hörselnedsättningar i Kila skola och RWC på centralförrå-

det. Resultat ett överskott på 1 081 tkr. På grund av den rockad i lokalerna som påbörjas under 

2016 äskas överskottet i överfört anslag till 2016. 

 Projekt 3733 Äldreboende. Budget 7 356 tkr.  Arbetet är slutfört. I upphandlingsförutsätt-

ningarna ingår att delar av kontraktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen. 

Under året har en delutbetalning på 3 000 tkr utbetalas, resterande betalas ut under 2017. Re-

sultat ett överskott 4 356 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 



 Projekt 3741 Vallaskolan projektering. Budget 500 tkr. 

Projekt 3742 Varmsätra skola utredning. Budget 100 tkr. 

Projekt 3746 Kila skola utredning. Budget 500 tkr. 

Projekt 3747 Lärkbacksskolan projektering. Budget 800 tkr. 

Dessa projekt har varit under utredning i dels skolans verksamheter och dels i de politiska 

nämnderna, någon utredning från lokalförvaltarnas sida har därför inte kunnat påbörjas. Re-

sultatet är ett överskott på 1 900 tkr.  På grund av den rockad i lokalerna som påbörjas under 

2016 äskas överskottet i överfört anslag till 2016. 

 Projekt 3743 Portvaktsgatan 3 ventilation. Budget 700 tkr. Lokalerna byggs om för teater-

verksamhet. Projektering pågår och byggnationen beräknas vara klar under första kvartalet 

2016. Resultat ett överskott på 700 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

 Projekt 3751 Kartläggning skollokaler. Arbetet med stora skolrockader pågår. Resultat ett 

överskott på 393 tkr äskas i överfört anslag till 2016. 

 



En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgar-
undersökning minst 
betyget 53 (skala 0-100) 
avseende gång- och 
cykelvägar. 

 53 - 

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling All berörd personal inom 
Tekniska kontoret skall 
vara utbildad i eco drive, 
andel i % 

   

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Inget analysresultat ska 
påvisa otjänligt 
dricksvatten från 
kommunens vattenverk, 
antal st 

2  
 

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Ovidkommande vatten 
(tillskottsvatten) till 
reningsverket ska minska 
från år till år, andel i m3 

   

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Källaröversvämningar, till 
följd av kapacitetsbrist i 
ledningsnätet eller 
recipient, ska inte ske, 
antal st 

  
 

En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tekniska kontoret i 
samarbete med SHE byter 
till LED-lampor på 
gatubelysningen. Antal 
utbytta armaturer 

3817   

Nöjda medborgare och brukare Måltidsenheten får 90 % 
nöjda kunder, beställande 
verksamhet. 

 - - 

Nöjda medborgare och brukare Måltidsenheten får 90 % 
nöjda gäster, den som äter 
maten. 

 - - 

Nöjda medborgare och brukare Medborgarna ger Sala i 
SCB:s 
medborgarundersökning 
minst betyget 64 (skala 0-
100) avseende 
sophämtningen. 

 67 - 

Nöjda medborgare och brukare Medborgarna ger Sala i 
SCB:s 
medborgarundersökning 
minst betyget 77 (skala 0-
100) avseende vatten och 
avlopp. 

 82 - 

Nöjda medborgare och brukare Medborgarna ger Sala i 
SCB:s 
medborgarundersökning 
minst betyget 64 (skala 0-
100) avseende miljöarbete 
inom sophanteringen. 

 67 - 

Nöjda medborgare och brukare Medborgarna ger Sala i 
SCB:s 
medborgarundersökning 
minst betyget 51 (skala 0-
100) avseende gator och 
vägar. 

 53 - 



Nöjda medborgare och brukare Tydlig information ska leda 
till att andelen avslag på 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade ska vara 
lägre än 30 %. 

  
 

Nöjda medborgare och brukare Tydlig information ska leda 
till att totala antalet 
parkeringsböter ska minska 
från föregående år (med 
bibehållen servicenivå och 
schemalagd tid för 
parkeringsövervakningen). 

  
 

God service av hög kvalitet Tekniska kontoret förser 
snöröjningsentreprenörer 
med GPS-utrustning för att 
säkerställa en god kvalité 
på vinterväghållningen. 
Maskiner med GPS % 

 
  

Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Alla Salas 5:e klassare 
erbjuds studiebesök på 
Sala avloppsreningsverk, 
antal st 

  
 

Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Arrangera minst 10 
studiebesök (utöver 5:e 
klassare) per år på Sala 
avloppsreningsverk, antal 
st 

14   
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