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INLEDNING 

Snabbfakta, 4 år i sammandrag 

Bokslut 2013 

Årets resultat, mkr 65,1 

Årets resultat som andel av 6,0 

skatteintäkter, bidrag och 
utjämning,% 

Nettokostnader, mkr l 019,8 

-förändring från föregående 0,7 

år,% 

Nettokostnader justerade l 049,8 

med jämförelsestörande 
poster, mkr 

-förändring från föregående 1,6 

år,% 

skatteintäkter, bidrag, ut- l 091,5 

jämning, mkr 

-förändring från föregående 3,2 

år,% 

Nettokostnadsandel av skat- 93 

teintäkter bidrag och utjäm-
ning,% 

Finansnetto, mkr -6,6 

Nettoinvesteringar, mkr 103,8 

Bokslut 2014 Bokslut 2015 

1,1 38,9 

0,1 3,4 

1113,1 1124,8 

9,1 1,1 

1113,1 1134,6 

6,0 2,5 

1119,6 1161,3 

2,6 3,7 

99 97 

-5,3 -3,3 

68,3 79,3 
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Budget 2016 Prognos 2016 

17,7 50,9 

1,5 4,1 

1194,5 1183,6 

6,2 5,2 

1194,5 1183,6 

5,3 3,8 

1216,2 1234,3 

4,7 6,3 

98 96 

-4,0 0,2 

121,4 133,7 

Jämförelsestörande intäkter ingår i årets resultat 2013 med totalt 30 mkr (återbetalning AFA 20,4 mkr och statlig presta-
tiansersättning 9,6 mkr). l årets resultat 2015 ingår en extraordinär intäkt för likvidationen av Sala Industrifastigheter AB 
(5,8 mkr) och som jämförelsestörande intäkt redovisas 9,8 mkr (återbetalning AFA). 
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FÖRVALTN l NGSBERÄTTELSE 

Viktiga händelser 

• Inledningen av 2016 kom att präglas av de stora flyktingströmmarna och konsekvenserna av dessa. Ett fler

tal av kommunens verksamheter som skola, kultur och fritid, överförmyndaren och vård och omsorg har på

verkats. Projektet för att förebygga social oro och konflikter fortsatte och kopplades samman med företagar

centrums projekt "Grön i Sala". 

• Sala kommun är först ut i Sverige att få bidrag från det nya statliga anslaget för sanering inför bostadsbyg

gande. Bidraget till kommunen totalt 4,7 mkr har beviljats för två fastigheter på josefsdalsvägen där kom

munen respektive salabostäder ska bygga. Genomförandet ska ske under 2016. 

• Påbörjad beskärning av stora delar av stadens trädbestånd för en bättre framkomlighet och säkerhet inom 

kommunens gatu- och parkmiljöer. 

• C-huset vid Kungsängsgymnasiet har byggts om till ny F-l-skola. Måltidsenheten har i samband med det fått 

utökat uppdrag med ett mottagningskök i den. 

• Genom personalförstärkning har en stor del av årets planerade tillsyn av miljöfarliga verksamheter utförts 

vilket inneburit fler verksamhetsbesök 

• Livsmedelskontrollerna följer plan för miljöenhetens arbete. Flertalet av årets tillsynsprojekt har slutförts. 

• Räddningstjänsten Sala-Heby anslöts under våren till Storstockholms räddningscentral (SSRC). 

• Personalsituationen på de mindre deltidsbrandstationerna är fortsatt ansträngd. Även Hebystationen har 

börjat få problem. 

• Larmstatistiken för perioden är i stort densamma som föregående år, men med den förändringen att i Sala 

kommun har antalet brand i byggnad minskat med ca 40 %. 

• Etablering och lansering av nya sala.se, Sala kommuns nya webbsida. 

• Utbyggnad av det publika Wifi-nätet till att omfatta Sala stadspark. 

• Genom bidrag från staten erbjuds gratis sommarläger till samtliga barn i årskurs 4 till 6. 

• Upprustning av badplatser genom rivning av gamla omklädningsrum samt komplettering av nya anpassade 

omklädningsrum. Fyllt på sand, vassrensat, ersatt uttjänta frigolitbaljor med nya. Kompletterat handikapp

rampen med ett räcke och i samverkan byggt en boulebana vid Måns Ols. 

• Nytt möblemang i stadsbiblioteket. Trasigt möblemang ersatts med modernt och mer anpassat möblemang. 

Delar av hyllorna är också utbytta mot lägre, mer funktionsenliga hyllor. 

• Tillgänglighetsanpassning i simhallen genom införskaffning av mobil hiss som möjliggör nedsänkning i stora 

bassängen samt i undervisningsbassängen. Det handikappanpassade enskilda omklädningsrummet har 

kompletterats med en höj- och sänkbar duschvagn. 

• Flyktingsituationen hösten 2015 och våren 2016 har medfört extra insatser från kultur- och fritids verksam

heter. Bland annat har extra media köpts in på biblioteket, riktade simskolor för att öka vattensäkerheten, 

tidigare öppethållande på ungdomslokalen, ombyggnation av duschutrymmen i idrottshallen, olika aktivite

ter för att delta i det befintliga föreningslivet 
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• Under året har tillströmningen av nyanlända fortsatt varit hög till skolorna i kommunen. Det rör sig om cirka 

60 fler elever till högstadiet, 60 till gymnasiet och totalt 300 till hela skolan sedan årsskiftet. 

• Ett centrum för flerspråkighet (CF) för nyanlända elever inrättades under våren, lokaliserad till Rådhusga

tan. Där görs bedömningar av de enskilda elevernas behov av stöd för att klara skolgången på bästa sätt. 

• Vid höstterminens start öppnades en ny skol- och fritidsverksamhet i Kungsängsgymnasiets C-hus, nu döpt 

till Lilla Valla. Detta för att evakuera delar av Vallaskolans lågstadium under ombyggnadsperioden samt 

klara ökande elevtaL 

• Arbetet med att ta fram ritningar för två nya gruppbostäder LSS om vardera 6 platser har pågått under peri

oden. Det är vid halvårsskiftet 14 icke verkställda gruppbostadsbeslut LSS. 

• 7 st nya platser för vård- och omsorgsboende öppnades på Ekebygården i mars. 

• Ett avtal har tecknats med Västmanlands sjukhus som möjliggör säkra insatser för patienter med behov av 

specialistvårdsinsatser i hemmet. 

• Från halvåret har Integrationsenheten Vuxen/Familj tagit emot 41 nyanlända flyktingar, varav 10 personer 

är anvisade enligt avtal. Övriga 31 är anknytningar eller asylsökande med eget boende. 

• Antalet familjehem och tillhörande kostnader har drastiskt ökat under perioden. Det beror på inströmning

en av ensamkommande barn till Sverige. 

• Ett nytt socialt företag startades på Kaplanen "Ca fe Lugnet". 
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Ekonomisk översikt 

RESUL T A TUTVECKLING 

Sala kommuns helårsprognos för 2016 pekar mot ett överskott på 50,9 mkr att jämföras med budgeterat resultat på 

17,7 mkr. Kommunenprognostiseraringa jämförelsestörande poster varför balanskravsresultatet uppgår till 50,9 

mkr. 
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Resultatutveckling, mkr 

S019 

2013 2015 Prognos 2016 

-Resultat <={ftm~ B a lanskravsresultat 

Nämnderna redovisar ett överskott på 34,2 mkr och samtliga nämnder beräknar driva sina verksamheter inom beslu

tade anslag. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserarett överskott på 17,7 mkr, Skolnämnden 10,6 mkr och Kom

munstyrelsen 5,1 mkr. 

Prognosen visar på ökade intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning på 18,1 mkr samt ett finansnetto 4,2 mkr 

bättre än budget. 

Delårsresultatet, det vill säga årets första åtta månader, visar ett överskott på 91,8 mkr. Under de återstående måna

derna av året beräknas skuld för ferie- och uppehållslön inför nästa läsår upparbetas med ca 13 mkr samt att se

mesterlöneskulden ökar med ca 10 mkr. Kostnaderna ingår i nämndernas prognoser. 

BALANSKRAV 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Både delårsresulta

tet och helårsprognosen uppfyller balans kravet. 

Balansutredning 

Del år Helårsprognos 

Årets resultat 91,8 50,9 

Realisationsvinst 0,0 0,0 

Justerat resultat 91,8 50,9 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING- MÅLUPPFYLLELsE 

Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning. 

Balanskravet ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå på resultatet. För att leva upp till kravet om god eko

nomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna miniminivå. Resultatet bör då ligga på en nivå som 

realt sett konsoliderar ekonomin. 
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Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning 

näs ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk hushåll

ning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hus

hällning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet. 

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2016 beslutat att årets resultat ska uppgå till minst 1% av skatteintäkter, 

statsbidrag och utjämning. Målet förväntas uppfyllas då prognostiserat resultat uppgår till 4,1 %. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

netto kostnadsökningen. Nettokostnadsökningen prognostiserastill 5,2 %och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag 

och utjämning till 6,3 %. Målet förväntas att uppfyllas. Det är viktigt att uppmärksamma att vi historiskt sett en ökning 

av de riktade stadsbidragen och att dessa inte inkluderas i ökningen av skatteintäkter, stadsbidrag och utjämning utan 

istället sänker verksamheternas nettokostnader. Jämförelsen riskerar därför att bli missvisande. 

Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna sammantaget ska bedriva verksamheten inom beslutade anslag. 

Som helhet prognostiserar nämnderna ett överskott på 34,2 mkr och därmed förväntas målet att uppfyllas. 

Samtliga tre finansiella mål beräknas att uppfyllas. Kommunen har ur ett finansiellt perspektiv uppnätt god ekono

misk hushållning. 

NETTOKOSTNADER, sKATTEINTÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 

skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget sammantaget öka med 18,1 mkr till totalt 1 234 

mkr. skatteintäkterna beräknas minska med 10,0 mkr och bidrag och utjämning att öka med 28,1 mkr. 

Prognosen för verksamhetens nettokostnader är 1183,6 mkr vilket är 10,9 mkr lägre än budgeterat. Nettokostnads

andelen, det vill säga nettokostnadernas andel av skatteintäkter, bidrag och utjämningprognostiserastill 95,9% 

vilket är bättre än den budgeterade nettokostnadsandelen på 98,2%. 

Nettokostnadsökningen 2016 prognostiserastill 5,2% och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning till 

6,3 %. Framför allt ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är historiskt stark då den genomsnittliga 

ökningen de senaste 5 åren varit 3,7%. 
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Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är positivt 0,1 mkr. I de finansiella kostnaderna 

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

finansiella intäkterna ingår borgensavgifter, överskottsbetalning från Kommuninvest samt avkastning från bolagen. 

Finansnettot har gentemot budget förbättrats med 4,2 mkr. Denna förbättring beror till största delen på att de lån som 

satts om under året har fått en betydlig lägre ränta än budgeterat samt överskottsbetalningen från Kommuninvest 

som inte budgeterats. 

SOLIDITET 

soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. soliditetsmåttet visar hur stor del av tillgångarna som finansie

ras med eget kapital. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. solidite

ten är 58%. Kommunens ekonomiska styrka har under perioden stärkts markant jämfört med bokslut 2015. 

soliditet,% 

Exklusive pensionsförpliktelse 

Inklusive pensionsförpliktelse 

PENSIONER 

Pensionskostnaderna bygger på prognoser från KPA. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr, inkllöneskatt 

Avsatt till pensioner 

Ansvarsförbindelser 

Finansiella placeringar 

Summa 

2014-08-31 

39,0 

590,1 

o 
629,1 

2015 2016-08-31 

51 

5 

2015-08-31 

43,0 

569,5 

o 
612,5 

58 

14 

2016-08-31 

39,4 

542,6 

o 
581,9 

Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ett stort åtagande för pensioner vilket redovisas 

som ansvarsförbindelse. De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2016-08-31 till581,9 

mkr. Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstidspensioner. Denna del som 

förvaltas av kommunen uppgår till39,4 mkr. Avsättningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräk

ning. 

BUDGETAVVIKELsER OCH MÅLUPPFYLLELSE FÖR STYRELSE/NÄMNDER 

Kommunstyrelsens och nämndernas prognostiserade budgetavvikelser och måluppfyllelse framgår av avsnittet 

"Nämndernas verksamhetsberättelser". 

DRIFTBUDGETENs UTFALL 

Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 34,2 mkr för nämnderna. 
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Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande: 

Nämnder/styrelse, mkr 

Kommunstyrelse 

Kultur- och fritidsnämnd 

Revision 

Överförmyndare 

skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

INVESTERINGAR 

2016 

S,1 

0,8 

0,0 

0,0 

10,6 

17,7 

34,2 
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Verksamhetens budgeterade investeringsvolym är 121,4 mkr och med överförda tilläggsanslag 57,5 mkr uppgår den 

totala investeringsbudgeten till178,9 mkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 45,2 mkr. 

Nettoinvesteringarna per sista augusti uppgår till 69,6 mkr eller 39% av helårsbudgeten. 

INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO 

Nämnder/styrelse, mkr 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnd 

skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

FRAMTIDEN 

Budget 2016 Prognos 2016 

170,9 127,5 

0,3 0,3 

4,9 4,9 

2,8 1,1 

178,9 133,7 

Awikelse 
2016 

43,5 

0,0 

0,0 

1,7 

45,2 

Kommunens investeringsbehov under den kommande tre årsperioden är mycket stort. Det innebär flera utmaningar, 

dels att hantera driftskonsekvenserna och de eventuella utträngningseffekter som kan uppstå men också hur organi

sationen ska klara att genomföra de beslutade investeringarna i den takt som budgeterats. Det kommer också ställa 

stora krav på kommunens likviditetsplanering och förmåga att prognostisera exempelvis ränterisker. 

Mot bakgrund av den kraftiga ökningen i nettokostnader och de sänkta ersättningsnivåerna för migration och den 

kraftigt minskade invandringen kommer kostnadskontroll även fortsättningsvis vara högsta prioritet. 
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Medarbetare 
Sala kommun har en förvaltning- Kommunstyrelsens förvaltning. Den består av verksamheter för skola, vård- och 
omsorg och kontoren samhällsbyggnad, tekniska, medborgarkontor, kultur och fritid, räddningstjänst samt personal 
och ekonomi. 

PERSONALST A TISTIK 

Totalt antal årsarbetare inom Sala kommun (tillsvidare, vikariat och allmän visstidsanställning tre månader eller längre) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016-
06-30 

Tillsvidare 1772 1651 1623 1629 1627 1605 1678 1674 

Visstidsanställda 115 120 134 104 110 125 128 206 

Totalt 1887 1771 l 757 l 733 1737 l 730 1806 1880 

Antal anställda medarbetare i ovanstående anställningar var, vid halvårsskiftet 2016: 1 966. Antalet medarbetare är 

större än för ett år sedan. Huvudorsaken är att kommunens tjänster kopplade till integration har utökats. De två 

största verksamheterna är barn och utbildning samt vård- och omsorg. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodomi

nerad. Sala kommun utgör inget undantag med 80 % kvinnor och 20 % män. 

Fördelning, antal kvinnor/män 

skola Vård och omsorg Övriga1 Summa 

Kvinnor 602 755 195 1552 

Män 133 99 170 402 

Summa 735 854 365 1966 

Andel heltidsanställda av ovanstående 

Skola Vård och omsorg Övriga 

Kvinnor 84% 59% 74% 

Män 88% 78% 95% 

Antalet deltidsanställda är störst inom verksamheterna för vård- och omsorg. Sala kommun strävar efter att erbjuda 

heltidstjänst till de medarbetare som så önskar. Målet är att tillmötesgå medborgarnas behov av service, omvårdnad 

och kontinuitet och att samordna det med, ekonomi och önskad sysselsättningsgrad. Ett tillvägagångsätt som tilläm

pas är årsarbetstid. Det skapar flexibilitet och ger möjligheter att styra resurser till behoven och samtidigt tillgodose 

enskilda medarbetares önskemål. 

Aldersfördelning 

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda är 48 år och visstidsanställda medarbetare är 36 år. 

Av statistikuppgifter framgår hur många och när befintliga medarbetare uppnår en ålder av 65 år: 

Antal/år 

2016 

19 

2017 

32 

2018 

44 

Under sommaren 2015 fanns 17 Urnanställda medarbetare som fyllt 67 år. 

2019 

43 

l Kontoren för samhällsbyggnad, tekniska, medborgarkontor, kultur och fritid, räddningstjänst samt personal och 
ekonomi. 
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Avslutfrån arbetsgivarens sida 
Under första halvåret 2016 har tre medarbetares anställning avslutats på grund av personliga skäl då utredning visat 

att omplaceringsmöjlighet saknats. De åtgärder som vidtas innan anställning avslutas av arbetsgivaren syftar till att 

leda till återgång, i första hand till ursprunglig tjänst. Om det inte är möjligt görs en omplaceringsutredning för att 

undersöka om annan lämplig vakans finns. I sista hand avslutas anställningen. 

Rekrytering 
Sett på flera års sikt har kommunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid rekrytering (t ex personalansvariga 

chefer /skolledare, förskollärare, lärare med lärarlegitimation, sjuksköterskor, specialister och ingenjörer /tekniker). 

Insatser för framtida kompetensförsörjning pågår (se avsnitt "Kompetensutveckling"). 

HÄLSA 

Friskvård 
Sala kommun uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter för personal genom att erbjuda friskvårdskuponger till medar

betare som är anställda tre månader eller längre. Kupongerna motsvarar ett värde av tusen kronor per helt kalen

derår i anställning och kan användas som betalning för hälsofrämjande friskvärd som, enligt skatteverkets regler, är 

fria från förmänsbeskattning. Under första halvåret 2016 är andelen använda kuponger 25 %. 

Forskning visar att ledarskap har stor betydelse för medarbetares hälsa. För Sala kommuns chefer erbjuds ledarut

veckling i form av kurser via Västmanlands läns gemensamma Ledarakademi samt utbildning på distans genom före

läsningar via web. En intern arbetsmiljöutbildning fördelad på tre tillfällen under första halvåret 2016 har genomförts 

för målgruppen chefer och skyddsombud. Särskilda utbildningstillfällen har arrangerats om innehållet i den nya ar

betsmiljöföreskriften "Organisatorisk och social arbetsmiljö". Vidare har sex interna tematräffar för chefer genomförts 

med syfte att stödja ett gott ledarskap. Se ytterligare information under rubriken "Kompetensutveckling". 

Förebyggande hälsoarbete, där risker uppdagats, samt rehabiliteringsinsatser hanteras behovsanpassat inom aktuell 

verksamhet. 

Företagshälsovård 
I lag om företagshälsovård framgår arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård och om innehållet i och 

genomförande av företagshälsovård. Previa är leverantör av företagshälsovård och system för sjuk-/friskanmälan till 

Sala kommun. Avtalet med Previa löper ut vid årsskiftet 2016-2017. Upphandling pågår. Varje personalansvarig chef 

har tillgång till arbetsgivarstöd av Previa samt statistik för analys, uppföljnings- och beslutsunderlag. Genom systemet 

får medarbetare som är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn stöd och räd för till

frisknande på ett tidigt stadium. Systemet ger även chefer påminnelser om rehabiliteringsarbete. 

sjukfrånvaro 
sjukfrånvaron inom Sala kommun 2016-06-30 visar totalt 6,0 %. Siffran är oförändrad jämfört med samma datum 

2015. Målet är att sjukfrånvaron totalt ska var fem procent eller lägre. Under våren 2016 har samarbete i projektform 

med Försäkringskassan inletts för förbättrad hälsa. 

Försäkringskassan rapporterar att antalet sjukskrivna ökar i hela Sverige. Ökningen av psykiska diagnoser har gene

rellt en ökande del i inflödet. Dessa sjukdomar orsakar vanligtvis längre frånvaro. 
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Total sjukfrånvaro 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

sjukfrånvaro, 
4,1 4,3 4,7 4,9 5,3 5,6 

totalt i% 

Långtidssjuka 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

sjukfrånvaro, > 60 dgr i % av 
44,3 42,5 41,7 42,3 43,3 43,2 

totalt antal sjukskrivna 

sjukfrånvaro%, kön 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

sjukfrånvaro, kvinnor 4,5 4,7 5,0 4,7 5,7 6,4 

sjukfrånvaro, män 2,7 3,2 3,7 4,3 3,7 3,7 

sjukfrånvaro %, åldersgrupper 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

30-49 år 3,7 4,2 4,4 4,4 5,5 5,3 

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

Angivna orsaker till frånvaro jan-jun 2016 

Psykosociala besvär 

14% 

Besvär i 

22% 

sekretess Orsak ej förmedlad 

Medicinska besvär 

52% 
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2016-06-30 

6,0 

2016-06-30 

50,7 

2016-06-30 

6,7 

3,7 

2016-06-30 

7,8 

5,7 

5,8 

statistik för Sala kommun visar att den största angivna sjukfrånvaroorsaken är medicinska besvär: 51%. Det är en 

minskning med 6 procentenheter jämfört med motsvarande tid förra året. Av dessa utgör förkylning, magsjuka, hu

vudvärk/yrsel, influensa, samt allmänna sjukdomsbesvär 45 %. Resterande (6 %) utgörs av graviditetsrelaterade 

besvär, hjärt-/kärl, operation, ögon, hörsel, allergi och hudproblem. 

Den näst största sjukdomsorsaken är besvär med rörlighet i rygg, ben, fot, nacke, axlar, arm: 22 %. En ökning med sju 

procentenheter jämfört med motsvarande tid föregående år. 
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På tredje plats kommer psykosociala besvär med 14 %. Motsvarande siffra föregående halvårsskifte var 15 %. Knappt 

hälften har uppgivit stress som sjukdomsorsak. 

TILLBUDSRAPPORTERING 

Sala kommun har, datasystemet LISA, för rapportering, analys och åtgärder gällande risker, olycksfall och tillbud. För 

att uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment innan det leder till olycksfall är det viktigt att risker och 

tillbud registreras och följs upp. I det nya rapporteringssystemet registreras även avvikelser, risker, olycksfall och 

tillbud gällande brukare och elever. Arbete med utveckling, implementering och anpassning av systemet pågår. 

För första halvåret 2016 finns 239 registreringar gällande medarbetare i rapporteringssystemet Av dessa är 47% 

(114 st) anmälda skador och 53 % (125 st) är anmälda tillbud. 

LÖNER2016 

Årets löneöversyn genomfördes i tid för utbetalning av nya löner 2016-04-01 för alla arbetstagarorganisationer

utom för Kommunal. Centrala förhandlingar om extra satsningar har föranlett att arbetet fördröjts men beräknas vara 

klart under hösten. 

Partsgemensam avstämning av hur processen för löneöversyn (inklusive medarbetar- och lönesamtal) förlöpt och hur 

den kan förbättras sker efter slutförda förhandlingar. Arbetet med övergripande lönebildning fortsätter löpande. 

Avtal med KPA om pensionsadministration löper ut vid årsskiftet. Arbete med upphandling är påbörjat tillsammans 

med H e by kommun. 

JÄMST ÄLLDHET 

Sala kommun värnar om jämställdhet och har undertecknat EUs CEMR-deklaration. CEMR står för "Council of Euro

pean Municipalities and Regions" och är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda 

sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män bland sina invånare. Det finns 

många områden där det är möjligt att agera, anta nya förhållningssätt och genomföra förbättringar. 

Sala kommun beaktar jämställdhetsperspektivet utifrån arbetsgivarrollen i arbetet med uppdaterade rutiner och 

processer för bl a översyn av löner, lönesystem och pensioner. Partsgemensamt arbete med lönekartläggning har 

slutförts under våren 2015. Inga osakliga löneskillnader framkom. Från januari 2017 väntas en ny lag träda i kraft 

som innebär att lönekartläggning ska göras varje år (i stället för vart tredje). 

För att kvalitetssäkra rekryteringsrutiner, bl a ur diskriminerings- och jämställdhetsperspektiv, finns vägledning för 

kompetensbaserad rekrytering och systemstöd. Policy och riktlinjer för att motverka sexuella och andra trakasserier 

finns. Under våren 2016 har chefer och skyddsombud utbildats internt i innebörden av Arbetsmiljöverkets nya ar

betsmiljöföreskrift (AFS)- "Organisatorisk och social arbetsmiljö" (OSA). Diskriminering och jämställdhet är ämnen 

som ingår. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Kompetensförsörjningsplan 
Sala kommun ingår i länsgemensamt samarbete för kompetensförsörjning som Västmanlands kommuner och lands

ting (VKL) startat i form av ett projekt kallat "Lyskraft". I den förestående regionbildningen kommer VKL att läggas 

ned men samarbeten i länet kommer att bestå och utvecklas. Inom ramen för Lyskraft fortsätter arbetet med en ge

mensam modell för kompetensförsörjningsplan. Sala kommun har 2015 genomfört en pilotomgång där chefer från 
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olika verksamheter har besvarat en enkät om kompetens behov. Tanken är att svaren ska beaktas t ex vid planering av 

kommande kursprogram i Ledarakademin. Utvecklingsarbetet fortsätter. 

I arbetet med rekrytering av nya medarbetare använder Sala kommun ett kommungemensamt rekryteringsprogram. 

Där kan utläsas att ca 2400 personer sökt jobb och ca 400 anställts inom Sala kommun under perioden januari-juni 

2016. Köns- och åldersfördelning kan inte utläsas av statistiken då mänga inte angivit detta i sin ansökan. 

Atgärder för bristyrken 
I syfte att inspirera unga till högre tekniska studier har Sala kommun anslutit sig till Tekniksprånget Det är ett statligt 

praktikprogram som erbjuder personer under 21 är möjligheten att prova att jobba som ingenjör under fyra månader. 

Under våren 2016 har en ungdom haft praktikplats inom Sala kommun och två har tackat ja till praktik i höst. 

En annan möjlighet att fä kontakt med framtida potentiella medarbetare är att erbjuda anställning som studerande 

medarbetare. En förutsättning för lyckat resultat är tydliga arbetsuppgifter och tillgäng till kvalificerad handledare. 

Inom Sala kommun har en studerande medarbetare erbjudits anställning inom värd och omsorgs verksamhetsområde 

från september 2016. 

Kompetensutveckling 
Digitalisering och organisatoriskt utvecklingsarbete fortsätter. Arbetet fordrar, förutom en innovativ kultur, nya kom

petenser och fortsatt digitalisering. Det sker bl a genom fortsatt implementering och utveckling av tekniska hjälpme

del (t ex för dialog, ärendehantering, rekrytering, rehabilitering, risk och tillbudsrapportering, lönekartläggning samt 

statistik). Moderna arbetssätt medför behov av genomgripande översyn av styrdokument, rutiner och arbetssätt. 

Chefers/medarbetares delaktighet möjliggör och är en förutsättning för kompetenshöjning, effektivisering och kom

munövergripande samordning. 

Den ökade digitaliseringstakten har, under våren 2016, t ex inneburit att självrapportering beträffande arbetstid för 

all personal är infört liksom inläsning av lärarlegitimationer. Effektivisering av rutin för ersättningar till familjehem är 

genomfört och förbättring gällande tidrapportering för deltidsbrandmän är påbörjat. 

Interna utbildningar 
Arbetsmiljö utbildning, bestående av tre utbildningstillfällen, för chefer och skyddsombud, har arrangerats under 

våren. Sådan utbildning är planerad även för hösten 2016. Specifik internutbildning gällande arbetsmiljöverkets nya 

föreskrift "Organisatorisk och social arbetsmiljö- OSA" för alla chefer och skyddsombud har arrangerats. 

Intern kompetensutveckling i form av tematräffar har erbjudits chefer vid sex tillfällen under våren. Teman har varit 

Lagen om anställningsskydd (LAS), anställningsvillkor, företrädesrätt, omplacering, samt ledigheter och HR

introduktion för nya chefer. 

För att ytterligare stärka ledarskapet i kommunen har alla chefer fortsatt tillgång till distansutbildning

ar/föreläsningar via web. Även de kommunala bolagens VD:ar och sex st fackliga ledare ur kommunens Centrala sam

verkansgrupp har tillgång till detta. Föreläsningarna handlar om de områden som varje chef/ledare behöver ha 

grundläggande kunskap i. Kampanjer /program kring aktuella ämnen har genomförts. Under första halvåret 2016 har 

ett program handlat om kollektivavtalet "Allmänna Bestämmelser (AB)". Vidare har ett utbildningsprogram omfattan

de sex avsnitt med rubriken "Kränkningar och skitsnack på jobbet" (baserad på Arbetsmiljöverkets nya föreskrift) 

påbörjats. Det fortsätter under hösten. 

Tidigare har dessa kampanjer /program handlat om lönesättning, grundläggande arbetsrätt, salutogent (hälsofräm

jande) ledarskap, sjukskrivningar och rehabilitering. 
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En Ledarakademi för chefer /ledare i Västmanlands kommuner finns, där chefsaspirantutbildning samt kurser och 

mentorprogram för chefer erbjuds. En ny utbildning för högre chefer startar under 2017. Sala kommun har en anmäld 

deltagare. Möjligheter att bilda en Medarbetarakademi i framtiden undersöks nu. 

Övrig kompetensutveckling planeras och hanteras behovsanpassat inom respektive verksamhet utifrån behov och 

förutsättningar. 

Arbetsgivarvarumärke 
En workshop om arbetsgivarvarumärke, arrangerad av Västmanlands kommuner och landsting (VKL) genomfördes 

den 4 november 2015 med målgruppen kommunchefer, HR, kommunikatörer samt kommunstyrelsens ordförande i 

länets kommuner. Från Sala kommun deltog chef för Medborgarkontoret, personalchef samt kommunikatör. Syftet är 

att inspirera, komplettera och följa upp det lokala arbetet med arbetsgivarvarumärke. Uppföljningsdag planeras till 

hösten 2016. 

l samband med Sala kommuns utvecklade hemsida och intranät har ett arbete för ökad användning av sociala medier 

vid rekrytering påbörjats under våren 2016. 

Innovation - Medarbetarkraft 
Sala kommun har en lokal innovationsstrategi baserad på EU 2020 Tillväxt och sysselsättningsstrategi och Nationell 

innovationsstrategi. Salas innovationsstrategi är inledningsvis inriktad på medarbetarkraft Efter en självskattning 

(enkät) genomförd 2015 om Sala kommuns innovationsklimat framkom att Sala kommuns största utvecklingspotenti

al finns inom områdena strategi och mål för förnyelse och innovation, avsatt tid och resurser samt systematik för 

arbetet. Under våren 2016 har kommunledningen (politiker och tjänstemän i ledningsgruppen J inlett ett gemensamt 

arbete med målformulering. 

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare inom kommunen (enligt FAS2 dia

logmodell). Som stöd för genomförande finns föreläsning via we b b för chefer samt en partsgemensamt framtagen 

mall, inklusive utvecklingsplan, tillgänglig på kommunens intranät. Avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, 

efter löneöversynsprocessen för att följa upp att samtalen genomförs samt för att fånga upp förbättringsförslag. 

SAMVERKAN 

Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetskli mat, inte minst med de medarbetare som åtagit sig fackliga 

uppdrag. Samverkansgrupper ska knytas till beslutsnivåerna i verksamheterna och ansluta tilllinjeorganisationen. 

Genomförda och kommande ändringar i organisationen innebär behov av att även se över struktur och arbetsätt för 

samverkansgrupper. Under våren 2016 har en arbetsgrupp bildats för översyn av samverkansavtal och dess tillämp

ning. l gruppen ingår arbetstagarföreträdare från Centrala samverkansgruppen och arbetsgivarföreträdare från 

kommunens ledningsgrupp. 

SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE 

Sala kommun arbetar ständigt med förbättringar för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och samarbets

partner. En enad personalpolitik; konsekventa rutiner och gemensam värdegrund liksom gemensamma övergripande 

mål, trots olika inriktningar och förutsättningar för kommunens verksamheter, är en nödvändig framgångsfaktor. Alla 

2 FAS =Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan 
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medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och kon

kurrensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- och arbetstagar

representanter har detta gemensamma mål. 

Förberedelser för en medarbetarundersökning (som ska genomföras under hösten) har gjorts under årets första 

månader. En ny chefs-jpersonalhandbok har gjorts tillgänglig på kommunensintranät som stöd för en enad personal

politik och en professionell hantering av lag- och avtalsfrågor gällande personalfrågor. 

Förutom kompetensförsörjning och ledarutveckling innehåller Lyskraft en del som behandlar arbetsgivarvarumärket 

-som är en viktig faktor i arbetet för kompetensförsörjning. Syftet är att länets kommuner ska samverka i arbetet att 

höja attraktionskraften för offentliga arbetsgivare. Se mer information under rubriken "Kompetensförsörjning" ovan. 
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Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommunala verksamheten och dess ekono

miska utfall oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar 

läggs samman 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. Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation är att de bolag i vilka kommunens andel överstiger 20% bör ingå. 

l 

Sala-Heby Energi AB 

87,5% 

Sala kommun 

l 

salabostäder AB 
100% 

l 

Sala Silvergruva AB 
81% 

Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionell konsolidering, vilket innebär att tillgångar, skul

der, kostnader och intäkter har upptagits proportionellt mot kommunens aktieinnehav. 

Den sammanställda redovisningen är grundad på finansiella rapporter framtagna av bolagen. 

SALA-HEBY ENERGI AB 

Ekonomi 
Året hittills har varit ganska normalt ur temperatursyn punkt, med ett relativt kallt första kvartal. Detta tillsammans 

med att elpriserna varit högre än förra året, har gjort att både omsättning och resultat blivit bättre än både målsätt

ning, d.v.s. budget och för motsvarande period 2015. 

Bidragit till det goda resultatet har även hög tillgänglighet i produktion och distribution, om än med några större 

störningar i eldistributionen under juli p.g.a. åska. Bidragit har också att HESAB:s verksamhet tagit bra fart och då inte 

minst försäljning av solelanläggningar. 

Utfallet under perioden har varit att omsättningen ökat med ca 8% till154 906 tkr. Resultatet är 7 462 tkr jämfört 

med 6 247 tkr för motsvarande period 2015. 

Investeringarna har uppgått till 7 879 tkr vilket är mindre jämfört med motsvarande period 2015, då de uppgick till 

11 947 tkr. Investeringarna har varit kopplade till vädersäkring, nyanslutning, reinvestering och energieffektivisering. 

Resultatet under de senaste åren har också gjort att likviditeten verkligen förstärkts, en del av den har använts till att 

lösa lån. 
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Prognosen för helåret 2016 är 12 000 tkr, d.v.s. det budgeterade resultatet, som baseras på normal väderlek. Om det 

blir en varm höst och vinter i kombination med låga elpriser d.v.s. faktorer som SHE koncernen inte rår över så kom

mer sannolikt resultatet bli lägre än budgeterat. 

Verksamhet 
Verksamheten har som vanligt präglats av att skapa hög tillgänglighet och effektivitet. Dessutom har det startats upp 

ett antal samarbetsprojekt med kunder. Projekten är i fasen att avsiktsförklaringar har ingåtts kopplat till olika villkor 

som håller på att betas av. Projekten är bl.a. att tillsammans med Lantmännen i Sala ta bort fossil olja. Vidare att till

sammans med Setra Trävaror AB, H e by såg, omhänderta spillenergi. Öka kapaciteten och använda mera oförädlade 

förnybara bränslen i Morgongåva är ytterligare ett samprojekt i detta fall bl.a. med Domarbo Skog AB. 

Flera olika kundaktiviteter har genomförts bl.a. SHE-Dagen i Sala Folkets Park och träffar i våra energiklubbar bl.a. 

SHE-Ambassadörer och SHE-Eltian. 

Framtid 
Framtiden är fortfarande mycket inriktad på klimatanpassning och klimatsäkring. Vidare att hitta nya produkter och 

tjänster som går i denna andas tecken. Den vädersituation som mera och mera framstår, d.v.s. varmare väder och 

mera extremt väder, varmt och blött, menar vi än mera kommer att bestå. Detta innebär att SHE tror och verkar för att 

förnybar microproduktion ökar och att samarbeten på olika håll förstärks. 

En annan dimension är den ökande globaliseringen vilket gör att vi än mera behöver förstärka den lokala kraften, men 

i starkt samarbete med omvärlden. 

Framtiden är ljus och spännande men blir sannolikt mycket annorlunda än dagen. För SHE-koncernens del kommer 

vår nya koncernchef Håkan Carefall att leda koncernens viktiga arbete i denna inriktning. 

SALABOSTÄDERAB 

Ekonomi 
Under de första 8 månaderna uppvisar bolaget ett resultat på 18 500 tkr över budget. Resultatet skall ses som en 

effekt av att bolaget fortfarande inte kommit igång fullt ut med det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet Problem 

med inventeringar av lägenheter och uppdatering av våra l T -system är orsaken. Eftersläpningen med lägenhetsun

derhållet kommer även på årsbasis göra att vi fortfarande visar ett stort överskott mot budget om än mindre. 

Verksamhet 
Verksamheten har under första halvåret arbetat vidare med att hitta formerna för den nya organisationen. Det har 

under perioder varit en hel del oro bland personalen som nu avtar succesivt. Ett stort arbete med grupputveckling har 

lagt grunden för fortsättningen. 

Framtid 
Den nyproduktion som pågår förväntas komma igång sent under hösten med markarbeten och därefter kommer 

husleverans att ske på våren 2017. Det kommer att innebära att Sala tillförs BO nya lägenheter som är fullt moderna 

och tillgängliga. Lägenheterna är små men funktionella och passar till både äldre och yngre hyresgäster. Under 2017 

kommer bolaget att sätta igång stamrenovering av ett50-tallägenheter som sedan kommer att få vara modell för 

fortsatt stamrenovering i större skala. 
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Ekonomin har under perioden varit i stark fokus. Omsättning totalt är på samma nivå som föregående år. Bolagets 

absolut största månad juli, den blev något svagare än budgeterat då det under sista halvan av månaden var för fint och 

soligt väder. Augusti har däremot varit bättre och väger något upp den svagare juli. Tidigare månader har i stort följt 

plan. 

Under året har det tagit fram en plan för hur balansräkning och det egna kapitalet ska kunna stärkas. Föreslagna å t

gärder var dels en nedskrivning av aktiekapitalet samt en uppskrivning av fastigheterna. Dessa åtgärder beslöts dels 

på bolagstämman i juni och på styrelsemöte under april. Efter det formella genomförandet av dessa åtgärder så har 

bolaget en betydligt stärkt balansräkning. Besluten kommer att verkställas under året och 2017. 

Verksamhet 
Underhållsp/a n: 

Bolaget har ett betydande underhållsbehov som är beroende på att det inte genomförts underhåll och renoveringar i 

det takt som det varit behov av. För att ta tag i detta och komma ikapp har det tagits fram en ny uppdaterad under

hållsplan som gjorts av Bjerkings Konsult. Den pekar på att det eftersatta underhållet och reparationsbehovet är c:a 4 

mkr. 

Styrelsen har beslutat att söka ett lån om 4 mkr för dessa åtgärder. En borgensförbindelse från Sala Kommun har 

godkänts. När denna "puckel" är avklarad bedöms att bolaget med dagens ekonomi som bas, ska hantera framtida 

underhåll inom den löpande verksamheten. 

Verksamhetsdelarna: 

Visningen har främst under juni och juli påverkas något negativt av minskat besöksantaL Totalt för perioden är det 

ändå endast strax under budget. En ny del i visningen har varit en test som gjort med visning av gruvteknik i Lillgru

van samt en traktortur ovan jord. Båda har givit ett mycket bra utfall. 

Värdshuset har haft en turbulent period med ny chef och ny kock mitt i högsäsongen. Trots detta har utfallet varit 

mycket bra även om det finns saker att förbättra. 

Under sommaren har vi haft kaffestugan öppen och i år satsat på riktigt hembakat, det har varit en stor framgång med 

många nöjda kunder. 

Handel och försäljning på området har fått ett klart uppsving under sommaren och med ett bra samspel mellan Han

delsboden och försäljningen i informationen så visar dessa fina positiva siffror. 

Logi-verksamheten med bed-and-breakfast visar en fortsatt fin uppgång och är lönsam. 

Konferensen har inte riktigt kommit igång men vi ser en ökad efterfrågan. Lokalerna är upprustade och trevliga. Vi 

kommer att satsa på detta framöver och då främst under våra mellansäsonger då företagen konfererar. 

Försäljning och marknadsavdelningen jobbar intensivt med att synas och locka besökare till gruvan. Vi har med små 

medel funnits med flera gånger såväl i lokalpress och rikspress och aktivitetstidningar. Vi är nu med och syns i press 

och på sociala medier löpande. 

Silvergruvans dagar blev en stor framgång med rekordbesökand e. 
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Vi har en operativ budget 2016 som slutar på+- O efter avskrivningar. Detta mål bedöms realistiskt att uppnå. Med ett 

fortsatt driftsbidrag på 3,5 mkr kommer bolaget att kunna fortsätta att driva, underhålla och utveckla Sala Silvergruva 

till den viktiga besöksplats och mycket starka varumärke som Sala Silvergruva ska stå för. 

Korta fakta om kommunens bolag 

Belopp i tkr Sala Heby Energi AB salabostäder AB Sala Silvergruva AB 

Resultat 2016-08-31 7 462 20824 732 

Rörelseintäkter 154 906 123 685 11162 

Kassa och bank 16801 61029 1603 

Kommunens aktieinnehav 88 10 247 5000 

Kommunalt borgensåtagande 81681 567 696 7492 

Antal anställda 45 37 11 

-varav män 34 24 4 

-varav kvinnor 11 13 7 

Totallönesumma 13 947 10822 4284 

22 {78) 
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SAMMANFATT ANDE SLUTSATS 
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Bedömningen om kommunen uppnär god ekonomisk hushållning ska göras genom en helhetsbedömning av målupp

fyllelsen för samtliga perspektiv. 

Den sammantagna bedömningen av de indikatorer som kunnat mätas är att mäl en delvis kommer uppfyllas för per

spektiven 'Hållbart samhälle', 'Medborgare' och 'Medarbetare'. Samtliga indikatorer i delmålet 'Växande Sala' i per

spektivet 'Hållbart samhälle' prognostiseras ha en positiv utveckling med undantaget placeringen i Svenskt närings

livs mätning som försämrats 4 %. Inom perspektivet 'Medarbetare' är prognosen att sjukfrånvaron kommer uppgå till 

7% vilket gör att delmålet Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö inte kommer att nås. 

Prognosen för perspektivet 'Ekonomi' pekar på full måluppfyllelse. 

Flera indikatorer för måluppfyllelsen bygger på medborgar- och medarbetarundersökningar som inte genomförs 

varje är. Båda dessa undersökningar kommer dock genomföras under hösten och resultaten presenteras i årsbokslu

tet. 

INLEDNING 

God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivspä ett ändamälsenligt och kostnadsef

fektivt 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 verksamhetsmäl definieras och följas upp. 

Kommunen har uppnätt god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbok

slutet. 

I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mäl i fyra perspektiv; hållbart 

samhälle, medborgare, medarbetare och ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som 

helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts mälindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen på ett tydligt 

sätt. Måltexten för samtliga perspektiv återfinns i den strategiska planen 2016-2018. 

I avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns respektive nämnds resultatvärdering av sina mäl och aktivite

ter som skall bidra till att uppnå nedanstäende mäl. 
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PERSPEKTIVEN 

Symbolbeskrivning 

e Målet bedöms bli helt uppfyllt t Målet bedöms bli delvis uppfyllt O Målet bedöms inte uppfyllas 

® Mätindikator saknas 0 Ingen mätning X Inget mål satt 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
-------------------

MÅL: VÄXANDE SALA 

sala kommuns folkmängd har ökat med 105 personer under första halvåret och prognosen är att den ökar 

ytterligare. 

Placeringen i Svensk Näringslivs ranking har försämrats 4% (-10 placeringar, nu plats 254). 

Prognosen för övriga indikatorer inom målet som ökat försäljningsvärde på fastigheter, ökat antal detalj

planer och ökat antallägenheter är positiv. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Mätning görs under hösten 2016. 

Salas placering på "Fokus" rankingav kommuner som en bra plats att bo på har förbättrats från 107 till 94 

(+13). 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Andelen ekologiska livsmedel ökar. 

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen är oförändrad jämfört med föregående år. 

Ingen mätning eller prognos av antalet resor med kollektivtrafik eller hur stor del av hushållens hushålls

avfall som återvinns är gjorda i samband med delårsrapporten. 

Nämndernas bidrag till den bedömda Ett växande Sala En långsiktig socialt En långsiktig mil-
måluppfyllelsen i perspektivet hållbar utveckling jömässigt hållbar 
Hållbart samhälle utveckling 

Kommunstyrelsen Bedöms bli delvis Bedöms bli uppfyllt Bedöms bli delvis 

uppfyllt uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden Bedöms bli uppfyllt 

skolnämnden Bedöms bli uppfyllt 

Vård- och omsorgsnämnden Bedöms inte bli Bedöms bli delvis 

uppfyllt uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Mätning görs under hösten 2016. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITI~ 

En l tillgänglig statistik (resultat efter sommarskola inte medräknad) minskar andelen elever som lämnar grundsko

lan med behörighet att söka gymnasieskola. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENSMEDBORGARE 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Mätning görs under hösten 2016. 

Nämndernas bidrag till den bedömda Nöjda medborgare God service av hög 
måluppfyllelsen i perspektivet och brukare kvalite 
Medborgare 

Kommunstyrelsen Bedöms bli uppfyllt Bedöms bli uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden Bedöms bli delvis Bedöms bli delvis 
uppfyllt uppfyllt 

skolnämnden Bedöms bli delvis Bedöms bli delvis 
uppfyllt uppfyllt 

Vård- och omsorgsnämnden Bedöms bli delvis Bedöms bli delvis 
uppfyllt uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 

sjukfrånvaron uppgår till 6% vid halvårsskiftet, prognosen är dock 7 %. 

Andelen skador/olycksfall/brott beräknas uppgå till 50% av totalt antal registreringar. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Mäts genom medarbetarundersökning under hösten. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Mäts genom medarbetarundersökning under hösten. 

Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet 
Medarbetare 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

skolnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Trygg, säker och 
utvecklande ar

betsmiljö 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli uppfyllt 

Bedöms inte bli 
uppfyllt 

Bedöms inte bli 
uppfyllt 

25{78) 

Delaktighet och 
inflytande 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 
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Påverkan och infly
tande för kommu
nens medborgare 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Tydligt och bra 
ledarskap 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bli uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 
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PERSPEKTIVET EKONOMI 
----------

MÅL: ÅRETS RESULTAT UPPGÅR TILL EN PROCENT AV sKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 

Helårsprognosen pekar på 4,1 %. 

MÅL: ÖKNINGEN AV SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG, UTJÄMNING ÄR STÖRRE ÄN NETTOKOSTNADSÖKNINGEN 

Bedöms att uppfyllas då ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämningprognostiserastill 5,2% medan 
nettokostnadsökningen beräknas bli 6,2 %. 

MÅL: NÄMNDERNA BEDRIVER VERKSAMHETEN INOM BESLUTADE ANSLAG 

Nämndernas helårsprognos uppgår till +34,2 mkr. De externa intäkterna har ökat mer än de externa kost
naderna merparten beror på ökningen av de riktade statsbidragen. 
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NÄMNDERNAs VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Nämndernas verksamhetsansvar finns reglerat i reglementen antagna 2014-12-15. Kommunen har en förvaltning, 

uppdelad på tio kontor. Det är kontoren som sköter det dagliga arbetet. Förutom kontoren finns även Kommunrevis

ionen. 

Utförandet av det dagliga arbetet kopplat till respektive nämnds verksamhetansvar fördelar sig enligt följande: 

Nämnd: 

Kommunstyrelse 

Bygg- och Miljönämnd 

Kultur- och Fritidsnämnd 

skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Överförmyndare 

Kommunchef 

PERIODEN SOM GÅTT 

Kontor: 

Kommun chef, Medborgarkontor, Samhällsbyggnadskontor, 

Tekniskt kontor, Ekonomikontor, Personakontor och Rädd

ningstjänst 

Samhällsbyggnadskontor 

Kultur och Fritid 

Barn och utbildning 

Vård och Omsorg 

Medborgarkontor /Juridiska enheten 

• Inledningen av 2016 kom att präglas av de stora flyktingströmmarna och konsekvenserna av dessa. 

Projektet för att förebygga social oro och konflikter fortsatte och kopplades samman med företagarcentrums 

projekt "Grön i Sala". Ny personalchef rekryterades under våren. Under senare delen av perioden inleddes 

rekryteringen av ny socialchef. 

• Förberedelsearbetet för bildandet av region Västmanland från 1 januari 2017 har intensifierats under 

perioden. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

T kr 
Budget jan-aug 

2016 
Utfall jan-aug 

2016 
Awikelse Budget 

2016 
Helårsprognos 

2016 
Awikelse 

Externa intäkter -667 -724 -768 -820 52 

l n te rna intäkter -2 -1005 

Köp av huvudverk-
623 75 548 935 165 770 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 2 414 1711 703 3 633 2 641 992 

Övriga kostnader 3 647 3 942 -295 s 441 6 573 -1132 

Interna kostnader 145 133 12 217 167 50 
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Kostnader samt intäkter för flyktingmottagandet är orsak till avvikelser för interna intäkter och övriga kostnader 

både för delåret samt i helårsprognosen. Överskott för personalkostnader beräknas, främst p.g.a. de vakanta tjänster

na kvalificerad utredare, projektledare och projektledare Grönt kompetenscentrum. Överskott för bidrag eftersom att 

budget för Citybanan, 786 tkr, har medräknats dubbelt i ram för kommunstyrelsens verksamheter. 

T kr 
Budget jan-aug 

2016 
Utfall jan-aug 

2016 
Awikelse Budget 

2016 
Helårsprognos 

2016 
Awlkelse 

munchef 6 042 4208 1834 9047 

409 

6 647 

409 

2400 

Civilt försvar 118 -76 194 o 

Kommentar: Se ovan. 

ar 

T kr 
Budget jan-aug 

2016 
Utfall jan-aug 

2016 
Awikelse Budget 

2016 
Helårsprognos 

2016 
Awikelse 

Krisberedskap 279 o 279 419 419 

lordningställandet av förstärkta krisledningslokaler har ännu inte påbörjats, men beräknas komma igång under se

nare delen av hösten. 

MÅLAVST ÄMNING 

Kontoret saknar egna mål och indikatorer. 

FRAMTIDEN 

• Under hösten 2016 startas ett ledarforum för samtliga ledare i kommunen. Bolagens och företagarcentrums 

ledare är också inbjudna. Målsättningen är att arrangera fyra ledarforum per år. 

• Fortsatt projektverksamhet för att minska social oro och konflikter i samband med asylboende och flykting

mottagande i Sala. 

• Bildandet av region Västmanland från 1 januari 2017 kommer bli allt mer intensivt under hösten 2016. 
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Medborgarkontor 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Etablering och lansering av nya sala.se, Sala kommuns nya webbsida. 
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• Framtagning av kommunikationsplattform med strategi och koncept för mälgruppen "boende/inflyttare". 

• Informationssäkerhetspolicy framtagen och fastställd av kommunfullmäktige i juni. 

• Upphandling genomförd av mobiltelefoner och klienter (datorer och surfplattor J med nytt avtal. 

• Etablering av nya e-postservrar. 

• Utbyggnad av det publika Wifi-nätet till att omfatta Sala stadspark 

• Energirädgivningen hanteras under 2016 av Sala H e by Energi AB (SHE) som levererar service och rädgiv-

ni ng under året. 

EKONOMI 

Resultaträkn · och ekonomisk 

T kr 
Budget jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 

Externa intäkter -1281 -1142 -139 -1921 -1921 o 

Interna intäkter -2 936 -4 378 1442 -4404 -6 384 1980 

Köp av huvudverk-
6 410 6 967 -557 7 391 7 326 65 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 15114 14877 237 22 738 23138 -400 

Övriga kostnader 7 710 10 267 -2 557 11564 13 209 -1645 

Interna kostnader 1842 1833 9 2 762 2 762 o 

Ingen helårsavvikelse beräknas för kontoret. Awikelse för interna intäkter och övriga kostnader orsakas av att åter

sökta flyktingmedel inte är budgeterade, men även av att !T -enheten redovisar högre kostnader och intäkter än bud

geterat för licenser och tillbehör samt för datakommunikation. 

Driftsredovisning 

T kr 

Mbk övergripande 

Administrativ enhet 

Juridisk enhet 

Informationsenhet 

IT-enhet 

Budget jan-aug 
2016 

'' 

10 556 

6183 

890 

5 390 

3 840 

Utfall jan-aug 
2016 

9 921 

5 749 

838 

6 023 

5 893 

· · 28424 ··. 

Awikelse Budget 
2016 

635 13630 

434 9 295 

52 1338 

-633 8095 

-2 053 5 772 
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13 349 

9153 

1304 

7780 

6 544 

Awikelse 

281 

142 

34 

315 
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Kontoret beräknar ett nollresultat för helåret där det finns avvikelser internt mellan kontorets enheter. Avvikelsen på 

IT-enheten beror på kostnadshöjningen för datakommunikation som blev resultatet av den tidigare upphandlingen 

som genomfördes tillsammans med Salabostäder. Avtalet trädde i kraft under 2014 och någon höjningavIT-enhetens 

budget har inte gjorts. 

I 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos 

2016 2016 2016 2016 

Konferensloka l bio o 26 -26 o 26 

!T-investeringar 517 374 143 775 775 

Flytt serverrum 88 o 88 132 ö 

En avvikelse med anledning av att flytten av serverrum beräknas påbörjas först våren 2017. 

MÅLAVST ÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

e Målet bedöms bli helt uppfyllt • Målet bedöms bli delvis uppfyllt 

® Mätindikator saknas 0 Ingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
l MAL: ~Ä~ÄNDE ~Åt:k ,. . .. . 

O Målet bedöms inte uppfyllas 

X Inget mål satt 

Awikelse 

-26 

o 

132 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckling samt att arbeta för att e 
Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %. 

l ' -. : . - ' . . "~ . . ·. . . : . : i MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅl~BAR SOCIAL UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Salasomen bra plats att leva e 
och bo på. Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", rankingav kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas 
placering av 290 kommuner). 

~ MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGTHÅLLBAR UTVECKliNG 

x 

KOMMENTAR: 

Kontoret kommer att uppfylla målen med undantag av fokuserad kommunikation med målgrupperna inflyttare och exploatörer. 
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Perspektiv Medbor9are 
j . . . . • 

:·MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 
l . ' ' . 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service. e 

t MÅL: GOD SERVICE AV HÖGKVALITET 

x 
f. . ' .. ·" ; . . ' : . .. ' l MÅL: I'ÅVER~AN OCH INFLYTANDE FÖR ~OMMUNENS MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan. 

KOMMENTAR: 

Kontoret arbetar aktivt för att måluppfyllelse ska nås för året men bedömer att målet om påverkan och inflytande för kommunens med
borgare inte blir helt uppfyllt. 

Perspektiv Medarbetare 
Kontoret har inga egna mål eller indikatorer för perspektivet. 

FRAMTIDEN 

• Pågående arbete med att färdigställa nytt intranät för Sala kommun. 

• Fortsatt arbete med att utveckla Sala kommuns innehåll och närvaro på sociala medier. 

• Arbete med att utveckla organisationens press- och mediehantering. 

• Arbete med att utveckla organisationens arbetsgivarvarumärke i projektet Lyskraft. 

• Kontaktcenter integreras med offentligt medborgarkontor och turistbyrå för att utveckla servicen. 

• Fortsatt arbete med att digitalisera processerna mot eArkiv. 
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Samhälls byggnadsko n t or 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Arbetet med ett tiotal pågående detaljplaner har varit prioriterat. 

• Översiktsplanen har förberetts för att samrådshandling ska kunna formuleras under hösten 2016. 

• Kvalitetssäkring med hjälp av utveckling av mallar och rutiner för plan- och markarbete fortgår. 

• Rekrytering av två planarkitekter till plan- och markverksamheten har utförts. 

• Genom personalförstärkning har en stor del av årets planerade tillsyn av miljöfarliga verksamheter utförts 

vilket inneburit fler verksamhetsbesök 

• Livsmedelskontrollerna följer plan för miljöenhetens arbete. Flertalet av årets tillsynsprojekt har slutförts. 

• En personalförstärkning har gjorts för att utöva hälsoskyddstillsyn en. 

EKONOMI 

Resultaträkn och ekonomisk 

T kr 
Budget jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 

Externa intäkter -8 714 -15 330 6 616 -13 070 -19 770 6 700 

Interna intäkter -864 -650 -214 -1516 -966 -550 

Köp av huvudverk-
16 663 16 536 127 24994 24 754 240 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 15159 13 789 1370 22 809 22 039 770 

Övriga kostnader 16 757 15 488 1269 25 434 29124 -3 690 

Interna kostnader 1426 1331 95 2139 1909 230 

De höga avvikelserna för externa intäkter beror på intäkter från försäljning av Bovieran samt Lodjuret. Underskott för 

övriga kostnader beräknas för markutredningar under andra halvåret för Östra kvarteren efter detaljplanens sam

rådsskede och inför utställning. Överskott för personal inom plan- och utveckling p.g.a. personalvakanser. 

Driftsredovisning 

T kr 

Sbk övergripande 

Plan- o utv.enhet 

Byggenhet 

Miljöenhet 

Budget jan-aug 
2016 

1540 

32 708 

4037 

2142 

Utfall jan-aug 
2016 

1209 

24 328 

4407 

1220 

Awikelse 

331 

8380 
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Budget 
2016 

Helårsprognos 
2016 

Awikelse 

---------------------
2 320 

49160 

6076 

3 234 

2 070. 

45 390 

6 396 

3 234 

250 

3 770 

-320 

o 
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För plan- och utvecklingsenheten beräknas ett överskott pä ca 3 770 tkr, varav 2 100 tkr för markverksamheten 

främst p.g.a. försäljning av Bovieran samt ca 1 600 tkr för samhällsfinansierade transporter p.g.a. lägre kostnader för 

utförande av färdtjänst och skolskjutsar än budgeterat. Prognosen för bostadsanpassningsbidrag är i dagsläget ett 

underskott på ca 400 tkr. Miljöenheten har avvikelse för delåret främst pga. periodiseringsavvikelse. 

In 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Inköp av 17 001 25005 -8004 25 500 26 500 -1000 

Förs övrig mark -800 -432 -368 -1200 -1835 635 

Bredband 3 492 o 3 492 s 239 5 239 

För inköp av mark beräknas underskott, -1 000 tkr, på grund av icke medräknad avgift för stämpelskatt i budget. 

Försäljning av övrig mark enligt avtalade överenskommelser beräknas ge ett mindre överskott om lantmäteriförrätt

ningen i Hammarhagen blir klar 2016. 

Sala H e by Energi har ett uppdrag att hitta en framkomlig väg för att uppfylla ägarnas mäl om att alla skall erbjudas en 

snabb bredbandsuppkoppling till 2020. Utgångspunkten är att investeringsbudgeten kommer att användas. 

MÅLAVST ÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

e Målet bedöms bli helt uppfyllt t Målet bedöms bli delvis uppfyllt 

® Mätindikator saknas 0 Ingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 

\ MÅL:VÄ)<ANP~ S.ALA 

O Målet bedöms inte uppfyllas 

x Inget mål satt 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyg- e 
gande och näringsverksam het, öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter. 

l MÅL.: ENLÅNGS'I~TIG HÅLL~AR SOCIAL UNECKLIN~ 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", rankingav e 
kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner). 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUbMÄSSIGT HÅLLBAR UTVEC~LiNG 
Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar. 

KOMMENTAR: Kontoret arbetar för ett växande sala genom förberedelse till planprogramarbete för stadsomvandling norr om järnvägen i 
Sala tätort kopplat till infrastruktur och kollektivtrafikfrågor. Kontoret arbetar aktivt med ett tiotal detaljplaner och en kommuntäckande 
översiktsplan. Bland annat har planen för Östra kvarteren och Silvervallen varit på samråd och där planeras för vård- och omsorgsboende 
samt vårdcentral i kvarteret löparen och egna hem samt lägenheter på Silvervallen. Även planen för kvarteret Räven i Ängshagen som 
innehåller villatomter har varit på samråd. l samarbete med landstinget har planen för den utökade vårdcentralen vid det tidigare 
Lasarettet varit på programsamråd. Arbete med underlaget för samråd om en kommuntäckande översiktsplan pågår med bland annat 
ortsbeskrivningar och kartläggning av detaljplanläget samt kulturmiljöprogram. 
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, Perspektiv Medborgare 
i MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 
f ' 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service. e 

j .MÅL: GOD SERVICE AV HÖ.G KVALITET 
f. . 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet e 
och service i verksamheten ex vis när livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel 
(planerade kontroller/utfall), när en första kontakt har tagits inom en vecka i minst 90% av de ärenden som initie
rats av allmänhet eller företagare, när minst 80% av utskottens beslut visat sig vara riktiga vid överprövning i 
samband med överklaganden samt när planerade inspektioner för miljöskydd och hälsoskydd utförs. 

r '. · ... ·.. >;· . . . . .. , .. . 
! MÅL: PÅVERKAN OCH INFlYTANDE FÖR-KOMMUNEN$ MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan. e 
KOMMENTAR: Möjligheter till smidig planprocess och ansökan om planbesked utvecklas kontinuerligt för att tillmötesgå samtliga efter

frågade detaljplaneprövningar. Samrådsmöten har hållits på kvällstid i detaljplaner i programskedet och i samrådsskedet Service och 

information till medborgare och näringsliv genom utveckling av den nya hemsidan samt på branschträffa r. strategi för att nå målet att 
samtliga hushåll i Sala kommun ska erbjudas anslutning till snabbt bredband utarbetas i samarbete med Sala Heby Energi. 

Perspektiv Medarbetare 
Kontoret har inga egna mål eller indikatorer för perspektivet 

FRAMTIDEN 

• Arbetet med detaljplaner ska fortsatt prioriteras för att nå målen. 

• Nya riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisning ska utarbetas enligt ny gällande lagstiftning. 

• Den kommuntäckande översiktsplanen med kort- och långsiktiga mål med fokus på landsbygden och dess 

koppling till tätorten förbereds för samråd under hösten 2016. 

• Arbetet med förberedelser för strategiska markköp och förberedelser för planprogramarbete norr om järn

vägen inom Sala tätort ska starta. 

• Hemsidan ska utvecklas med utökad information och service. 

• Hantering av färdtjänst förbereds på regional nivå och beräknas kunna flyttas dit under 2017. 

• Sala H e by Energi AB har uppdrag 2016 att utreda strategi för att erbjuda snabbt bredband till samtliga fas

tighetsägare inom Sala kommun innan 2020 och medverka till utbyggnad av fibernätverk 

• Verksamheten är känslig för kompetensbortfall vid personalomsättning. Kontoret arbetar aktivt med kom

petensutveckling, ansvar och delaktighet av medarbetarna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurren

sen om välutbildade och erfarna handläggare år stor och verksamheten måste även fortsatt arbeta aktivt 

med att erbjuda en god, sund och attraktiv arbetsplats. 
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• Fortsatt arbete för att minska matsvinnet i köken. Ett led i detta är att KS har beslutat att sänka antalet mat

rätter från tre till två stycken. 

• Sala kommun är först ut i Sverige att få bidrag från det nya statliga anslaget för sanering inför bostadsbyg

gande. Bidraget till kommunen totalt 4, 7 mkr har beviljats för två fastigheter på josefsdalsvägen där kom

munen respektive salabostäder ska bygga. Genomförandet ska ske under 2016. 

• Länsstyrelsen genomför reservatsutredningar inom fyra av kommunens skogsområden. 

• Påbörjad beskärning av stora delar av stadens trädbeständ för en bättre framkomlighet och säkerhet inom 

kommunens gatu- och parkmiljöer. 

• C-huset vid Kungsängsgymnasiet har byggts om till ny F-l-skola. Måltidsenheten har i samband med det fått 

utökat uppdrag med ett mottagningskök i den. 

• Entreprenörer har upphandlats till projekten Ransta skola, Vallaskolan och två LSS-boenden. 

EKONOMI 

Resu/ta och ekonomisk 

T kr 
Budget jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 

Externa intäkter -53 672 -59 207 s 535 -74 906 -74 506 -400 

Interna intäkter -209 918 -194 856 -15 062 -314 369 -311882 -2 487 

Köp av verksamhet, 
7 913 6 533 1380 11784 11784 o 

bidrag 

Personalkostnader 48 502 51644 -3142 72 720 72 720 o 

Övriga kostnader 135 683 121 261 14 422 204 877 204 377 500 

Interna kostnader 89448 83 299 6149 135 474 133 837 1637 

Prognosen avviker frän budget med -750 tkr. l resultatet ingår även VA och renhällning som är taxefinansierade verk

samheter. Avvikelsen på -750 tkr står VA-verksamheten för och har varit planerad för att få ner VA-fonden. 

De stora avvikelserna i resultaträkningen finns inom grupperna interna intäkter och interna kostnader. Idag finns det 

prognostiserade avvikelser inom internhyressystemet, bilpoolssystemet och interna personalkostnader. Framför allt 

gäller detta för att volymer har förändrats efter att budgeten lades i slutet av förra året. Kontoret arbetar aktivt med 

att fä ner dessa avvikelser till ett minimum. 

Driftsredovisning 

T kr 

Kontorsledning 

Budget jan-aug 
2016 

-179 

Utfall jan-aug 
2016 

-284 

Awikelse 

105 
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T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug 

2016 2016 

Kart/mät 2 584 1984 

Skog -1473 -2 268 

Miljö- och naturvård 351 382 

Fastighetsenheten -433 -10 764 

Teknisk planering 921 667 

Gator och vägar 11795 g 923 

Enskilda vägar 1131 817 

Allmän- och publik 165 140 

mark 

Trafikadministration 533 342 

Parkverksamhet 6162 6 375 

Gruvans vattensy- 673 935 
st e m 

TK personal -487 3 682 

Teknisk service o 3181 

Renhållning 621 -4 886 

Måltidsenheten 705 2 310 

VA-verksamhet -5113 -3 862 

Awikelse Budget 
2016 

599 3 875 

795 -2 800 

-31 526 

10 331 o 

254 1382 

1873 18029 

314 1311 

24 247 

191 800 

-213 10699 

-262 1009 

-4169 -759 

-3181 o 

s 507 o 

-1606 l 000 

-1251 o 
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Helårsprognos Awikelse 
2016 

3 686 189 

-2400 -400 

526 o 

o o 

1382 o 

17 529 500 

1311 o 

247 o 

700 100 

10699 o 

1259 -250 

-759 o 

400 -400 

o o 

1000 o 

750 -750 

Minskningen av inkommande lantmäteriförrättningar ger lägre inkomster. Skogen kommer att inte uppfylla avkast

ningskravet i år pga. högre röjningskostnader. Underskottet på skogen kommer att hämtas in genom återhållsamhet 

på kommunala gator och vägar. Gruvans vattensystems underskott beror främst på att fler träd har beskurits än pla

nerat pga. risk för skador. En vakant tjänst och sjukskrivningar har lett till att personalkostnader och vissa förväntade 

arbeten på VA-verksamheten inte kommer att hinna genomföras. Måltidsenhetens utfall av intäkter för delåret ligger 

under det budgeterade på grund av att intäkterna kommer in en månad efter samt att intäkterna är lägre under som

marmånaderna när skolorna har stängt. Måltidsenheten vid årets slut kommer att följa budget. 

Investeringar 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Gatuprogram 12 376 1565 10 811 18 563 10 769 7794 

VA-program 21744 7 434 14 310 32 615 18 569 14 046 

Parkprogram 3 336 3 039 297 5004 5154 -150 

Kontorsledningsprogram 100 o 100 150 150 o 

Teknisk serviceprogram 1559 2 242 -683 2 338 2 338 o 

Kart mätprogram 100 o 100 150 150 o 

Gruvans vattensystem 865 1396 -531 1297 1571 -274 

Lokalprogram so 231 26182 24 049 75 342 53 042 22 300 
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Gatuprogram: Vissa projekt har inte påbörjats, bland annat p.g.a. att upphandlingsproblem och stoppade detaljplaner. 

VA-program: Flera projekt har utgått eller blivit försenade. 

Gruvans vattensystem program: Säkerhetsväg storljusen kommer att gå med underskott 2016. Kostnaderna för pro

jektet har överskridits rejält och därför kommer verksamheten att be om att få omdisponera en miljon kronor från 

Gatuprogrammet för att täcka underskottet under 2016. 

Lokalprogram: Prognos för lokalprogrammet är osäker på grund av stora lokalbehov både för skola och vård o om

sorg, och förändringar i redan påbörjade projekt. 

MÅLAVST ÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

e Målet bedöms bli helt uppfyllt t Målet bedöms bli delvis uppfyllt O Målet bedöms inte uppfyllas 

® Mätindikator saknas 0 Ingen mätning x Inget mål satt 

Perspektiv Hållbart samhälle 
i MÅL: VÄXÅNDE SAUA .· 
f. .>'f . . ' ,' 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckling, se över befintlig VA-plan, t 
medverka och delta i kommunens översiktliga-och detaljplanearbete ex. vis. detaljplanearbetet kv Räven- Ängha-

gen, stampers samt påbörja Östra kvarteren, införa tömningsregistrering på slambrunnar med GPS-utmärkning för 

att höja kvaliteten på vår kundtjänst, standardisera hur skolor och förskolor ska vara utformade i Sala kommun ex. 

vis. genom att använda partneri ng, och även standarder för gårdar och kök kommer att tas fram under verksam
hetsperioden. 

MA~: EN LÅNGSIKTIG HÅ~LBAR. sacfAL lf(VECKUNG 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Salasomen bra plats att leva e 
och bo på, renovering av lekplatser Brodd bo och Skuggan kommer att ske under 2016, och Hagaberg och Aspens 

under 2017, binda ihop gång- och cykelbanenätet, där gående och cyklister hänvisas till gatorna i bo-

stadsområdena under vintertid, under 2016 kommer gång- och cykelbana byggas utmed Polhemsgatan och Bovin-

gatan för att knyta ihop Ängshagen med staden, bygga en parkering och servicebyggnad i anslutning tilllekparken i 

stadsparken under 2016 för att öka tillgängligheten och en attraktiv stadspark. 

f MÅL: EtfLÅNGSI~IG MIUÖMÄS~IGT.HÅLLElAR UTVEC:KUNG 

'·' 
Nämnden bidrar till målsättningen genom att utbilda berörd personal i Eco-drive under 2016, att mäta det totala t 
matsvinnet i vikt och kostnad två gånger per år och analys av resultatet ska ligga till grund för fortsatt utvecklings-

arbete för att minska svinnet, efter förhöjda vattenproduktioner i vattenverken aktivt leta efter vattenläckor på 

ledningsnätet samt titta på kortsiktig och långsiktig åtgärd, att upprätta dagvattenpolicy under VEP-perioden och 

plan för att minska risken för översvämningar samt rening av dagvatten, att medverka i Svenskt vattens informat

ionskampanj "Mitt vatten" under 2016, att fortsätta investera i biogasdrivna fordon och andra miljöklassade for-
don, att fortsätta bygga ut solenergianläggningar enligt inventering genomförd under 2015 och att undersöka 

möjligheterna till utökat bergvärmenyttjande där fjärrvärme inte är ett alternativ. 

KOMMENTAR: 

Att se över befintlig VA-plan kommer att påbörjas under 2017 pga. personalomsättning. GPS-utmärkning av brunnar har ej påbörjats, 
leverans av programvaran kommer ske under nästa vår. standardiseringsarbete för skolor och förskolor pågår, inte färdigt i år. Eco-drive 
utbildning kommer ej hållas under året. Svenskt vattens kampanj "Mitt vatten" kommer att inte medverkas i. 
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l MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 
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Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och ser-vice e 
ex. vis. under 2016 utveckla hemsidan för att våra medborgare lättare ska hitta den information som efterfrågas 
för Tekniska kontorets verksamheter. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva att sala har en bra kvalitet e 
och service i verksamheten ex. vis när Tekniska kontoret förser snöröjningsentreprenörer på kommunala gator och 
vägar med GPS-utrustning för att förenkla kontrollen av vilka gator och områden som är färdiga samt tidsåtgång. 

\ MÅL: PÅVERKÄN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS ~EDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan ex. vis. Tek
niska kontoret anordnar årligen en omröstning eller förslagstävling för utformning av offentliga miljöer, detta för 
att öka medborgarnas delaktighet och intresse för pågående projekt i kommunen och ex. vis under 2016 kommer 
förslagstävling genomföras för skuggan lekplatser. 

KOMMENTAR: 

En omröstning eller förslagstävling är ej utförd i år men val av lekutrustning vid Brodd bo lekplats är framtaget i medborgardialog med 
närboende. Lekutrustning vid Ma m res lekplats har tagits bort. Lekplatsen har ersatts av en boulebana med anledning av önskemål från 
medborgare och området heter nu Ma m res lilla parkplats. Förslagstävling för skuggan är ej gjort. 

Perspektiv Medarbetare 
f MÅL: TRYGG; SÄKER ÖCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ [ · .. ·, ·' \ . : . ... · .. · .. -

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att kommunens medarbetare ska erbjudas en trygg, säker 
och utvecklande arbetsmiljö ex. vis. när i samverkan årligen arbetas fram hälsomål och handlingsplan för tekniska 

kontoret, när i samverkan årligen arbetas fram mål och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
tekniska kontoret samt när Måltidsenheten ska fortsätta använda sig av kostdataprogram i sin verksamhet, under 
hela processen: Från beställning från kund till dess att internfakturering sker. 

l MÅl: DELAKTIGHET oc~ INFLYTANDE Fö~ MEDARBETARNA 
! ' 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att samtliga arbetsplatser inom tekniska kontoret ska t 
genomföra minst 10 arbetsplatsträffar per år och träffarna ska dokumenteras, nyanställd personal ska utbildas i 
samverkansavtalet, genomgång av mål och resultat en gång per månad för att ge medarbetarna större insyn i 
ekonomiska resultat vilket ger en bättre kompetens att hushålla med resurser och en ekonomisk helhetssyn och 
när medarbetarna är delaktiga i utvecklandet av arbetsscheman för att kunna få mer effektiva processer i verk-
samheten. 

i MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Nämnden bidrar till målsättningen ex. vis. när arbetsledarforum träffas fyra gånger per år under ledning av HR
konsult, när deltas i de kommuncentralt anordnade utbildningarna, när säkerställa arbetsrättslig kompetens bland 
chefer, när utbildningar anordnas för att stärka arbetsledarna i sin roll och när ett antal chefer på tekniska kon
toret deltar i ett nätverk för mentorer och har genom detta tilldelats personlig mentor. Syftet är att få stöd och 
vägledning i att utveckla sitt ledarskap. 

KOMMENTAR: 

Kostdata används inom Måltidsenheten i hela processen förutom internfakturering. Enheterna går igenom mål och resultat kontinuerligt 
men inte alltid månadsvis. Arbetsledarforum kommer inte träffas 4 gånger i år. 
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• Kontoret planerar för att arbeta fram en ny stadsbyggnadsprocess för att stärka samarbetet inom det nya 

Samhällsbyggnadskontoret och med andra verksamheter, effektivisera projekt, förbättra relationer till nä

ringsliv och allmänhet och underlätta företagsetablering i kommunen. 

• Under hösten startas lokalstyrgrupper tillsammans med Kultur och fritid, Barn och utbildning respektive 

Vård och omsorg för att utveckla samverkan och kvalitetssäkra lokalutvecklingsprocessen. 

• All verksamhet inom renhållningen kommer att lämnas över till Kommunalförbundet Vafab-Miljö 1 oktober 

2016. 

• En höjning av bil- och fordonshyra kommer att göras under hösten för att täcka de höga kostnaderna för re

parationer och underhåll av fordonen. 

• Kund- och gästnöjdheten kommer att stärkas genom dialog kring maten som serveras i Måltidsenhetens re

stauranger. Kommunens nya hemsida kommer att utvecklas för att göra Måltidsenheten mer tillgänglig och 

transparant för kunder, gäster och medborgare. 

• Fortsatt arbeta med sanering av fastigheter för bostadsbyggande och att söka statligt bidrag för detta där det 

är möjligt. 

• Ett nytt förslag om VA-taxa är under framtagande och ska beredas politiskt under hösten. Förhoppningen är 

att en ny taxa börjar gälla 1 juli 2017. 
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• Anslutningen till Storstockholms räddningscentral (SSRC) har utfallit till stor belåtenhet. 

• Personalsituationen på de mindre deltidsstationerna är fortsatt ansträngd. Även Hebystationen har börjat få 

problem. 

• Antalet heltidsanställda brandmän i Sala har minskat med fyra personer. 

• Rekrytering av en brandinspektör har påbörjats. 

• Arbetet med framtagande av nya brandbilar till Tärnsjö brandstation framskrider enligt planerna. 

• Larmstatistiken för perioden är i stort densamma som föregående år, men med den förändringen att i Sala 

kommun har antalet brand i byggnad minskat med ca 40 %. 

• Tillsynsverksamheten har problem med uppfyllnad av tillsynsplanen, bl.a. beroende på ett inte kvalitetssä-

kert register och att personalresursen är otillräcklig. 

EKONOMI 

Resultaträkn och ekonomisk 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Externa intäkter -5 866 -5 927 61 -11595 -12 094 499 

Interna intäkter -307 -55 -252 -460 -500 40 

Köp av huvudverk-
470 635 -165 657 828 -171 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 16 497 16 461 36 24350 24 543 -193 

Övriga kostnader 3 772 4 214 -442 s 657 6106 -449 

Interna kostnader 1401 1407 -6 2102 2 078 24 

Underskottet genereras primärt av ej budgeterade kostnader för befälsutbildning, nya däck till brandfordon, införan

det av nytt schemasystem för deltidsorganisationen samt kostnader i samband med ombyggnaden av Tärnsjö brand

station. 

Driftsredovisning 

T kr 

Räddningstjänst 

Budget jan-aug 
2016 

15 967 

Utfall jan-aug Awikelse 
2016 

16 735 -768 

j6 73S" .... , ,. 

Det prognosticerade underskottet har två huvudorsaker: 
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Två semestervikarier får förlängd anställning till sista december. Detta till trots är möjligheten att under hösten täcka 

uppkomna vakanser i brandmannaledet begränsad, vilket gör att det finns risk för övertidskostnader. 

För att uppfylla tillsynsplanen, och även hantera den eftersläpning som finns i tillsynsverksamheten, kommer tirn

anställning av tillsynsförrättare att ske under hösten. Det innebär ökade personalkostnader, men även ökade intäkter 

vilka inte helt kompenserar för kostnadsökningen. 

Investeringar 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug 

2016 2016 
Awikelse Budget 

2016 
Helårsprognos 

2016 
Awikelse 

Brandbilar 2 833 319 
---=-2-=-5-:--14:1--------4 2-5-o -------4-25-o--------=o-

Inventarier Rtj 233 156 77 350 350 o 

Kostnaden för brandbilar är osäker, eftersom det är ett helt nytt brandbilskoncept som byggs. 

MÅLAVST ÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

e Målet bedöms bli helt uppfyllt t Målet bedöms bli delvis uppfyllt O Målet bedöms inte uppfyllas 

--------------------------------

® Mätindikator saknas <Slingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 

i .MAL: VÄXANDE SALA ! • . . . . 

l 

l•IVIÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKUNG 

~ MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUOMÄSSIGTHÅLlBAR UTVE~KUNG 
i: . . . 

X Inget mål satt 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar. 

KOMMENTAR: Vid inköp av en ny personbil, tillika reservfordon för lnsatsledning, valdes en miljödieseL Bränslekostnaden på årsbasis 
bedöms bli lägre än för föregående år. 

Perspektiv Medborgare 

i MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRU~ARE ! . . . 

x 

x 

• 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet e 
minskar, att andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö minskar. 

l MÅL: GODSERVICE AV HÖG KVAUTET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet • 
och service i verksamheten ex. vis när de planerade tillsynerna enligt LSO och LBE är utförda, när minst 10% (3500 
personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård samt när den en-
skilde har agerat innan räddningstjänstens ankomst. 

; MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNEN$ MEDBORGARE 
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\ MÅL: TRYGG ~CH SÄKER KOMMUN 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med <Sl 
2015, att Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2018 jämfört 
med 2015 samt att den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2018 
jämfört med 2015. 

Fram till 2018 hanteras målet via årliga verksamhetsplaner, och de aktiviteter som där redovisas följs upp årligen. 

Aktiviteter 2016: 

• Utveckla hemsidan med lättillgänglig brandskyddsinformation. 

• Informationsinsatser på brandstationsorterna. 

• Ny muntlig enkätundersökning genomförs 2016. 

Utveckla hemsidan med praktiska råd om agerande i olika olyckssituationer. 

Tydlig publicering av handlingsprogrammet för skydd mot olyckor för 2016-2018, där det redovisas vad den enskilde kan 
göra i olika olyckssituationer. 

KOMMENTAR: 

Nöjda medborgare och brukare- utfallet utläses ur enkätundersökningar på brandstationsorterna, vilka inte kommer att vara slutförda 

förrän i september. 

God service av hög kvalitet- Tillsynsverksamheten bedöms kunna utföras till100% och detta genom anställning av en brandinspektör på 
timlön samt köp av brandinspektörstjänster från räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

Trygg och säker kommun- årets samtliga aktiviteter bedöms genomförda till årsslutet. 

Perspektiv Medarbetare l r..-W:+RVGG,~ÄKE~ bcH l!ryEcKLAfo.!DE ARBETSMIYÖ · 

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt att sjukfrånvaron understi- e 
ger 4% på räddningstjänsten. 

f rVlÅL: DELAKTIGHETOdHI~FLYri:\NDE FÖRMEDARBETARNÄ'' 
f . ' . ' 

Andelen medarbetare som anser sig sedda, hörda, bekräftade och delaktiga i det som sker inom Räddningstjäns- e 
ten. 

t MÅL: TYDliGT OCH BRA LEDARSKAP l . . . . . 

Andelen medarbetare som anser att Räddningstjänsten har ett tydligt och bra ledarskap. 

KOMMENTAR: 

Delaktighet och inflytande för medarbetarna- målet beaktas vid höstens medarbetarsamtaL 

Tydligt och bra ledarskap- målet beaktas vid höstens medarbetarsamtaL 

FRAMTIDEN 

• 

• Det planerade införandet av en "dagtidsstyrka" från januari 2017 kommer att höja kvaliten och underlätta 

genomförandet av räddningstjänstens administrativa åtaganden - automatlarmhantering, handbrandsläck

arservice samt brand- & sjukvårdsutbildning. 

• En rekrytering av en brandinspektör kommer att innebära bättre möjligheter att genomföra tillsyns- och till

ståndsverksamheten, samt ge ställföreträdande räddningschef mer tid för arbetet som säkerhetschef. 

• Rekrytering av deltidsbrandmän är ett fortsatt stort problem, trots att de flesta metoderna för att locka nya 
personer till verksamheten prövats. 
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Ekonomikontor 

PERIODEN SOM GÅTT 
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• Ekonomifunktionens är har präglats av implementeringen av Sala kommuns nya budgetprocess. Beslut 

fattades av kommunstyrelsen i januari 2016 och verksamheternas arbete med budgetperioden 2017-2019 

inleddes omgående. Mälsättningen har varit att skapa en effektivare process som på ett tydligare sätt förhäl-

ler sig till kommunens ekonomiska förutsättningar. 

EKONOMI 

och ekonomisk an 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Externa intäkter o o o o o o 

Interna intäkter -13 -50 37 -13 -so 37 

Köp av huvudverk- o o o o o o 
samhet, bidrag 

Personalkostnader 5 335 4 394 941 8019 6800 1219 

Övriga kostnader 845 1364 -519 1267 2 537 -1270 

Interna kostnader 340 344 -4 510 496 14 

Personalrelaterade avvikelser av tidsbegränsad karaktär samt personalomsättning har lett till sänkta personalkost

nader. Samtidigt har övriga kostnader ökat eftersom konsultstöd har varit nödvändigt för att upprätthälla en funge-

rand e verksamhet. 

Driftsredovisning 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Ekonomikontor 4845 4449 396 7288 7 288 o 

Upphandlingsverks. 1662 1603 59 2 495 2 495 o 

Prognosen för året är noll för de båda funktionerna inom ekonomikontoret Differensen mellan överskottet för peri

oden januari till augusti och det prognostiserade resultatet kan förklaras med osäkerheten kring personalsituationen. 

Personalomsättningen har lett till initialt lägre kostnader än budgeterat och högre på de sista prognostiserade måna

derna. Osäkerheten ledde också till att planerade utbyten av inventarier ladespä is under årets första två tertial, dessa 

kostnader kommer därför att uppstä under årets sista tertial. 

Investeringar 
Kontoret har inga investeringar. 
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MÅLAVST ÄMNING 

Kontoret saknar egna mäl och indikatorer. 

FRAMTIDEN 

44 (78) 
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• Eftersom effektivt resursutnyttjande är nyckeln till att kunna möjliggöra en högkvalitativ verksamhet kom

mer ekonomikontorets fokus även i fortsättningen ligga pä att effektivisera och förenkla kommunens upp

handlings- och ekonomiprocesser. 
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Personalkontor 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Utbildningar för chefer och skyddsombud i ny arbetsmiljöföreskrift-Organisatorisk och social arbetsmiljö 

(OSA) samt sex tematräffar för chefer i ämnen kopplade till personalansvar samt systemgenomgång 

(i system för rekrytering, rehabilitering, tillbudsrapportering, lön och ersättningar, frånvarorapportering) 

för nya chefer. 

• Samverkan med centrala fackliga representanter gällande utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) och uppdatering av dokument för arbetsmiljöarbete. 

• Bildat projektgrupper och startat projektsamverkan med Försäkringskassan för minskad sjukfrånvaro. 

• Ersatt personalhandbok på intranätet med webbaserad handbok innehållande kunskap om arbetsrätt, ar

betsmiljö, grupputveckling och nyhetsrapportering för området. 

• Konsultativt och administrativt stöd vid verksamhetsövergång till V AF AB, rekrytering av högre chefer och 

nyckelpersoner samt vid rehabilitering och konfliktlösning. 

• Fortsatt utvecklingsarbete i länsgemensam samverkan för framtida kompetensförsörjning, ledarutveckling 

och arbetsgivarvarumärke. Nytt utbildningsprogram för högre chefer är framtaget. 

• Personalkontoret och Medborgarkontoret har inlett ett samarbete för ökad användning av sociala medier 

(främst Linkedln) vid rekryteringsarbete. 

• Personalkontoret har övertagit samordningsansvaret gällande rapporteringssystemet LISA (för registrering 

av risker, tillbud och olycksfall gällande medarbetare, elever, brukare samt avvikelserapportering). En ar

betsgrupp bildas i höst. 

• Arbetat för att Sala kommuns verksamheter ska erbjuda lämpliga praktikplatser via Tekniksprånget och an

ställa studerande medarbetare. 

• Upphandlingsarbete gällande medarbetarundersökning, företagshälsovård och pensionsadministration. 

• Organisatoriskt utvecklingsarbete och fortsatt digitalisering- innebärande att självrapportering i lönesy

stemet för all personal nu är infört. Under våren har även lönesystemet använts för registrering av lärarlegi

timationer och effektiviserad rutin för ersättningar till familjehem. Arbete har påbörjats för förenklad rutin 

gällande tidrapportering för deltidsbrandmän och för överförmyndarenhetens område. 

• Rekrytering av nya HR-konsulter och grupputvecklingsinsatser inom personalkontoret. 

• Ny personalchef har tillträtt. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

T kr 

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Budget jan-aug 
2016 

Utfall jan-aug 
2016 

Awikelse 

-275 -295 20 

-17 -18 1 

····s"i;·m· ...... ,.,.t·uu•e··• ·• ······· · ..... :.·.:.> .. ·.·.·.· .• · ~··9·2•.:.. ···3·1·3·· .. ·. · :. · 21· · 
"'.::h;m~;M0j: .. f'!,);-,:;: .. ·· .· .. .. f:' .,, ,,,..., .•• · .. ::::: '\: ;~"''· · .• ,.,\ .... · 
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Budget 
2016 

-550 

Helårsprognos 
2016 

-570 

Awikelse 

20 

-2 



T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug 

2016 2016 

Köp av huvudverk- o o 
samhet, bidrag 

Personalkostnader s 074 4 280 

övriga kostnader l 002 1501 

Interna kostnader 2105 2 073 

Awikelse Budget 
2016 

o o 

794 7 627 

-499 l 758 

32 2 357 
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Helårsprognos Awikelse 
2016 

o o 

7181 446 

2 257 -499 

2 322 35 

Vid delårsskiftet visar personalkontoret överskott för personalkostnader jämfört med budget vilket bl.a. förklaras av 

att bemanningen inte varit fulltalig under perioden. Avvikelse för övriga kostnader främst pga. periodiseringsawi

kelse. Ingen helårsawikelse beräknas för kontoret. 

T kr 

Kommentar: Se ovan. 

Investeringar 

Budget jan-aug 
2016 

Kontoret har inga investeringar. 

MÅLAVST ÄMNING 

Utfall jan-aug 
2016 

Awikelse Budget 
2016 

Helårsprognos 
2016 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

e Målet bedöms bli helt uppfyllt t Målet bedöms bli delvis uppfyllt O Målet bedöms inte uppfyllas 

® Mätindikator saknas !Slingen mätning X Inget mål satt 

Perspektiv Hållbart samhälle 
Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet. 

Perspektiv Medborgare 
Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet. 
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Perspektiv Medarbetare 
f MÅl: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ 
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Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50% av totalt antal registreringar samt t 
att sjukfrånvaron understiger 5 %. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målet genom att antalet medarbetare som inte haft årligt medarbetarsamtal med sin chef 
understiger 5/år. Resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller 
högre. 

MÅL: TYD~IGT OCH BRA LEDARSKAP 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utö
ver hälsoorsak) är 5 eller mindre. Resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och 
ansvar visar 3, 7 eller högre. Resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3, 7 
eller högre. 

KOMMENTAR: 

Bedömningen är att antalet registrerade skador, olycksfall och brott vid kommande årsskifte kommer att vara lägre än antalet risker och 
tillbud. Det innebär att målet blir uppfyllt. Systemet LISA används sedan ett drygt år för registrering av risker, tillbud och olycksfall bland 
medarbetare. Risker och tillbud registreras alltför sällan emedan olyckor och skador registreras i större utsträckning. För förbättrat 
resultat fordras kunskap och engagemang i frågorna lokalt i verksamheterna. Systemet LISA används även för elever och för awikelser 
gällande brukare och medborgare. Systemansvaret har under våren övergått till nyanställd HR-konsult 

sjukfrånvaron är stigande i hela Sverige och bedömningen är att Sala kommun inte kommer att nå målet med totalt~ 5% vid årets slut. 
Åtgärder: Personalkontoret bidrar i arbetet för förbättrad hälsa genom kompetenshöjande aktiviteter för personalansvariga chefer samt 
för skyddsombud, genom att utveckla och anpassa rutiner för kvalitetssäkrat personalarbete samt genom konsultativt och administrativt 
stöd till personalansvariga chefer i akuta individärenden. 

Medarbetarundersökning kommer att genomföras under hösten. Det är tre år sedan sådan genomfördes för första gången. Det finns 
därför inte statistiskt underlag och tillräckligt med fakta för att göra en realistisk prognos om utfallet. 

Enligt avstämning med arbetstagarföreträdare efter genomförd löneöversyn har medarbetarsamtal genomförts. Löneöversyn för 
Kommunals område återstår. Den kommer att genomföras under hösten varefter avstämning med Kommunals personalföreträdare görs 
om bl. a. medarbetarsamtalens genomförande och kvalitet. Bedömningen är att målet beträffande medarbetarsamtal kommer att nås. 

Målet tydligt och bra ledarskap innebär att arbetsgivarföreträdare ska hantera personalfrågor tidigt och på sådant sätt att behovet att 
skilja medarbetare från anställning pga. misskötsel är fem eller lägre. Bedömningen är att årets resultat blir som måltalet. 
Åtgärder: Personalkontoret bidrar genom att erbjuda kompetenshöjande insatser för chefer- att hantera personalärenden på ett tidigt 
stadium så att avslut av anställning från arbetsgivarens sida så sällan som möjligt behöver tillgripas. 

FRAMTIDEN 

• Bilda kommunövergripande samordningsgrupp för olycksfalls- risk- och tillbudsrapportering. 

• Se över möjlighet att utveckla rutiner och insatser för att stödja lokalt arbete för förbättrad hälsa och mins

kad sjukfrånvaro. 

• Administrera och samordna genomförande av medarbetarundersökning. 

• Samordna praktik via Tekniksprånget och studerande medarbetare. 

• Avsluta upphandling av företagshälsovård samt förbereda implementering av resultatet- innebärande t.ex. 

förändrade processer, rutiner datastödjprogramanpassning. 

• Avsluta upphandling av pensionsadministration och förbereda implementering av resultatet. 
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Kultur och Fritid 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Genom bidrag från staten erbjuds gratis sommarläger till samtliga barn i årskurs 4 till 6. I år sker även sam

arbete med måltidsenheten gällande leverans av måltider. 

• Upprustning av badplatser genom rivning av gamla omklädningsrum samt komplettering av nya anpassade 

omklädningsrum. Fyllt på sand, vassrensa t, ersatt uttjänta frigolitbaljor med nya. Kompletterat handikapp

rampen med ett räcke och i samverkan byggt en boulebana på Måns Ols. 

• Nytt möblemang i stadsbiblioteket. Trasigt möblemang ersatts med modernt och mer anpassat möblemang. 

Delar av hyllorna är också utbytta mot lägre, mer funktionsenliga hyllor. 

• Avtal med kriminalvården gällande biblioteksservice på Salberga. 

• Tillgänglighetsanpassning i simhallen genom införskaffning av mobil hiss som möjliggör nedsänkning i stora 

bassängen samt i undervisningsbassängen. Det handikappanpassade enskilda omklädningsrummet har 

kompletterats med en höj- och sänkbar duschvagn. 

• Cafe på Träffpunkt Kaplanen har öppnat. Vård- o omsorg ansvarar för drift medan kultur- och fritid står för 

lokalerna. 

• Flyktingsituationen hösten 2015 och våren 2016 har medfört extra insatser från kultur- och fritids verksam

heter. Bland annat har extra media köpts in på biblioteket, riktade simskolor för att öka vattensäkerheten, 

tidigare öppethållande på ungdomslokalen, ombyggnation av duschutrymmen i idrottshallen, olika aktivite

ter för att delta i det befintliga föreningslivet Detta har även krävt insatser av personal speciellt anställda 

med hjälp av det extra statsbidraget gällande flyktingar. 

EKONOMI 

och ekonomisk an 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Externa i -3 503 -3 333 -170 -5 254 -5 254 o 

Interna intäkter -619 -1812 1193 -929 -1629 700 

Köp av huvudverk-
8101 8 005 96 9047 8 597 450 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 12 682 11917 765 19015 18 665 350 

Övriga kostnader 4 751 4 302 449 7126 7 526 -400 

Interna kostnader 9 603 9897 -294 14405 14 705 -300 

Överskott i delårsredovisningen samt i helårsprognosen för personalkostnader pga. vakanser. 
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Verksamhetsbidrag beräknas redovisa överskott Exempelvis genomförs inte Sala festivalen 2016, vilket medför över

skott 200 tkr för verksamheten kultur. Överskott beräknas även för Samlingslokaler kapitalinvesteringsbidrag, 

250 tkr inom verksamheten fritid. 

Överskott i delårsredovisningen för interna intäkter pga. att bidrag för flyktingmedel ej budgeterats. Bidraget för 

kvartal tre kommer att regleras i samband med redovisning av faktiska kostnader i verksamheten. 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Förvaltningsledning 3 755 2 405 1350 5 630 5 430 200 

Biblioteksverksamhet 5113 4 807 306 7 667 7 667 o 
Täljstenen/ungd.lok 2 670 2 608 62 4004 3 854 150 

Fritid 7 070 6 816 254 8339 8 089 250 

Kultur 2 552 2 649 -97 2 989 2 789 200 

Anläggningar 7 450 7 295 155 11174 11174 o 
Simhall 2 405 2 396 9 3 607 3 607 o 

Kommentar: Se kommentar ovan 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Upprustn Hällsjöbad 69 o 69 104 104 o 
Förändr bi bl. rum 133 78 55 200 200 o 

Upprustning av baden genom rivning av gamla omklädningsrum samt komplettering av nya anpassade omklädnings

rum. Fyllt på sand, vassrensa t, ersatt uttjänta frigalitbaljor med nya. Kompletterat handikapprampen med ett räcke 

och i samverkan byggt en boulebana på Måns Ols. 

På stadsbiblioteket har trasigt möblemang ersatts med modernt och mer anpassat möblemang. Delar av hyllorna är 

också utbytta mot lägre, mer funktionsenliga hyllor. 

MÅLA VST ÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

e Målet bedöms bli helt uppfyllt • Målet bedöms bli delvis uppfyllt 

® Mätindikator saknas !Slingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 
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l MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

All berörd personal inom kultur och fritid skall vara utbildad i eco drive. 

KOMMENTAR: 

Uppstart av cafe på Träffpunkt Kaplanen. 
Gratis sommarläger samt fler läger och lägeralternativ i sommarlägerverksamheten. 

Perspektiv Medborgare 
i MÅl: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 
! 

x 

• 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet t 
samt att antalet besökande i simhallen överstiger 115 000. 

! MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att 85% av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma. 

~ MÅL: PÅVERKAN ocH INFLYTANDE FÖR KorvnviUNENS MEDBÖ~GARt 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan, ex. vis när e 
antalet inköpsförslag via we b ben utgör 10% av alla medieinköp. 

KOMMENTAR: 

Arbetet på ungdomslokalen sker i nära samarbete med ungdomarna. Ingen mätning har gjorts av genomförda förslag från ungdomarna. 
Nytt avtal med kriminalvården gällande biblioteksservice på Salberga. 
Ingen mätning har ännu gjorts av inköpsförslagen som inlämnats via webben utan kommer att redovisas i samband med bokslutet. 
Informationsmöte och aktiviteter riktade till nyanlända har genomförts för att underlätta integrationen och skapa trygga miljöer för alla. 

Perspektiv Medarbetare 
i MÅL: T~YGG; SÄKER OCH UTVECKlANDE ARBETSMIUÖ r . . .. . . 

Nämndens målsättning är korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per person och år. • 
MÅL:. DEI.AKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖRMEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målet när resultatet i medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar e 
3,5 eller högre samt när alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef. 

i ·.: .. . ·. 
~ MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

5ala har ett tydligt och bra ledarskap när resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtro-ende e 
och ansvar visar 3, 7 eller högre, när resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan 
visar 3, 7 eller högre samt när antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälso-
orsak) är 5 eller mindre. 

KOMMENTAR: 

Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000 kr i friskvårdspeng per år. 
Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år. 
Två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling. 

FRAMTIDEN 

Flyktingsituationens påverkan på verksamheten 

• Även kultur- och fritidskontoret står inför påfrestningar gällande kommunens situation i flyktingfrågan. 

Kultur och Fritid är en integrerad kraft i samhället där människor med olika bakgrund kan mötas kring 
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gemensamma intressen. Deltagande i meningsfulla aktiviteter är hälsofrämjande och kan förbättra förut

sättningar för nyanlända att förstå koder i det svenska samhället, prata svenska i vardagen och skapa ko n

taktnät. Kultur och fritid vill arbeta för att främja ett fritt, tillgängligt och aktivt liv av hög kvalitet i Sala 

kommun, där möten skapas mellan människor med olika bakgrund och där det finns en mångfald. 

Vision Lärkan 

• I visionen för Lärkans sportfält ingår att förvandla Lärkans sportfält till att bli en levande och tillgänglig 

"stadsdel" präglad av idrott och friluftsliv. Ändrade vanor i vårt fritidsutövande kan också plockas upp och 

utvecklas som ett led att öka människors lust till att aktivera sig och därigenom främja folkhälsan. Därmed 

behövs en fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering pä ny idrottshall samt nytt badhus. 

Kulturkvarteret Täljstenens framtid som kulturcenter 

• Kultur- och fritid har ett brett verksamhetsområde som många kommuninvånare tar del av. Det finns flera 

områden inom kultur- och fritids verksamhet där det finns förslag till utvecklingsprojekt av verksamhet. 

Ovanvåningen på ungdomslokalen är ett prioriterat projekt som skulle medföra att nya lokaler och aktivi

tetsytor tillgängliggörs för många kulturutövare, föreningar samt utveckling av verksamheterna på kultur

kvarteret Täljstenen. 

Fritidsbank 

• Fritidsbanken är en plats där man kan låna skänkta sport- och fritidsartiklar kostnadsfritt, ungefär som när 

du lånar en bok på ett bibliotek. Vi vill bidra till att öka spontanidrottandet och därigenom öka människor

nas hälsa och välbefinnande och bidra till ett hållbart samhälle för kommande generationer. Målsättningen 

är att kostnader kopplade till sport och fritid ska minska. 

Idrotts- och fritidsplanen 

• Sala kommun har som mål att idrotts- och fritidslivet ska ha ett omfattande och varierat utbud av fritidsakti

viteter som är tillgängliga både fysiskt, geografiskt och ekonomiskt för alla medborgare. En idrotts- och 

fritidsplan garanterar ett långsiktigt visionärt arbete för ett bra idrotts- och fritidsklimat i Sala där kommu

nen tillsammans med alla ideella krafter i föreningarna har en gemensam syn på hur det arbetet ska genom

föras. 
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Barn och utbildning 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Under året har tillströmningen av nyanlända fortsatt varit hög. Det rör sig om cirka 60 fler elever till högsta

diet, 60 till gymnasiet och totalt 300 till hela skolan sedan årsskiftet. 

• Inför det nya läsåret har det blivit allt mer tydligt att Sala, liksom övriga landet, har svårt att finna lärare och 

förskollärare med rätt behörighet. 

• Ett centrum för flerspråkighet (CF) för nyanlända elever inrättades under våren, lokaliserad till Rädhus ga

tan. Där görs bedömningar av de enskilda elevernas behov av stöd för att klara skolgängen på bästa sätt. 

• Under våren och försommaren genomfördes flera lokalflytte r. skolkansliet och elevhälsan flyttande frän Bel

landerska gärden för att ge plats ä t värd- och omsorgs verksamhet som fram till dess huserat Kungsängs

gymnasiets C-hus. Elevhälsan flyttade till Lillästrand vid Kungsgatan och skolkansliet till Rädhusgatan 4. 

• Vid höstterminens start öppnades en ny skol- och fritidsverksamhet i Kungsängsgymnasiets C-hus, nu döpt 

till Lilla Valla. Detta för att evakuera delar av Vallaskolans lågstadium under ombyggnadsperioden samt 

klara ökande elevtaL 

EKONOMI 

och ekonomisk a 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Externa intäkter -58 962 -63 214 4 251 -97 704 -116 955 19 251 

Interna intäkter -34 320 -45 542 11222 -51477 -66 509 15 032 

Köp av huvudverk-
55 740 43 932 11809 83 231 82 231 1000 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 219 341 213 592 5 749 329 737 345139 -15 402 

Övriga kostnader 28 705 27 289 1417 43 056 43 056 o 
Interna kostnader 107 814 114142 -6 328 170 227 179 555 -9 328 

Personalkostnader kommer att överstiga budget, grundskolans högstadier har besparingskrav, vilket inte bedöms fä 

full effekt under året men till det nya läsåret har organisationen setts över .. Villkorade statsbidrag med krav pä ökad 

bemanning har ökat och det är en direkt koppling till ökningen på personalkostnaderna. Interna intäkter har ökat, till 

stor del till följd av de extra bidrag som staten anslagit till kommunerna för att hantera flyktingströmmen. Ett antal 

ansökningar till Migrationsverket har skickats in och i prognosen har räknats med att 11 mkr kommer att utbetalas. 

Lägstadiesatsningen kan orsaka ett försämrat resultat om det inte godkänns i återredovisningen. Beslut om detta 

kommer troligen under sista kvartalet i är. 

Uppbokningen av semesterlöneskulden har minskat personalkostnaderna med ca 15,7 mkr i delåret 
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T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug 

2016 2016 

Nämnd- och styrel- 535 473 
severksamhet 

Kulturskola 4 032 3494 

Central förvaltning 10 417 8 534 

Förskolan 82 S20 79 S47 

Gymnasiesärskolan 7 979 6 818 

Grundsärskolan 6 732 s 969 

Grundskolan 141S70 130 848 

Gymnasieskolan S8904 S1565 

Vuxenutbildningen 4 381 1328 

SFI 1249 1622 

Central förvaltning: 

Awikelse Budget 
2016 

62 803 

539 6063 

1883 15 649 

2 972 124 212 

1160 11629 

763 10190 

10 722 216 630 

7 339 83 S94 

3054 6409 

-374 1890 
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Helårsprognos Awikelse 
2016 

750 53 

5 963 100 

1S 349 300 

12S 212 -1000 

10 629 1000 

9 S90 600 

213 130 3 soo 

77 594 6 000 

s 909 500 

2 390 -500 

Verksamheten kommer att lämna ett överskott. Hur stort är något osäkert då det just nu uppkommer utvecklings

kostnader i samband med byggnationer av nya skolor. Det råder fortfarande oklarheter kring kostnader för hyran dit 

skolkansliet flyttat. 

Förskolan: 

Verksamheten kommer lämna ett underskott då det fått sparbeting i år. Underskottet skall avstanna till hösten då 

nödvändiga justeringar är gjorda. Avvikelse vid delår beror till större delen på förändringen av semesterlöneskulden. 

Gymnasiesärskolan: 

Interkommunala kostnader lägre än budget. Salbohedskolan går mot ett underskott på cirka 250 tkr då det är färre 

elever. skolpengen kan komma att justeras inför nästa budgetår. 

Grundsärskolan: Verksamheten har lägre lönekostnader då antal elever inskrivna är färre än budgeterat. 

Grundskolan: 

Högstadierna har inför budgetåret fått nedskärningar vilket tar tid att verkställa. Inför nya läsåret så har organisat

ionen förändrats och bedömningen är att underskottet inte kommer att öka. 

En ansökan på 6 mkr gällande ett återsök från Migrationsverket har gjorts och delar räknats in i prognosen. Avvikel

sen vid delåret beror till stor del på förändringen av semesterlöneskulden. 

Gymnasieskolan: 

Kungsängsgymnasiet kan komma att lämna ett litet underskott. Ösby naturbruksgymnasium har en prognos att hålla 

budget och eventuellt lämna ett litet överskott. Centralt med de interkommunala ersättningarna har färre elever bör

jat i andra kommuner och kostnaderna sjunkit något. 

En ansökan på 7 mkr gällande ett återsök från Migrationsverket har gjorts och delar räknats in i prognosen. Avvikelse 

beror vid delåret mycket på att vi väntar på avräkningen från andra kommuner. 

Vuxenutbildning: 

Verksamheten lämnar med stor sannolikhet ett litet överskott. En faktor är att alla som beviljats utbildningar inte 

startar. Avvikelsen beror helt på icke fakturerade kostnader på utbildningar. 
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SFI: 

Verksamheten har fått en märkbar ökning av elever vilket har inneburit ökade personalkostnader. 

Investeringar 

T kr 
Budget jan-aug 

2016 
Utfall jan-aug 

2016 
Awikelse Budget 

2016 
Helårsprognos 

2016 
Awikelse 

Barn och utbildning 3 233 2142 1091 4850 4850 

Många större investeringar kommer under hösten på Ösby. 

MÅLA VST ÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

e Målet bedöms bli helt uppfyllt • Målet bedöms bli delvis uppfyllt 

® Mätindikator saknas <Sl Ingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

O Målet bedöms inte uppfyllas 

x Inget mål satt 

Förskolan står väl rustad för att möta förändrad efterfrågan med verksamhet av god kvalitet, närhet och val mö j- e 
lighet. 

Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckling i förskola och skola, samt ge barn och ungdomar god livskvalitet 

Vuxenutbildningen fungerar som ett komplement till övrig utbildning som hjälper innevånare att finna egen för
sörjning. 

i MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKliNG 

MÅl:. EN LÅNGSI.Kfi(J MIUOMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

KOMMENTAR: skolnämnden har inga specifika mål, utöver de av fullmäktige beslutande inom områdena hållbar social och miljömässig 
utveckling. 

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBÖRGARE OCH BRUKARE 

Elever skall uppleva att verksamheten har god kvalitet och att de har möjlighet till inflytande. 

MÅL:.GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Personaltätheten i förskolan skall vara så hög att god kvalitet kan upprätthållas. 

Elever i Salas gymnasieskolor skall fullfölja sin utbildning för att kunna gå vidare till arbete eller studier. 

Alla elever i Salaskalllämna grundskolan med fullständiga betyg. 

Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i sala i snitt ligger i den övre kvarti
len. Med andra ord skall Sala vara en av landets bästa skolkommuner. 

skolbiblioteksverksamheten skall bedrivas på alla enheter. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENs MEDBORGARE 
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x 

KOMMENTAR: Resultaten 2016 indikerar något sjunkande betyg och behörigheter bland eleverna. Trenden under en längre tid är visserli
gen positiv, men resultaten behöver analyseras för att säkerställa att vi inte nått en vändpunkt i den positiva utvecklingen. Målen är satta 
utifrån nationell lagstiftning, vilket i praktiken innebär 100 procents måluppfyllelse när det exempelvis gäller betyg och behörighet till 

gymnasiestudier. Nämndens bedömning är att dessa mål inte kan brytas ner tilllägre delmål av en enskild kommun. 

Perspektiv Medarbetare 
l MÅL: TRYGG, $ÄKER ClCH U1VECKLANDEARBETSMIUÖ 

Arbetsgivaren skallleda verksamheten på ett sådant sätt att det bidrar till personalens arbetsglädje och goda 
hälsa. 

l MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA. l . . . 

,. MÅL:. TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP. 

o 

x 

x 

KOMMENTAR: Sjuktalen för skolan har ökat, vilket följer trenden för hela riket och förklaringen måste sökas både i lokala förutsättningar 
som i nationella. skolnämnden har inga egna nedbrutna mål för "Delaktighet och inflytande för medarbetare" samt "Tydlighet och bra 
ledarskap". 

FRAMTIDEN 

• Partneringprocess för nya lokaler är påbörjadiRansta och i Vallasko lan. Akuta behov där lösningar behovs 

omgående finns även på Ösby och i Kila och Möklinta. Under nästa läsår (april 2018) måste dessutom en av 

modulerna på Lärkbacksskolan tas bort, vilket kräver nya lösningar. Året efter måste en modul på Ängsha

gen tas bort. 

• statliga villkorsstyrda medel söks för olika former för höjda lärarlöner, flyktingelever, satsning på ökad 

lärartäthet på lågstadiet, minskade barngrupper i förskolan, fritids, sommarskola, kulturinsatser i skolan, 

etc. Dessa bidrag är nästan alltid villkorade och skall äterredovis as, vilket innebär stort administrativt arbete 

och osäkerhet kring hur återredovisningarna sedan bedöms. 

• De många skilda villkorsstyrda statsbidragen minskar kommunens möjlighet att omfördela medel mellan 

olika verksamheter, eftersom det ofta finns krav på ökad lärartäthet i vissa årskurser eller verksamhetsfor

mer. 

• Under det senaste året har ett stort antal flyktingbarn och elever flyttat till Sala. Rörligheten bland dessa är 

stor och det i stort sett omöjligt att med någon större precision beräkna nettoförändringarna. 

• Efterfrågan av utbildade förskollärare och lärare är större än tillgången. Även till andra av skolans yrkesom

råden börjar det bli svårt att rekrytera personal med adekvat utbildning och erfarenhet utifrån nuvarande 

arbetsrutiner. 
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Vård och omsorg 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Arbetet med att ta fram ritningar för två nya gruppbostäder LSS om vardera 6 platser har pågått under peri

oden. Det är vid halvårsskiftet 14 overkställda gruppbostadsbeslut LSS. 

• Det har utbildats 6 vägledare samt en utbildare i delaktighetsmodellen på FO. Syftet är att använda modellen 

till samtal där brukarnas synpunkter och önskemål ska uppmärksammas. Resultaten ska användas för att 

utveckla verksamheterna. Det har genomförts två sk delaktighetsslingor i verksamheterna. 

• Äldreomsorgen har haft en fortsatt hög efterfrågan på boendeplatser. Det innebär att korttidsplatser har be

hövt användas i väntan på permanentboende platser. Det i sin tur har medfört att brukare med behov av 

korttidsplats inte kunnat beredas plats omgående och kostnaderna för utskrivningsklara har ökat. 

• 7 st nya platser för vård- och omsorgsboende öppnades på Ekebygården i mars. 

• Planering för renovering av hemtjänst- och hemsjukvårdsverksamhetens lokaler för att förbättra arbetsmil

jön pågår. 

• Projekt för utveckling av Hälso- och sjukvårdsarbetet samt medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt 

ansvarig rehab (MAS/MAR) insatser har inletts. 

• Ett avtal har tecknats med Västmanlands sjukhus som möjliggör säkra insatser för patienter med behov av 

specialistvårdsinsatser i hemmet. 

• Flera enheter har utvecklat nattarbetet bl a har en ny nattpatrull startats på område FO. 

• En ny organisation har skaptas inom Integrationsenheten kring ensamkommande barn och deras boende på 

HVB i o m det ökande antalet nyanlända fr o m 1 juni 2016 .. 

• Från halvåret har Integrationsenheten Vuxen/Familj tagit emot 41 nyanlända flyktingar, varav 10 personer 

är anvisade enligt avtal. Övriga 31 är anknytningar eller asylsökande med eget boende. 

• Antalet familjehem och tillhörande kostnader har drastiskt ökat under perioden. Det beror på inströmning-

en av ensamkommande barn till Sverige. 

• Ett nytt socialt företag startades på Kaplanen, "Cafe Lugnet". 

• Arbetet med DUA (delegationen för unga till arbete) har etablerats i EU projektet #jagmed. 

• Resursenheten har, i samarbete med övriga områden, startat upp ett 1- årigt projekt för att se över och ut

veckla rutiner och uppdrag kring vikarie- och pooltillsättning. 

• Svårigheter att rekrytera behörig personal till tjänster och framförallt till vikariat. 

EKONOMI 

Res u och ekonomisk 

T kr 
Budget jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 

Externa intäkter -61259 -98 566 37 307 -91884 -131191 39 307 

Interna intäkter -46 276 -53 594 7 318 -69 410 -76 728 7 318 

Köp av huvudverk-
56 867 64 322 -7 455 85 296 97134 -11 838 

samhet, bidrag 

Personalkostnader 266 060 271599 -5 540 397 541 413 464 -15 923 

Övriga kostnader 30 481 21338 9144 45 720 36 576 9144 

Interna kostnader 76011 86 320 -10 309 115 050 125 359 -10 309 
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Nettoresultatet avviker positivt frän budgeten med 30 466 tkr vid delåret och värd och omsorgs årsprognosen är+ 

17 700tkr. Externa intäkter bestär till stor del av taxor, avgifter och bidrag med awikelse frän budgeten på 37 307 tkr 

som till stor del är bidrag frän migrationsverket för stora volymer inom integration. Interna intäkter awiker positivt 

med 7 318 tkr, dä den interna poolen har haft mycket uppdrag. 

Köp av verksamhet överskrider sin budget p g a ökade kostnader för integration och kostnader för medicinskt ut

skrivningsklara. Personalkostnader har överskridet budgeten inom äldreomsorgen och integration. Övriga kostnader 

och interna kostnader ska ses tillsammans då man har lagt budgeten för livsmedel på externt bokföringskonto och 

sedan fått kostnaderna pä interna matportioner. 

Driftsredovisning 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Förvaltningsögr vht 6 788 -469 7257 10111 8411 1700 

Individ, familj, arbete 60 388 41370 19 018 90 538 71538 19 000 

Omsorg om funkt-
66159 60061 6098 99106 99106 o 

lonshindrade 

Omsorg om äldre 188 549 190 456 -1907 282 558 285 558 -3 000 

Förvaltningsövergripande: 

Förvaltningsövergripande lämnar positiv prognos. Semesterlöneskulden var vid delåret en fordran på 4 531tkr. 

Individ, familj och arbete: 

Verksamheten har överskott dä mänga flyktingar kom till kommunen och bidragen har varit större än kostnad. Ett 

budgeterat motivationsboende har inte öppnat. Institutionsvärden och familjehemsvärden överskrider sin budget. 

Omsorg om funktionshinder: 

Inom omsorg om funktionshindrade har det budgeterade gruppboendet inte öppnat. Viteskostnader kommer därför 

att uppstä men osäkert när. Det budgeterade beloppet för gruppboendet planeras att användas för att betala viten 

men även för att täcka underskottet på personlig assistans. 

Äldreomsorgen: 

Medicinsk fårdigbehandlade kostnader har varit mycket stor och äldreomsorgen visar därmed underskott. Äldre

omsorgen har i är fått 5 OOOtkr i stimulanspengar för ökad bemanning. 

Investeringar 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Möbler, Textiler 17 156 -140 25 300 -275 

Arbetstekniska 
1851 107 1744 2 776 807 

hjälpmedel 
1969 
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Möbler och vårdsängar har köpts in till den nystartade verksamheten på flygel4 på Ekebygården. Planer på omflytt

ningar inom verksamheterna planeras göras och därmed inköp av möbler. Inventering pågår av behov av vårdsängar 

som planeras köpas in i år. 

MÅLAVST ÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

e Målet bedöms bli helt uppfyllt t Målet bedöms bli delvis uppfyllt 

® Mätindikator saknas !Slingen mätning 

Perspektiv Hållbart samhälle 
f MAL: VÄXANDE SALA l . . . 

[ MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 
! ' .. . 

O Målet bedöms inte uppfyllas 

x Inget mål satt 

x 

Medborgare med beslut om insatser från VoO ska erbjudas verkställighet omgående och antalet personer O 
som enligt socialstyrelsens definition är bostadslösa ska vara O %. 

r· MÅl:ENLÅNGSIKTlG.MIUÖMÄsSiGT HÅLLBAR UTvECKLING 

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska miljöbelastningen inom områdena, tjänsteresor, av- t 
fallshantering och inköp. 

KOMMENTAR: Vård och omsorg har inte boendeplatser till alla brukare som får beslut. Detta gäller samtliga verksamheter. Det innebär 

att verkställigheten i flera fall närmar sig gränsen för när viten kommer att tas ut. situationen med generell bostadsbrist i sala försvårar 

arbetet mot bostadslösheten. Situationen med generell brist på bostäder med god tillgänglighet (hiss eller bottenplan) försvårar arbetet 

med att möjliggöra kvarboende. 

Perspektiv Medborgare 

l MÅ,L: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

l sala ska kundnöjdheten enligt KKIK
3 

vara bland det 25 %högsta i landet (grönt) och vi ska öka våra kunskaper om 

brukarnas upplevelser av insatserna. 

! MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Alla insatser ska vara säkra och av god kvalitet. Detta säkerställs genom systematiskt kvalitetsarbete, rättssäker t 
myndighetsutövning och egenkontroi l. 

i MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNEN$ MEDBORGARE ! . . 

Insatserna ska alltid utformas tillsammans med den enskilde. Det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om 

verksamheten. 

KOMMENTAR: Alla verksamheter arbetar aktivt med att analysera sina brukarundersökningar. De nationella undersökningarna presente

ras under hösten. Brukarenkäter i egen regi har genomförts på daglig verksamhet och myndighetsutövning äldre- och handikapp. För att 

nå målen om att höra till de 25% av kommunerna med bäst resultat pågår förbättringsprojekt och aktivt arbete med brukarforum. Ut

bildningsinsatser i Samordnad individuell planering har genomförts tillsammans med landstinget. Brukare deltar vid upprättande av 

genomförandeplaner för hur deras hjälp ska utföras. Arbetet med att bli tydlig i information och tillgänglighet pågår på olika sätt i verk

samheterna bl a genom telefontider och informationsmaterial. 

3 Kommunens kvalitet i korthet 
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Perspektiv Medarbetare 
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! MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDEARBETSMIUÖ 

' 
Vård och omsorg ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats. 

i MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

o 

Medarbetarna ska tillsammans med cheferna verka för att verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att 
skapa bästa möjliga nytta för den enskilde brukaren. Facklig samverkan ska ske i alla verksamheter. 

~ M.ÅL: tvDLIGT OCH BRA LE.DARSKAP . 

Chefsuppdragen ska vara tydliga och avgränsade. 

KOMMENTAR: En liten uppgång av sjuktalen redovisas. Vid korttidsfrånvaron (dag 1-60) är besvären främst medicinska (förkylningar, 

huvudvärk och maginfluensa) och vid den längre frånvaron ökar de psykosociala orsakerna men huvuddelen av frånvaron är fortfarande 

relaterad till medicinska orsaker och besvär från rörelse- och stödjeapparaten. Många enheter arbetar för att hitta flexibla sätt att sche

malägga för att medarbetarna ska kunna påverka sin arbetstid så mycket som möjligt. Samtliga enheter arbetar enligt avtalet FAS 05. 

Samtliga enhetschefer har utvecklingsplaner från sina medarbetarsamtaL 

FRAMTIDEN 

• Arbetet med att kvalitetssäkra och implementera ett verksamt ledningssystem kommer att vara prioriterat i 

samtliga verksamheter. 

• Rekryteringsarbete för att tillsätta tjänster fortgår i samtliga verksamheter. 

• Alla LSS verksamheter på område FO kommer under hösten att införa ett W ebbaserad enkätverktyg (Picto-

stat) för våra brukare att använda och tycka till om våra insatser. 

• Vitesföreläggande på icke verkställda gruppbostadsbeslut kan bli aktuellt. 

• Utredning av hur serviceinsatserna ska utföras i verksamheterna kommer att ske. 

• Projektet för utveckling av Hälso- och sjukvården och MAS/MAR uppdrag kommer under perioden att ut

värderas. 

• Ett pilotprojekt med möjlighet att få tillsynsinsatser via kamera kommer att genomföras. 

• Integrationsenheten ska tillsammans med Arbetsförmedlingen ta fram en lokal överenskommelse under 

hösten 2016. 

• Ett samarbete med bl.a. salabostäder och Fastighetsenheten angående det stora behovet av lägenheter be

höver startas. 

• Familjehems/familjehemsgruppens arbete med att rekrytera stötta och utveckla familjehem kommer att ut

vecklas. 

• Antalet boendeplatser för kommunens socialpsykiatri behöver utökas. 
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Överförmyndaren 

PERIODEN SOM GÅTT 

60 {78) 

Delårsrapport 2016-08-31 

• Arbetsbelastningen har varit mycket hög pga. de ensamkommande barnen samt många sluträkningar och 

byten av gode män. 20% av årsräkningar återstår att granska. 

EKONOMI 

Res u/ och ekonomisk an 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Externa -250 -3 238 2 988 -500 -4660 4160 

Interna intäkter o o o o o o 

Köp av huvudverk- o o o o o o 
samhet, bidrag 

Personalkostnader 2 713 6 549 -3 836 3 324 7 495 -4171 

Övriga kostnader 209 207 2 313 313 o 
l nterna kostnader 104 93 11 156 145 11 

Kostnaderna för ensamkommande barn överstiger kraftigt budgeterade belopp samtidigt som återsökta medel från 

Migrationsverket också överskrider budgeterat belopp. Enheten räknar med nollresultat om inget oförutsett inträffar. 

T kr 

Kommentar: Se ovan. 

Investeringar 

Budget jan-aug 
2016 

Verksamheten har inga investeringar. 

Utfall jan-aug 
2016 

Awikelse 
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Budget 
2016 

Helårsprognos 
2016 

Awikelse 
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MÅLAVST ÄMNING 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

e Målet bedöms bli helt uppfyllt t Målet bedöms bli delvis uppfyllt O Målet bedöms inte uppfyllas 

® Mätindikator saknas 0 Ingen mätning X Inget mål satt 

Perspektiv Hållbart samhälle 
Verksamheten saknar egna mål och indikatorer för perspektivet. 

_ Perspektiv Medborgare 
! MÅL: NÖJDAMEDBORGARE OCH BRUKARE 

' 
Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna både vad det gäller redo- e 
visning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen av årsräkningarna och 

kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag. Från och med den l januari 2015 
ansvarar överförmyndarverksamheten för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. För att 

uppnå detta ska överförmyndarverksamheten årligen inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare 

och förmyndare angående årsredovisningen. 

l MÅL: GODSERVICEA~ HÖG KVALITET 

Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på ett enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och e 
baskunskaper om vad överförmyndarens och ställföreträdarnas uppdrag är. 

Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina uppdrag, och även löpande, ska 
ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

[ MM: PÅVERKAN OCHINFLYTANDEFÖR KOMMUNENs Mmilo~GARE 
l ' . . . 

KOMMENTAR: 

Utbildning har erbjudits. Informationsträffar har anordnats. 

Hemsidan revideras löpande. Informationsmaterialet kommer att utvecklas under hösten. Delegationsordningen kommer att revideras 
under hösten. 

Perspektiv Medarbetare 
Verksamheten saknar egna mäl och indikatorer för perspektivet. 

FRAMTIDEN 

• överförmyndare och handläggare fortbildas kontinuerligt i praxis och lagstiftning samt 
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Revisionen 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Revisorerna har genomfört sju sammanträden under perioden januari till augusti 2016. 

• Under perioden har ett antal fördjupade granskningar genomförts: 

- Uppföljning av EV-projekt 

- Hantering av sociala medier 

-Uppföljning av kränkningar och diskriminering 

- Intern kontroll av entreprenadavtal 

• Revisorerna har genomfört en träff med värd- och omsorgsnämndens presidium och förvaltningsledning och 

har träffar med övriga nämnder och kommunstyrelsen in planerade under hösten. 

EKONOMI 

och ekonomisk 

T kr 
Budget jan-aug Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse 

2016 2016 2016 2016 

Externa intäkter o o o o 

Interna intäkter o o o o 

Köp av huvudverk- o o o o o 
samhet, bidrag 

Personalkostnader 165 147 18 247 247 

Övriga kostnader 377 178 199 565 565 

Interna kostnader o o o o o 

Merparten av de beslutade granskningarna genomförs under hösten 2016, vilket innebär att den största kostnadsbe

lastningen sker under den andra hälften av året i början av 2017 då kommunens årsredovisning granskas. 

Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras. Budgeten kommer troligtvis att förbrukas i sin helhet. 

FRAMTIDEN 

• Revisorerna har planerat in träffar med kommunstyrelsens och nämndernas presidier och förvaltningsled

ningar under hösten. 

• Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras i enlighet med revisionsplan en. 

• Revisionsmöten genomförs enligt beslutad ärsplan, vanligtvis månadsvis. 
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EKONOMISKA SAMMANsTÄLLNINGAR 

Resultaträkning 

Kommun 

TKR Not 
Bokslut Redovisat Redovisat Budget 

2015 20150831 20160831 2016 

Verksamhetens 
l 309 046 181690 251430 358 459 

intäkter 

Jämförelsestörande 
1 9 826 9 528 o o 

intäkt 

Verksamhetens 
2 -1395 382 -903 405 -949 489 -1495 422 

kostnader 

Avskrivningar 3 -48 326 -31 956 -33 298 -57 513 

Verksamhetens 
-1124 836 -744 144 -731357 -1194 476 

nettokostnader 

skatteintäkter 4 892 768 595 387 619 300 939 388 

Generella statsbi-
5 268 551 177 293 203 278 276 796 

drag och utjämning 

Finansiella intäkter 6 4 276 2 560 3 952 3 483 

Finansiella kostna-
7 -7 572 -5 374 -3 410 -7 519 

der 

Resultat före 
extraordinära 33187 25 722 91763 17 673 
poster 

Extraordinära 
7a 5 762 o o o 

intäkter 

Extraordinära o o o o 
kostnader 

Aktuell skatt o o o o 
Uppskjuten skatt o o o o 
Årets resultat 38 948 25 722 91763 17 673 
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451784 

o 

-1584 388 

-50 946 

-1183 550 

929 376 

304 911 

4 954 

-4 796 

50895 

o 

o 

o 
o 

50895 
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Koncern 

Bokslut Redovisat Redovisat 
2015 20150831 20160831 

633 072 392 882 472 058 

9 826 9 528 o 

-1620 353 -1056 126 -1098 057 

-95 435 -56 568 -61759 

-1072 890 -710 284 -687 757 

892 768 595 387 619 300 

268 551 177 293 203 278 

893 609 1899 

-28 613 -19 707 -17 010 

60709 43 298 119 711 

o o o 

o o o 

-6 326 o o 
o o o 

54 383 43298 119 711 

Prognos 
2016 

806 631 

o 

-1846351 

-93 643 

-1133 364 

929 376 

304 911 

2 832 

-26 123 

77 632 

o 

o 

o 
o 

77 632 



Kassaflödesanalys 

TKR Not 
Bokslut Redovisat 

2015 20150831 

DEN LÖPANDE VERKSAMHElEN 

Årets resultat 38 948 25 722 

Justering för av- och nedskrivningar 48 326 31956 

Justering för gjorda avsättningar 159 3403 

Justering av övriga ej rörelsekapitalpå-
8 -1581 -1273 

verka n de poster 

Medel från verksamheten före föränd-
85853 59808 

ring av rörelsekapital 

Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga 
-13 022 7 835 

fordringar 

Ökning(- l/minskning(+) kortfristiga skul-
-2 457 -77 806 

der 

Ökning(+)/minskning(-) förråd och varu-
-23 38 

lager, exploateringsfastigheter 

Kassaflöde från den löpande verksam-
70350 -10125 

hete n 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella tillgångar -88 982 -49 227 

Försäljning av materiella tillgångar 3151 2134 

Investering i finansiella tillgångar -12 953 o 
Försäljning av finansiella tillgångar 9 901 4 826 

Investeringsbidrag 6 494 1500 

Kassaflöde från investeringsverksam-
9 -82390 -40767 

hete n 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån o o 
Amortering av långfristiga skulder -48 620 -42 817 

Ökning av långfristiga fordringar -4683 -4 683 

Minskning av långfristiga fordringar 54 492 54492 

Kassaflöde från finansieringsverksam-
-1189 6992 

hete n 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG 
INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig in fra-
-5 845 -5 845 

struktur 

Kassaflöde från bidrag till statlig infra-
-5845 -5845 

struktur 

Arets kassaflöde -16 695 -49 745 

Likvida medel vid årets början 141980 141980 

Likvida medel vid årets slut 125 285 92235 
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Kommun 

Redovisat 
20160831 

91763 

33 298 

-105 

333 

125288 

-26 750 

-48 333 

24 

50174 

-70 424 

636 

o 
142 

o 

-69646 

o 
-8 766 

o 
o 

-8766 

-5 982 

-5982 

-34 220 

125 285 

91065 
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Budget Prognos 
2016 31-dec 

17 670 50 895 

57 513 50 946 

352 133 

772 772 

76307 102 746 

o o 

o o 

o o 

76307 91746 

-123 426 -136 363 

2 000 2 635 

o o 
o 142 

o o 

-121426 -133586 

o o 
-17 719 -15 976 

o o 
o o 

-17719 -15 976 

-5 693 -6 271 

-s 693 -6271 

-68 531 -53 087 

102 087 125 285 

33 556 72198 



Balansräkning 

Kommun 

TKR Not 
Bokslut Redovisat 

201S 201S0831 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Patent o o 
Goodwill o o 
Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader 

och tekniska anläggningar 10 868 842 846 980 

Maskiner och inventarier 11 68 999 68 206 

Pågående arbeten 

Finansiella anläggningstillgångar 12 55 428 47 807 

Summa anläggningstillgångar 993 269 962 993 

Omsättningstillgångar 

Förråd, lager, exploateringsfastigheter 13 3 032 2 971 

Kortfristiga fordringar 14 91060 70 203 

Kortfristiga placeringar o o 
Kassa och bank 15 125 285 92 235 

Summa omsättningstillgångar 219 377 16S 408 

SUMMA TILLGÅNGAR 1212 646 1128 401 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 16 621830 608 604 

- därav resultatutjämningsreserv 15100 15100 

- därav årets resultat 38 948 25 722 

-därav övrigt eget kapital 567 782 567 782 

Avsättningar 

Pensioner och liknande förpliktelser 39 697 42 977 

Avsättning skatter o o 
Summa avsättningar 17 36 697 42977 

skulder 

Långfristiga skulder 18 304 982 306 033 

Kortfristiga skulder 19 246137 170 788 

Summa skulder SS1119 476 821 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
1212 646 1128 401 

OCH SKULDER 
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909 210 

65 121 

54 771 

1029 103 

3 008 

117 811 

o 
91065 

211884 

1 240 986 

713 S93 

15 100 

91763 

606 730 

39 352 

o 
39 3S2 

290 293 

197 749 

488 042 

1240 986 
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Koncern 

Redovisat Redovisat Redovisat 
201S 201S0831 20160831 

29 o o 
o 1599 18 

1513 090 1493 990 1519111 

394 991 385 778 384 205 

8 546 16 981 25 994 

40 780 28 084 40123 

19S7 436 1926 432 1969 4S1 

12 309 13 280 12167 

123 654 107 334 142 073 

o o o 
179 615 133 036 168 093 

31S S78 2S3 6SO 322 333 

2 273 014 2180083 2 291 78S 

731040 720 768 8S0483 

15100 15100 15 100 

54 383 43 298 119 711 

661557 662 370 715 672 

40 726 44134 40 381 

46 370 40 780 46 370 

87 096 84914 86 7S1 

1117 014 1141328 1108 660 

337 865 233 074 245 892 

14S4 879 1374 402 13S4 SS2 

2 273 014 2180 083 2 291 78S 
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Kommun Koncern 

TKR Not 
Bokslut Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat 

2015 20150831 20160831 2015 20150831 
------------------------- ------------

Panter och ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser 20 561949 569 480 542 603 562 978 570 637 

Borgensåtaganden 21 687198 681535 687 198 199 493 

Operationella leasingavtal 22 7 399 4179 7 399 

Hyresavtal verksamhetsfastigheter 23 57 842 40 336 57 842 

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 nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner och landsting som per 2016-06-
30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin
delse, kan noteras att per 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 350 538,1 
mkr och totala tillgångar till 346 333,1 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till1118 
mkr och andelen av de totala tillgångarna till1105 mkr. 

Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförande och finansieringsavtal med 
Banverket avseende åtaganden på Dalabana etapp l och 2. Avtalet innebär att sala kommun vid ett eventu
ellt uppkommet underskott maximalt garanterar 17,5 Mnkr. 

sala kommun har (2015-12-31) ett skogsinnehav på 4 909 ha med ett grovt beräknat marknadsvärde på ca 
275 mkr som till betydande delligger utanför balansräkningen. 
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NOTER - RESUL T A TRÅKNING 

KOMMUN: 

Not Bokslut Redovisat 
2015 20150831 

1 Verksamhetens intäkter 

Försäljningsintäkter 26 591 16148 

Taxor, avgifter och 
78 939 54 556 

ersättningar 

Hyror- och arrenden 18 484 11781 

Bidrag 123 806 72 024 

Försäljning av verksam-
68 037 34 397 

het o entreprenader 

Försäljning av anlägg-
2 294 1865 

ningstillgångar 

Försäljning av exploate-
722 447 

ringsfastigheter 

Eliminering koncernin-
te rna intäkter 

318 873 191218 

2 
Verksamhetens kostna-
der 

Löner o sociala avgifter -824 222 -536 896 

Pensionskostnader in kl 
-68 644 -49 324 

särskild löneskatt 

Inköp an l tillgångar o 
-21717 -14 564 

underhållsmtrl 

Bränsle, energi och 
-29 418 -17 912 

vatten 

Köp av huvudverksamhet -145 753 -91207 

Övriga tjänster -140 430 -89 292 

Lokal- och markhyror -19 304 -12 389 

Lämnade bidrag -55 371 -39 134 

Övriga kostnader -90 522 -52 687 

Eliminering koncernin-
tern a kostnader 

-1395 381 -903 405 

3 Avskrivningar 

Mark, byggnader, te k-
-32 218 -21330 

niska anläggningar 

Maskiner och inventarier -16 029 -10 626 

Nedskrivningar -79 

-48 326 -31956 

4 Skattei ntä kter 

Kommunalskatt, prel 893 510 595 673 

slutavräkning 2014 -682 -870 

Redovisat Budget Prognos 
20160831 2016 2016 

16 564 

60 025 

13817 

119 255 

35 885 

15 

5 869 

251430 358 459 451784 

-578 379 

-46 450 

-10 863 

-18 568 

-108 022 

-78 215 

-13 225 

-38 834 

-56 902 

-949458 -1495 422 -1584 388 

-22 925 

-10 372 

-33 298 -57 513 -so 946 

623 502 939 388 935 723 
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KONCERN: 

Bokslut Redovisat Redovisat 
2015 20150831 20160831 

157 510 

60025 

134 054 

122 732 

35 885 

3 624 

5 869 

-47 641 

642 898 402 410 472 058 

-615 540 

-49 513 

-20 061 

-121 216 

-108 022 

-100 289 

-13 225 

-38 834 

-78 996 

47 641 

-1620 353 -1056126 -1098 056 

-37 383 

-24 376 

-95 435 -56 568 -61759 

895 510 595 673 623 502 

-682 -870 

Prognos 
2016 

806 631 

-1846351 

-93 643 

935 723 



KOMMUN: 
Not Bokslut Redovisat 

2015 20150831 
------------------------~-~--------

slutavräkning 2015 -1682 -870 

slutavräkning 2016, 
prognos 

892 768 595 387 

s Kommunalekonomisk 
utjämning och LSS 

lnkomstutjämningsbi-
225 619 150 413 

dragf-avgift 

Kostnadsutjämning 3 675 2 450 

Regleringsbidragf-avgift -847 -565 

strukturbidrag 2 275 1517 

LSS utjämningsavgiftf-
-2 968 -1979 

bidrag 

Fastighetsavgift 37 446 25128 

Generella bidrag fr 
staten 

3 351 330 

268 551 177 293 

6 Finansiella intäkter 

Bankränta 9 o 
Övriga ränteintäkter 8 39 

Ränteintäkter kundford-
157 116 

ringar 

Borgensavgifter 3 361 1968 

Försäljning finansiella an l 
241 241 

tillgångar 

Övriga finansiella intäk-
ter 

498 196 

Eliminering koncernin-
terna finansiella intäkter 

4276 2 560 

7 Finansiella kostnader 

Låneräntor -6 810 -4899 

Finansiell kostnad pens-
-702 -624 

i on 

Indexuppräkning Cityba-
-48 -95 

n an 

Övr finansiella kostnader -13 -55 

Eliminering koncernin-
te rna finansiella kostna-
der 

-7 572 -s 374 

7a Extraordinär intäkt 

Likvidation SIFAB 5 762 o 

Redovisat Budget Prognos 
20160831 2016 2016 
---------~---~-

88 88 

-4 290 -6435 

619 300 939 388 929 376 

160 584 240 876 

2 453 3 680 

-503 -754 

o o 

l 752 2 622 

25 366 38049 

13 625 20438 

203 278 276 796 304 911 

o o 
27 207 164 

108 

2162 3 276 3 241 

o 

o 1549 

3 952 3483 4954 

-2 867 -6 856 -4167 

-207 -463 -389 

-240 -200 -240 

-96 

-3 410 -7 519 -4 796 

o o o 

68 {78) 

68 {78) 
Delårsrapport 2016-08-31 

KONCERN: 

Bokslut Redovisat Redovisat 
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Prognos 
2016 

----~-----------------·------

-1682 -870 88 88 

-4 290 -6 435 

892 768 595 387 619 300 929 376 

225 619 150 413 150 584 240 876 

3 675 2 450 2 453 3 680 

-847 -565 -503 -754 

2 275 1517 o o 

-2 968 -1979 l 752 2 622 

37 446 25128 25 366 38 049 

3 351 330 13 625 20438 

268 551 177 293 203 278 304 911 

4 

29 

176 

2162 

o 

1654 

-2126 

893 609 1899 2 832 

-16 444 

-207 

-240 

-2 244 

2126 

-28 613 -19 707 ·17 010 -26123 

o o o o 



NOTER- KASSAFLÖDESANALYS 

Not 
Bokslut 

2015 

8 
Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande 
poster 

Realisationsvinst vid fastighetsför-
-2123 

säljningar 

Realisationsvinst vid försäljning av 
-241 

aktier 

Utdelning Sala kulturfond o 
Förändring ack skuld anlägg-

744 
n i ng s/anslutningsavgifter 

Upplösning investeringsbidrag -732 

Upplösning statlig bidrag infrastruk-
772 

tur Citybanan 

-1581 

9 Investeringsnetto 

l nvesteringsutgifter -101935 

Investeringsinkomster 19 545 

varav fastighetsförsäljningar 3151 

varav försäljning finansiella an-
9901 läggningstillgångar 

varav investeringsbidrag 6494 

-82 390 
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-

-1836 o 

-241 o 

o o 

770 353 

-480 -535 

515 515 

-1273 333 

-49 227 -70424 

8460 778 

2134 636 

4826 142 

1500 o 
• 40 767 -69 646 
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Budget Prognos 
2016 31-dec 

o 

o 

o 

353 

-802 

772 

772 323 

-136 363 

2 777 

2 685 

142 

o 
-121426 -133 586 



NOTER - BALANSRÄKNING 

KOMMUN: 

Not Bokslut 
2015 

lO 
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

Markreserv 20 277 

Verksamhetsfastigheter 603 626 

varav pågående projekt 6696 

Fastigheter för affärsverksamhet 1S0078 

Publika fastigheter 77 2S4 

Fastigheter för annan verksamhet 17 607 

868 842 

Ack. Investeringar 1331S66 

Ack. Avskrivningar -436 989 

Justering mot EK i o m övergång 
-2S 73S 

till komponentavskrivning 

Utgående bokfört värde 868 842 

11 Maskiner och inventarier 

Maskiner 23 908 

Inventarier 36 382 

Bilar 8 709 

68 999 

Ack. Investeringar 267 730 

Ack. Avskrivningar -198 731 

Utgående bokfört värde 68 999 

12 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier i Sala Industrifastigheter AB o 
Aktier i Kommunaktiebolaget 2 

Aktier i Sala-Heby Energi AB 88 

Aktier i Sala Silvergruva AB sooo 
Aktier i salabostäder AB 10 247 

Andelar i Kommuninvest 13 901 

Andelar 68S 

Bostadsrätter 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3 800 

Citybanan 16 982 

Utlämnat reverslån Vafab Miljö 
4 683 

Kommunalförbund 

55428 

Redovisat Redovisat 
20150831 20160831 

19 8S4 19 850 

S98 808 636 783 

26656 25 410 

146 964 157 420 

70 S23 76 450 

10831 18 707 

846 980 909 210 

1298 81S 1392 821 

-426100 -483 610 

-2S 73S o 

846 980 909 210 

23100 23 110 

36 616 33 683 

8490 8 328 

68 206 65 121 

261SSO 274 221 

-193 344 -209 099 

68206 65121 

s 07S o 
2 

88 88 

sooo 5 000 

10 247 10 247 

1020 13 901 

613 543 

40 40 

3 800 3 800 

17 240 16 468 

4 683 4 683 

47 807 54 771 
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2015 20150831 

1513 090 1493 990 

2 264 018 2 2S169S 

-725 194 -731970 

-25 73S -2S 73S 

1513 090 1493 990 

394 991 385 831 

831S4S 797 1S4 

-436 SS2 -411322 

394991 385 831 

40780 28084 

Redovisat 
20160831 

1519111 

2 322 8S3 

-803 742 

o 

l 519 111 

384 205 

844 983 

-460 778 

384 205 

40123 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapitaL Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemissioner 
om sammanlagt s 831 tkr för Sala kommun. Totalt andelskapital i Kommuninvest uppgick 2016-06-30 till19 732 tkr. 

Upplösningen av bidraget till Citybana n, ursprungligen 19 298 tkr, har påbörjats 2013 och upplöses över 25 år. 
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KOMMUN: 

Not Bokslut 
2015 

13 Förråd 

Lager Ösby Naturbruksgym n. 2 080 

Centra Iförråd 545 

Lager gåvor, tavlor o d 245 

Lager Kungsängsgymn. kiosk g 

Lager Turistbyrån 53 

Lager Simhallen 65 

Exploateringsfastigheter 36 

3 032 

14 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 15 300 

Fordringar hos anställda 136 

Spannmålsleveranser 679 

Statsbid ragsfordri ng a r 5 351 

skattekonto 47 

Kommunal fastighetsavgift 15480 

Kortfrist fordr kommunala bolag o 
Fordran mervärdesskatt 8005 

Upplupna skatteintäkter 941 

Kommunalskattefordran 1740 

Förutbetalda kostnader och 
29 623 

upplupna intäkter 

91060 

15 Kassa och bank 

Avräkningskonton o 
Plusgiro 48 809 

Bank 76 345 

Sparkonto lantmännen 130 

125 285 

( Checkkrediten uppgår till 52 325 tkr) 

16 Eget kapital 

Ingående Eget kapital 593 517 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 15100 

Justering EK i o m övergång till 
-25 735 

komponentavskrivning 

Ingående Eget kapital justerat 
582882 

enligt ny princip 

Utdelning Sala kulturfond o 
Årets resultat 38 948 

Utgående Eget kapital en/ fast-
621830 

ställd balansräkning 

Rättning årets resultat 

Rättning övrigt eget kapital 

Utgående balans 
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1997 2 080 

531 545 

252 229 

12 g 

56 53 

77 65 

45 28 

2971 3 008 

18 979 19 285 

193 486 

885 758 

427 43 531 

702 1189 

15 456 16 632 

-1264 o 
3 817 4 336 

583 88 

10 675 10168 

19 747 20 799 

70203 117 811 

555 -1624 

32 260 23 825 

59 332 68 733 

87 130 

92 235 91065 

593 517 606 730 

15100 15 100 

-25 735 o 

582882 621830 

o o 
25 722 91763 

608604 713 593 
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12 309 13 280 

123 654 107 334 

179 615 133 036 

718 957 671060 

15100 15100 

-25 735 -25 735 

708322 660425 

o o 
53113 43 298 

761435 703 724 

1270 

-31661 17 042 

731040 720 768 

Redovisat 
20160831 

12167 

142 073 

168 093 

715 672 

15 100 

o 

730772 

o 
119 711 

850 483 



KOMMUN: 

Not Bokslut 

2015 

l eget kapital ingår 466,4 tkr som 
avser Sala kulturfond 

Balansutredning 

Årets resultat 38 948 

Realisationsvinst -8126 

Årets resultat efter balanskravs-
30822 

utredning 

Medel till/från resultatutjäm- o 
ningsreserv 

Årets balanskravsresultat 30822 

17 Avsättningar för pensioner 

Ingående avsättning, inkllö-
39 576 

neskatt 

Pensionsutbetalning -1483 

Nyintjänad pension 1011 

Ränte-och basbeloppsuppräkning 564 

Överfört till ordinarie beräkning 

Övrigt -15 

Förändring löneskatt 19 

39672 

Avsättning garanti- och visstids-
pension 

Ingående avsättning, inkllö-
94 

neskatt 

Pensionsutbetalning -54 

Arbetstagare som pensionerats o 
Ränte-och basbeloppsuppräkning 1 

Övrigt -3 

Förändring löneskatt -13 

25 

Avsättning pensioner 39697 

Avsättning skatter enl fastställd 
balansräkning 

Rättning avsättning skatter 

Avsättning skatter 

Summa not 17 39697 

Överskottsfond hos KPA 2 253 

18 Längfristiga skulder 

Kommuninvest 261725 

skuld för anläggnings-
15 430 

/anslutningsavgifter, VA 

Investeringsbidrag 15 815 

Citybanan 12 013 

304 982 
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25 722 91763 

-2 078 o 

23 645 91763 

o o 

23 645 91763 

39 576 39 547 

-1002 -1102 

3 369 990 

323 168 

o o 
9 -228 

655 -43 

42930 39332 

94 25 

-36 -23 

o 40 

1 o 
-3 -20 

-9 -1 

47 20 

42 977 39 352 

42977 39 352 

2 253 

267 528 252 959 

15 456 15 783 

11074 15 280 

11976 6 271 

306 033 290 293 
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40726 44134 

15 975 3 820 

30 395 36 960 

46 370 40780 

87096 89914 

1117 014 1141328 

Redovisat 

20160831 

40381 

46 370 

86 781 

1108 660 



KOMMUN: 
Not Bokslut 

2015 

19 Kortfristiga skulder 

Kortfristig del av långfristig skuld 17 719 

Leverantörsskulder 54 052 

Upplupen källskatt 13 270 

Upplupna arbetsgivaravgifter 16 230 

Fastighetsskatt 858 

statsbidragsförskott Gruvans 
1090 

vattensystem 

Utdelning från Jöns och Alvida 
217 

Åkermans fond 

statsbidragsförskott flyktingverk-
1102 

samhet 

Retroaktiva löner, lönerev 2016 o 
Semesterlöneskuld o okompad 

41404 
övertid 

Ferielöneskuld lärare 11911 

Uppehållslöneskuld 658 

Upplupen särskild löneskatt 
7154 

pensioner 

Upplupna räntekostnader 560 

Upplupna pensionskostnader, 
29 487 

individuell del 

Övriga förutbetalda intäkter 20664 

Förutbetalda skatteintäkter 2 734 

Övriga utgiftsrester och övriga 
27 025 

interimsskulder 

246137 

20 Ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland skulder eller 452 236 
avsättningar 

Särskild löneskatt pensioner, 
109 713 

ansvarsförbindelser 

561949 

21 Borgensåtaganden 

Förlustansvar för egnahem och 
199 

småhus 

Kommunala bolag 686 999 

687198 

22 
Operationella leasingavtal, 
framtida leasingkostnader 

Med förfall inom 1 år 3 588 

Med förfall inom 2-5 år 3 811 

7 399 

73 (78) 
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17 719 15 977 

27 736 33 540 

13 690 15 003 

16 933 18 649 

1429 1419 

1090 1090 

597 217 

-1189 1725 

o 4 747 

28 530 31507 

11410 o 
786 o 

15 221 16 351 

752 622 

19 546 21273 

47 6 886 

718 4 290 

15 772 24 455 

170 788 197 749 

458 297 436 659 

111183 105 934 

569480 542 593 

493 199 

681042 686 999 

681535 687198 

2 036 3 588 

2143 3 811 

4179 7 399 
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562 978 570637 

199 493 

199 493 
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245 892 

543 632 

199 

199 



KOMMUN: 

Not Bokslut 

2015 

23 
Hyresavtal verksamhetsfastig· 
heter, framtida hyreskostnader 

Med förfall inom 1 år 14811 

Med förfall inom 2-5 år 32 385 

Med förfall senare än 5 år 10 646 

57 842 
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12 948 14 811 

19 647 32 385 

7 741 10 646 

40336 57 842 
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Drift- och investeringsredovisning 

DRIFT, netto Redovisat Redovisat 
t kr 20150831 20160831 

KS- Kommunchef 4563 4132 

KS- Medborgarkontor 25 735 28424 

KS- Personalkontor 7054 7541 

KS- Ekonomikontor 5546 6052 

KS- Tekniskt kontor 23495 8674 

KS- Samhällsbyggnadskontor 33 666 31164 

KS- Räddningstjänst 16172 16 735 

Summa Kommunstyrelse (KS) 116 231 102 276 

Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 28201 28976 

Revision 266 325 

Överförmyndare 2173 3 611 

skolnämnden (SKN) 308 301 290198 

Vård- och omsorgsnämnd (VON) 296477 291418 

Summa 751649 717 254 

INVESTERING, netto Redovisat Redovisat 
t kr 20150831 20160831 

KS- Kommunchef o 
KS- Medborgarkontor 1062 400 

KS- Tekniskt kontor 43579 41858 

KS -Samhällsbyggnadskontor -1395 24573 

KS- Räddningstjänst 473 475 

Summa Kommunstyrelse (KS) 43 719 67 306 

Kultur- och fritidsnämnd (KFN) 207 78 

Skolnämnd (SKN) 1398 2142 

Vård- och omsorgsnämnd (VON) 271 263 

Summa 45593 69788 
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Budget 
2016 

9456 

38130 

11172 

9 783 

35580 

60 790 

20 711 

185 623 

43410 

812 

3 293 

477 069 

482 313 

1192 520 

Budget 
2016 

419 

907 

135 459 

29539 

4600 

170 924 

304 

4 850 

2 801 

178879 
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Prognos Budget 
31-dec awikelse 

7056 2400 

38130 o 
11172 o 
9783 o 

36330 -750 

57090 3 700 

20961 -250 

180 522 5101 

42 610 800 

812 o 
3 293 o 

466 517 10 552 

464 613 17 700 

1169 367 34153 

Prognos Budget 
31-dec awikelse 

419 o 
801 106 

91743 43 716 

29904 -365 

4600 o 
127 467 43 457 

304 o 
4850 o 
1107 1694 

133 728 45151 



Redovisningsprinciper 

Redovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 

kommunal redovisning och god redovisningssed och 

enligt gällande rekommendationer från Rådet för 

kommunal redovisning. 

Rättelse av fel 

l den sammanställda redovisningen har en felaktig 

fördelning av obeskattade reserver mellan eget kapi

tal och avsättning till skatt rättas. 

Jämförelsestörande poster 

jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i 

resultaträkningen. För att post ska betraktas som 

jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt 

belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas 

inträffa ofta eller regelbundet. 

Extraordinära poster 

För att en post ska klassas som extraordinär ska den 

uppgå till ett väsentligt belopp, händelsen ska sakna 

tydligt samband med den ordinarie verksamheten samt 

vara av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa 

ofta. 

skatteintäkter 

skatteintäkterna har bokförts enligt Sveriges Kom

muner och Landstings senaste prognos, cirkulär 

16:45. 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp 

som en förutbetald intäkt och redovisas bland lång

fristiga skulder i balansräkningen. Bidragen och avgif

terna periodiseras ut över anläggningens nyttjande

period som en intäkt i resultaträkningen. 

Personalkostnader 

Intjänad semester- , ferie- och uppehållslön samt 

o kompenserad övertid har värderats till sitt verkliga 

värde inklusive personalomkostnadspålägg (38,43 %) 

och redovisas som en kortfristig skuld i balansräk

ningen. Arbetsgivaravgifter för augusti har periodise

rats. 
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Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för hantering av kapi

talkostnader' ska tillgångar med en ekonomisk livs

längd på minst tre år och ett värde på minst ett halvt 

basbelopp klassas som investering och redovisas som 

anläggningstillgång. 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod 

där avskrivning sker på tillgångarnas anskaffnings

värde. Avskrivning påbörjas månaden efter att inve

steringen tagits i bruk. Följande avskrivningstider 

tillämpas normalt i kommunen för; byggnader och 

tekniska anläggningar: 10, 1S, 20, 2S, 30, 33, 40, SO 

och 100 år och för maskiner och inventarier: 3, S, 7, 

10 och 15 år. 

Från och med 201S tillämpas komponentavskrivning 

på objekt där komponenter tydligt kan urskiljas. Ob

jekt med bokfört värde överstigande 2S mnkr vid 

bokslut 2013 har uppdelats i komponenter utifrån en 

grundschablon. Grundinvesteringarna har sedan 

procentuellt fördelats ut på respektive komponent 

och framtida avskrivningar anpassas till komponen

tens avskrivningstid. 

Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls. 

Omsättningstillgångar 

Avgränsade exploateringsområden klara för försälj

ning redovisas som omsättningstillgång. Enstaka 

tomter utanför avgränsat exploateringsområde redo

visas som materiella anläggningstillgångar då de har 

ett ringa värde. 

Lån och räntor 

Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats. Näst

kommande års amorteringar är bokförda som kort

fristig skuld. 

Pensioner 

Sala kommun redovisar sina pensionsåtaganden en

ligt blandmodellen. D v s pensioner intjänade fr o m 

1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen 

och pensionsförmåner som intjänats t o m 1997 redo

visas som ansvarsförbindelse. 

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda har skuld-



förts. 

Avgiftsbestämda pensionen ( tjänstepensionsavtalet J 
redovisas som en kortfristig skuld och betalas ut för 

individuell förvaltning i mars nästkommande år. 

Prognosen för pensionskostnaderna hämtas från KPA. 

Hyra och leasing 

De leasingavtal som finns i kommunen har klassats 

som operationella. De har en avtalstid kortare än tre 

år och redovisas som leasingkostnader i resultaträk

ningen och framtida leasingavgifter under ansvars

förbindelser. Framtida hyresavgifter redovisas under 

ansvarsförbindelser. 

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 be

räknade utifrån det egna skatteunderlaget. Det gene

rella statsbidraget redovisas tillsammans med bidrag 

och avgifter i utjämningssystemet i posten generella 

statsbidrag och utjämning. 

Balansräkningen visar i sammandrag kommunens 

samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och 

skulder på dagen för räkenskapsårets utgång. 

Balansräkningen redovisar vad kommunens tillgångar 

består av samt hur dessa har finansierats. Tillgångar

na delas in i, anläggningstillgångar och omsättnings

tillgångar. 
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Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella 

anläggningstillgångar, materiella anläggningstill

gångar 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 

redovisas 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 frän balansdagen. 

Finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperi

ods investeringar och löpande verksamhet har finansie

rats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 

ställning. 

För kommunens interna redovisning tillkommer även 

drift- och investeringsredovisning. 

Driftredovisningen, i vilken verksamheternas bud

geterade och redovisade intäkter och kostnader visas. 

Resultaträkningen utgår ifrån driftredovisningens 

intäkter och kostnader. 

Investeringsredovisningen, i vilken verksamheter

nas budgeterade och redovisade investeringsinkoms

ter och utgifter ingår. De redovisade nettoinvestering

arna förs över till finansieringsanalysen. 
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NÄMNDERNAs BESLUTSPROTOKOLL 

Delårsrapport 2016 .. Q8 .. 31 



IlsAlA 
~KOMMUN 

SAM M AN! RÄD ESP ROT OKO LL 
LEDNINGSUTSKOlTET 

§ 189 

Sammanträdesdatum 

2016·09·20 

Dnr 2016/1120 

Delårsrapport 2016 för kommunstyrelsens verksamheter samt 
överförmyndare 

Beredning 
Bilaga KS 2016/164/1, delårsrapport kommunchef 
Bilaga KS 2016/164/2, delårst·apport medborgarkontor 
Bilaga KS 2016/1464/3, delårsrapportsamhällsbyggnadskontor 
Bilaga KS 2016/164/4, delårsrapport tekniska kontoret 
Bilaga KS 2016/164/5, delårsrapport räddningstJänst 
Bilaga KS 2016/164/6, delårsrapport ekonomikontor 
Bilaga KS 2016/164/7, delårsrapport personalkontor 
Bilaga KS 2016/164/8, delårsrapport överförmyndare 
Bilaga KS 2016/164/9, intern kontroHplan kommunstyrelsens verksamheter 
Bilaga KS 2016/164/10, intern kontrollplan överförmyndare 

KommunchefJenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet fareslår att kommunstyrelsen beslutar 
s.tt fastställa delårsrapport 2016 för kommunstyre(sen/kommunstyrelsens verk
samheter, 
att fastställa delårsrapport 2016 för överförmyndaren, samt 
att godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan 2016 för kommunstyre l· 
sens verksamheter och lägga den till handlingarna 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
.@;fastställa delårsrapport 2016 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens verk· 
sam heter, 
alt fastställa delårsrapport 2016 för överförmyndaren, samt 
att godkänna delårsrapport gällande intern kontrollplan 2016 för kommunstyrel· 
sens verksamheter och lägga den till handlingarna 

Utdra.g 

Kommunstyrelsen 

Utdrag$bestvrkande 

a 11S) 



B sALA 
~KOMMUN 

§KFN87 

Justerandes sign 

ft 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR· OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016~09·21 

Delårsrapport 2016, kultur- och fritidsnämnden 

INLEDNING 

Dnr 2016/1113 

Delårsrapport 2016 för kultur· och fritidsnämndens verksamheter till och med 
2016·08·31 

Beredning 
Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Bilaga KFN 2016/39, delårsrapport 2016 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur· och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna delårsrapport enligt bilaga 2016/39 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

.att godkänna delårsrapport enligt bilaga 2016/39 

Utdrag 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

3(41 



B sALA 
~KOMMUN 

§ KFN 88 

Justerandes sign 

f t 

Intern kontro1lplan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR· OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr2016/3B 

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för internkontroll i Sala kommun 
ska nämnder och styrelser varje år anta särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kulturw och fritidschef 

Bilaga KFN 2016/40, intern kontrollplan 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÅ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
m-t godkänna den interna kontrollplanen, bilaga KFN 2016/40 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den interna kontrollplanen, bilaga KFN 2016/40 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

4[4) 



B sALA lra KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

SammanträcleS<!atum 

2016-09-21 

Dnr 2016/1089 

§ 70 Delårsrapport skolnämnden 2016 

Justerandes sign 

~~ 

INLEDNING 
· Nämnder och styrelser ska lämna delårsrapportmed prognos per den 31/12 för 
drift och investeringar samt en kortfattad version av den sammanfattande 
redovisningen som sker till bokslutet. 

Berednlng 
Delårsrapport 2016. 

Daniel Ahlin, ekonom, föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Peter Molin (M) yrkar att skolnämnden beslutar 

.att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2016 samt 
att överlämna delårsrapport 2016 till kommunstyrelsen. 

Beslut 
skolnämnden beslutar 

ätt godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2G16 samt 

att överlämna delårsrapport 2016 till kommunscyre1sen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

7(19) 



B sALA 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr2016/1097 

VON§ 104 Delårsrapport med helårsprognos 

INLEDNING 
Föreligger vård och omsorgs delårsrapport med helårspro gnos. 
Resultat t o m augusti 30 466 kr. Prognos 2016: 17 700 kr. 

Beredning 
Bilaga VON 2016/71/1. Förslag. 

Förvaltningsekonom Softa Högerberg och t f socialchef Ma u ro Pliscovaz 
föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna delårsrapporten med helårsprognos enligt förslag i bilaga och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård· och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten med helårsprognos enligt förslag i bilaga och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

4(11) 



UPPFÖLJNING NÄMNDERNAs 
INTERNKONTROLLPLANER 

Delårsrapport 2016-08-31 



Intern kontrollplan Kommunstyrelsens verksamheter 2016- rapport vid delårsbokslut 2016-08-31 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) delårsbokslut 
Kommunstyrelsen 
Policy och Riktlinje för Kartläggning om Upp handlare/ Löpande Kontroll via Inyett Kontorschef Sannolik/kännbar Uppstart av 
upphandling i Sala upphandlingar Ekonomikontor kartläggning kontroller 
kommun genomförs utan fördröjd till 

upphandlingsfunk- hösten 2016. 
tianens kännedom 

Betalkortsanvändning Samtliga transaktioners Ekonomikontor stickprov Granskning Förvaltningschef Mindre Kontroll sker 
kvitton sparas i akt till sannolik/lindrig i samband 
respektive kort och med bokslut. 
kontrolleras mot 
kontoutdragen från 
kortleverantören 

Riktlinjer för gåvor Kontroll att riktlinjerna Ekonomikontor En gångfår Stickprov Förvaltningschef Möjlig/Kännbar Kontroll sker 
följs i samband 

med bokslut. 
Riktlinjer mot korruption, Kontroll att riktlinjerna Medborgarkontor En gång/år stickprov Förvaltningschef Mindre sannolik/ Kontrolleras 
mutor och jäv motjäv :följs vid Allvarlig under hösten. 

l politiska beslut 
Verkställighet av politiskt Upp:följning och Medborgarkontor 2 ggr/år Granskning och Förvaltningschef Kontrollerat med Kontrollerat ] 
fattade beslut verkställighet av Viddelårs- förfrågan stickprov för med stickprov 

politiskt fattade beslut bokslutoch halvåret 2016 för halvåret 
årsbokslut 2016 

Protokoll ska inlämnas Kontrollera att Registrator 2 ggr/år Sökning i ärende- Förvaltningschef Minde Kontrollerat 
från styrelsemöten i SHE, protokoll har inlämnats Vid delårs- hanteringssystemet sannolik/Kännbar en gång under 
Salabostäder, SIF AB samt från styrelsemöten i bokslutoch våren, en 

l 
Sala Silvergruva SHE, Salabostäder, årsbokslut andragång 

SIF AB samt Sala skerunder 
Silvergt!lva hösten. 

Riktlinjer mot Kontroll att riktlin- Personalkontor En gång/år Enkel enkät Förvaltningschef Mindre Internenkät 
korruption, mutor och jema mot mutor följs sannolik/ utfors under 
jäv vid upphandlingar Allvarlig hösten 2016 

- -



Sa01hä0Sby~adskontor 

Kontrollera att beslut är Följa upp överklagade Enhetschef/ 2 ggr/år Analys av beslut Enhetschef Möjlig/Kännbar Utförd. 
rättssäkert behandlade beslut berörd handläggare från överprövande Genomgång 

instans och analys 
sker månads-
visvidBMN. 

Kontrollera att kunder får Livsmedelsinspektioner Berörd handläggare 2 ggr/år Antal faktiska Enhetschef Möjlig/Kännbar Utförd. 
den livsmedelstillsyn som motsvarar de timmar timmar motsvarar Uppföijrung 
de har betalat för som faktureras kund beräknat antal skervid 

månadsmöte. 
Kontrollera att beslut om stickprov Berörd bandläggare 2 ggr/år stickprov samt där Enhetschef Möjlig/Kännbar stickprov har 
skolskjuts är taget i politiken tagit utförts. Ingen 
enligbet med riktlinjer egna beslut avvikelse. 
Kontrollera att fördelning stickprov Berörd handläggare 2 ggr/år Uppföljning av de Enhetschef Möjlig/Kännbar Nya regler för 
av tomter i tomtkön sker i som fått tilldelning tomt- och 
enlighet med tomtköregler småhuskön är 

beslutade av 
KsLu. Samt-
liga i tomtkön 
har fått infor-
rnationom de 
nya reglerna. 
stickprov har 
utf"örts. fugen 
avvikelse. 

Räddningstjänst 
Deltidslöner stickprovskontroll Operativ chef 4ggr/år Granskning Räddningschef Mindre Har genom-

sannolik/Lindrig rörts månads-
vis. 

Fakturahantering Samtliga inköp Mottagningsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Genomförd 
kontrolleras att de med sannolik/Lindrig 
pris och kvalitet mot-
svarar beställningarna 



Betalkortsanvändning Samtliga transaktioners Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Genomfård 
kvitton sparas i akt till sannolik/Lindrig 
respektive kort och 
kontrolleras mot 
kontoutdragen från 
kortleverantören 

Automatlarmkontroll Genomf'örda kontroller stfRäddningschef K vartalsvis Uppföljning av Räddningschef Mindre Genomförd 
månadsoch sannolik/Lindrig förQl &Q2. 
kvartalsprov 

Handbrandsläckarkontroll Genomförda kontroller Stf Räddningschef Q2&Q4 Upproljning av Räddningschef Mindre Årets arbete 
årskontroll sannolik/Lindrig ej påböJjat. 

Förebyggande - tillsyner Myndighetstillsyn stfRäddningschef Q3 Uppföljning av Räddningschef Mindre Arets arbete 
enligt Lag om skydd årstillsyner sannolik/Känn- ej påbörjat. 
mot olyckor samt Lag bar 
om brandfarliga och 
explosiva varor 

--- -- -



Intern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd 2016- rapport vid delårsbokslut per den 2016-08-31 

Enligt av kommunfullmäktige fastställt Reglemente för internkontroll i Sala kommun ska nämnder och styr:-else varje år anta särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern 
kontroll, d.v.s. de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Rapport till 

(rutin/system) till delårsbokslut 

Delegationsord ni n gen Kontroll av K of-chef 1 år stickprov Nämnd Ingen stickprovs-
handläggningstid kontroll genomförd. 

Kontrollen utförs 
under hösten. 

Medelshantering, Lärkan Medelshantering Kof-chef 1 år Kontroll av Nämnd Ingen kontroll 
rutin genomförd pga. 

upphandling av 
värdetransport. 

- - - -- --



~SALA 
~KOMMUN 

2016-09-15 

Barn och Utbildning 
Daniel Ahlin 0224-74 72 07 

Internkontrollplan 2016 för Barn och Utbildning 

Process/Rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens 

Gåvor Att kontrollera att Sala Ekonom stickprov 
kommuns gåvopolicy följs. 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att beslut Handläggare stickprov 
beslut fattas och behandlas skoljuridik 

formellt korrekt om 
åtgärdsprogram eller inte 

Rutiner vid köp med Att kontrollera att kvitton Ekonom Stickprov 
betalkort. lämnas in i samband med 

att fakturan anländer. Att 
regler vid användandet av 
betalkort efterlevs. 

Metod 

Analys 

Jämförelse mot 
betyg och 
nationella prov 

Kontroll av 
faktura samt 
kvitton. 

Ärende 12 
Dnr 2016/193 

Rapportering Till Riskbedömning 

Förvaltningschef Möjlig/allvarlig 
samt till SKN i 
sambandmed 
bokslut 
Förvaltningschef Möjlig/allvarlig 
som rapporterar till 
SKN i samband med 
'bokslut 
Förvaltningschef Möjlig/allvarlig 
samt till SKN i 
sambandmed 
bokslut 

-· 



Internkontrollplan 2016 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2016 omfattar tre processer/rutiner 
att kontrollers under året. 

1. Granska rutiner för avgiftsberäkning och fakturering 
Arbetet kommer att göras under hösten. 

2. Rutiner vid köp av betalkort. 
Arbete pågår. 

3. Kontroll av att regler för gåvor efterlevs. 
Arbete pågår. 



Intern kontrollplan Överf'örmyndare 2016 - rapport vid delårsbokslut per den 2016-08-31 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) delårsbokslut 
Kontrollera att Följa upp Berörd 2 ggr/år Analys av beslut Enhetschef Möjlig/kännbar Pga. hög arbets-
beslut är rättsäkert överklagade handläggare från överprövande belastning har 
behandlade beslut instans uppgiften inte 

prioriterats. 
Analysen kornmer 
att utföras under 
senhösten. 

Handläggningstid Att handlägg- Berörd 2 ggr/år Granskning Enhetschef Möjlig/kännbar Handläggningstiden 
:for inkomna ningstiden inte handläggare har i många fall 
ansökningar överskrider fyra överskridits 

veckor eftersom många 
begärda läkarintyg 
inte inkommer 
inom fyra veckor. 

- ! 


