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Nämndernas verksamhetsberättelser
Nämndernas verksamhetsansvar finns reglerati reglementen som återfinns på kommunens hemsida www.salase . Kom—
munen har en förvaltning, uppdelad  på  elva  kontor. Det är kontoren som sköter det dagliga arbetet. Förutom kontoren

finns även Kommunrevisionen.

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

Nämnd: Kontor:

Kommunstyrelse Kommunchef, Samhällsbyggnadskontor, Kontoret för hållbar tillväxt, Ekonomi—

kontor, Personalkontor och Räddningstjänst

Kultur— och Fritidsnämnd Kultur och Fritid

Skolnämnd Barn och utbildning

Vård— och omsorgsnämnd Vård och Omsorg

Överförmyndare Medborgarkontor/juridiska enheten

Konnnunchef

PERIODEN  SOM  GÄTT

Pandemin med Covid—19 hari stor utsträckning präglat perioden, såväl med extra kostnader som med un—
danträngningseffekter på så sätt att delar av den ordinarie verksamheten har fått läggas åt sidan till förmån
för hantering av pandemins konsekvenser och effekter. Krisledningsnämnden har aktiverats och kommun-

chefen har använt kommunledningsgruppen som forum för dialog och beslut med huvudsyftet att stödja

vård och omsorgsförvaltningen så att verksamheterna kan fungera.

Den pågående omorganisationen för kontoret för hållbar tillväxt fortsätter. AME och VUX har förts över till
skolnämnden och IT och administration återfinns direkt under kommunchefen. Ett arbete med att utreda om

planenheten ska tillföras de två enheterna, bygg och miljö som är de nu två återstående verksamheterna
inom kontoret för hållbar tillväxt är under utredning. Förslaget är att plan, bygg och miljöenheterna åter-
finns inom samma kontor.

Ett pågående arbete med att se över den kommunala administrationen pågår. Detta utifrån beslut på Kom-
munstyrelsen sedan tidigare. Där de olika delarna inom KSF område genomlyses utifrån djupintervjuer av

kommunstrateg. Ett extra fokus återfinns på digitaliseringen och dess möjligheter.

Arbetet med framtagandet av en ny vision och målområden fortsätter med förhoppningen att dessa kan bes-
lutas under våren 2021.

Ekononn

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Awikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Externa intäkter -813 -3 240 2 427  _  -1 220 -3 290 2W

Interna intäkter -4 801 -4 076 -725 ,7 200 -7 200 0

Summa intäkter -5 614 -7 316 1702 -8 420 -10 490 2  070

Köp av huYUdverk' 3 356 -352 5 356 -351
samhet, bldrag

Personalkostnader 10 418 9 278 1 140 15 627 16 070 -443

Övriga kostnader 5 834 9 195 -3 361 8  751 9 756 -1 004
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Budget jan-

Tk' aug 2020

Interna  kostnader 663

Summa kostnader 16 919

Resultat 11 305

PER/ODENS RESULTAT

Utfall jan-aug

2020

967

19 795

12 480

Awikelse

-304

-2 877

-1 174

Budget

2020

994

25 377

16 957

Helårsprognos Avvikelse

2020

2 334 -1 340

28 515 -3 138 '

18 025

Kontoret har fått mer EU-bidrag än budgeterat, Överskottet i personalkostnaderna beror på vakanser på IT och un-
derskottet på övriga kostnader beror till stor del på ökade IT kostnader.

ÅRSPROGNOS

Något mer intäkter förväntas komma i de projekt kommunen deltar i. Övriga kostnader är de ökade licenskostnader
som IT fått.

Driftsredovisning
Budget jan-

Tkr aug 2020

Kommunchef 4  383

Civilförsvar 244

IT 6  678

Summa 11 305

Utfall jan-aug

2020

3  335

39

9  106

12 480

Awikelse

1 048

205

-2 427

-1 174

Budget

2020

6  574

367

10 017

16 957

Helårsprognos Awikelse

2020

6  306 267

702 -335

11 017 -1 000

18 025

Hanteringen av Covid—19 har medfört oförusedda kostnader som detär osäkerti vilken omfattning vi kan få kost-
nadstäckning från staten för. Det prognosticerade underskottet inom området krisberedskap har uppkommit till följd
av kostnader för Frivilliga Resursgruppens  (FRG) samordning av matinköp till personeri riskgrupp. Vi har förhopp—
ningen om att dessa kostnader kommer att täckas av staten.

Till följd av pandemihanteringen har även en stor del av den verksamhet inom området krisberedskap och civilt för—
svar som varit planerat att genomföras under vår och sommar fått skjutas på framtiden.

IT har fått större kostnader för licenser än budgeterat. Kostnaderna kommer vara i fas inför 2021 igen.

Investeringar
Budget jan-

Tkr aug 2020

Krisberedskap 187

lT-investeringar 2 117

Summa 2 304

Utfall jan-aug

2020

4  224

4  224

Avvikelse

187

-2 107

-1 920

Budget

2020

280

3  175

3 445

Helårsprognos Avvikelse

2020

280 O

4  224 -1 049

4  504 -1 049

Större investeringar än ram har behövts göras då gamla brandväggar byts ut i nätverket.
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EU-BIDRAG

Följande  EU—projekt drivs — eller  kommer att drivas inom Sala kommun:

AME:  Gröna  Gången.  Påbörjat 2018 och avslutas 2021.v Riktar sig till de som står mycket långt från arbetsmarknad

och/eller studier. Finansieras via ESF med 13,8  milj SEK.

Kvinna in  i  Sverige: Regionalt ESF—projekt som drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands Län. Pågår 2019—nov 2021. Rik-

tar sig till kvinnor som står långt från arbetsmarknad och/eller studier. Finansieras via ESF med Ca 4 milj för Sala.

Vård och Omsorg: Välfärdsteknologi. Pågår 2018-sept 2021. Riktar sig till anställda inom Vård och Omsorg gällande

digitala hjälpmedel/arbetsmetoder. Finansieras via ESF med 8,7 milj från ESF.

Kompetenscentrum Vård och Omsorg: Startar 2020-10—01 och pågår tom 2022-09-30. Skall kompetensutveckla all

personal samt vikarier inom Vård och Omsorg. Finansieras från ESF med 7 milj SEK.

Kommunchefens stab: EMBRACIN. Internationellt EU-projekt. Pågår 2020—2022. Samverkan med  6  andra EU—länder.

Vänder sig till nyanlända som står relativt nära den svenska arbetsmarknaden.

finansieras via AMlF-fonden med 4 milj SEK för Salas del.

Målavstämning

Nämndens resultatutvårdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanstållning.

.  Målet är helt uppfyllt  '  Målet är delvis uppfyllt OMålet år inte uppfyllt @Mfirindikator saknas @Ingen matning X Inget mål san

PERSPEKTIV  HÅLLBART  SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

x

MÅL: ENLÄNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

X

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

x

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

x

MAL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

X

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

x

KOMMENTAR:
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PERSPEKTIV  MEDARBETARE

MÅL:  TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ

X

MÅL:  DELAKTIGHET  OCH  INFLYTANDE  FÖR  MEDARBETARNA

X

MÅL:  TYDLIGT  OCH BRA LEDARSKAP

X

KOMMENTAR:

Framtid  en

Det finns många arbetsuppgifter inom krisberedskap och  civilt  försvar som behöver återupptas, efter att

dessa  blivit  vilande under vårens och sommarens pandemihantering.

Fortsatt fokus på återuppbyggnad av kommunens roll inom totalförsvaret.

Under hösten kommer rekrytering att inledas efter en råddningschefsamt näringslivschef. Omorganisat-

ionen gällande kontoret för hållbar tillväxt förväntas vara klar i november. Förslaget som utreds är att Plan—

enheten flyttas över till kontoret för hållbar tillväxt.

Statsbidrag kommer att påverka utfallet för  2020  och framförallt sökta Covid— 19 kostnader.

Arbetet med framtagandet av ny vision och kommunala mål fortsätter och förhoppningsvis kan beslut fattas

Linder våren 2021.
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Samhälls

PERIODEN

Ekonomi

byggnadskontor exkl  Vatten och  Avlopp

SOM  GÅTT

Reparationen av Simhallens 25—metersbassäng och undervisningsbassäng stod klar  i  april och badet
öppnar återför allmänheten under hösten  2020.

Byggnationen av Nya Vallaskolan  F—6 med tillhörande skolgård samt utbyggnad och ombyggnad av kök
och matsal är klar och över—lämning till verksamheten skedde den 1juli  2020.

Även Samhällsbyggnadskontoret har påverkats av den pågående pandemin.

.  Försäljningen från Centralförrådet har minskat p.g.a. varubrist från leverantörer. Enheten tek-

nisk service har varit behjälpliga och har hämtat och levererat bristvaror från hela mellan Sve-

rige till kommunens verksamheter.

.  Gymnasieskolorna övergick till distansundervisning i mars vilket medförde stora konsekven—

ser för dess kök. I stort sett har intäkterna därför uteblivit under våren medan kostnaderna för

personal och lokaler kvarstår. Även försäljningen av externa luncher på Johannesbergsgatan 2

har drabbats av restriktionerna.

-  1 övrigt har kontoret bistått Vård— och omsorgskontoretmed personella resurser för att få till—

verkning av skyddsutrustning och inköp av matvaror till brukare att fungera samt utlåning av

personal till verksamhet. För många medarbetare har pandemin inneburit distansarbete i stor

utsträckning.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder har genomförts genom avverkning av riskträd längs Gröna gången. En
gestaltningsplan för dammvallen är nu ute på remiss.

Som ett första steg i projektet "Miljöåtgärder Sala silvergruva och Prämån" har en arkeologisk utredning

genomförts under sommaren. Utredningen är en förutsättning för att kunna få tillstånd för fortsatta åt—
gärder på området.

Markanvisningsavtal har tecknats med Boklok med att avsikt att bygga bostäder på en yta av c:a  25000

kvadratmeter på Norrmalm. Byggstart beräknas till hösten  2021.  Exploateringen ska omfatta c:a  150

bostäder i fler- och enbostadshus.

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr Budget  jag-3:3 Utfaggzg-aug Awikelse Buff; Helårsprogggä Avvikelse

Externa intäkter -23 643 -25 033 1  390 -36 319 -38 189 1 870

Interna intäkter -194  852 —183  753 ~11 099 -303 178 -304 426 1 249

Summa intäkter —218 495 -208 786 -9  709 -339  497 -3427 515 3  118

:2: :‘i’dfiggu‘jve’ksam' 23 428 28 134 -4 706 35 925 41 212 -5 288

Personalkostnader 57 750 53 785 3 965 86 620 85 172 1 448

Övriga kostnader 153  271 141 202 12  069 230 936 229 639 1  298

interna kostnader 53 162 53 985 -823 80 600 83 453 —2 853

Summa kostnader 287  611 277 106 10 505 434 081 439  476 -5  395

Resultat 69 116 68 320 796 94 584 96 860 -2 276
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PERIODENS RESULTAT

För interna  intäkter  finns  eftersläpning med fakturering bl.a. vad gäller  enheterna måltid, kart-mät och teknisk ser—

vice. Stora  intäktsbortfall på måltid till följd av Corona—pandemin har uppstått.

Avvikelse för övriga kostnader beror på mindre inköp till centralförrådet och måltidsenheten samt brist på upphand-

lade entreprenörer, i synnerhet på fastighetsenheten.

ÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret visar ett underskott på 2,3 mnkr.

Driftsredovisning

- . dget =Budget jan-aug Utfall jan-aug . Bu Helarsprognos .
Tkr 2020 2020 Avwkelse 2020 Awnkelse

2020

Kontorsledning 867 -252 1 119 1 300 1 300 0

Plan" OCh ”weCkl'ngsen' 34 755 36 327 -1 572 52 130 51 180 950
heten

Gata/parkenheten 18 220 16 411 1 809 27 860 25 160 2  700

Kart/mät 2  349 2  780 »431 3  524 3  524 O

Fastighetsenheten 1 007 -3 842 4  849 2 350 2 350 0

Teknisk service -235 3  524 -3  760 300 1 500 -1  200

samhällsmkn'Ska en" 4 080 3 430 650 6 120 5 320 —200
heten

Måltidsenheten 8 073 9 992 -1 919 1 000 5  526 —4 526

'  Summa 69 116 68 320 796 94 584 96 860 -2 276 1

Det:  största prognosticerade underskottet står måltidsenheten för p.g.a. Corona-pandemin. I mitten av mars stängde

gymnasieskolorna och detta gjorde att enhetens intäkter kraftigt minskade. Enhetens kostnader för hyror och perso-

nal har kvarstått. Gymnasiekökens medarbetare har istället vikarierat på andra skolor och förskolor när den ordinarie

personalen har uppvisat förkylningssymptom. På skolor och förskolor har färre portioner serverats p.g.a. att barn och

elever har varit hemma i större utsträckning än vanligt. För kommunen i sin helhet innebär de minskade livsmedels—

kostnaderna dock en besparing. Även Barn— och utbildningskontoret samt Vård- och omsorgskontoret innebär de

färre sålda måltiderna ett plus. Restaurangen på johannesbergsgatan  2  har varit stängd sedan 12 mars och detta har

inneburit en minskning av externa intäkter.

Även teknisk service har påverkats mycket av Corona—pandemin och av att många medarbetare har arbetat på distans

sedan mars. Detta har gjort att bilpoolbilarna har nyttjats mycket färre timmar än vanligt, minskade försäljningsintäk—

ter på centralförrådet och att medarbetarna på enheten har hämtat varor från hela mellansverige och distribuerat till

kommunens verksamheter.

För att minimera underskottet på kontoret kommer gata—/parkenheten att se över möjligheterna att avverka mer

skog än tidigare planerat.

Inom plan och utveckling prognostiseras ett överskott på  1  mnkr avseende kollektivtrafiken. En stor anledning till

detta är att färdtjänstresorna har blivit förre p.g.a Corona—pandemin.

Tomställda lokaler finns på Åsgården, Lindgården, Lugnet Sätrabrunn, Salbo skola, Västerfärnebo skola, Ösby Natur—

bruksgymnasium, Rådhusgatan  4  C, Täljstenen och Kungsängsgymnasiet. Fr o  m 1  september blir även Vallaskolan

hus B, Kungsägsshymnasiets C—hus och Sörskogen tomställda. För vissa av dessa fastigheter ligger försäljningsupp—

drag.
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Investeringar

Tkr

Plan och utveckling

Gata

Pa rk

Kart/mät

Fastighet

Gruvans vattensystem

Summa

Budget jan-

aug 2020

2 000

12 900

3 867

67

66 062

3  970

88 866

Utfall jan-aug

2020

-663

3 779

469

1

27 763

1  181

32 530

Avvikelse

2 663

9 121

3  397

66

38 299

2  789

56 335

Budget

2020

3  000

19 350

5 800

100

99 088

5 955

133 293

Helårsprognos 2020

-7 463

12 164

S 118

O

53 952

4 951

68 722

Den 10  juni  beslutade KS att skjuta på investeringar om drygt 60 mkr i årets budget enligt följande:

0 46,65 miljoner kronor inom programmet Fastighet

0 7,6 miljoner kronor inom programmet Plan— och utveckling

0 6,4 miljoner kronor inom programmet Gata

0 0,8 miljoner kronor inom programmet Park

Avvikelse

10 463

7 186

100

45 136

1  004

64 571?

Fastighet: Överskottet beror på att nya Vallaskolan blivit billigare än budget samt att byggstart för Åkraskolan och ett

LSS—boende har skjutits upp.

Plan och utveckling: Av de 14 mnkr som är budgeterade för inköp av fastigheter på Norrmalm kommer c:a 7 mnkr att
användas och resten återlämnas. Enheten har sålt fastigheter till ett värde av ca 4 mnkr under perioden, försäljningar

kommer fortsätta under hösten för att nå målet på att sälja för 20 mnkr under 2020.

Gata/Park: Flera projekt inom gata och park har skjutits fram p.g.a. förseningar av exploateringar.

Målavstämning
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

.Målet är helt uppfyllt  '  Målet är delvis uppfyllt OMålet a'r inte uppfyllt

PERSPEKTIV HÄLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

MÅL:  ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

MÅL: EN  LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT  HÅLLBAR  UTVECKLING

©Mätindikator saknas ®Ingen mätning X inget mål satt

®

®

®

Måltidsenheten har inte utökat sysselsättning i Måltidsenhetens kök för personer i Arbetsmarknadsenheten, då vi inte har fått förfrågan

om nya placeringar under perioden.

Pilotprojektet med digitalisering av en äldre detaljplan pågår och kommer att avslutas under hösten.
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Ef‘fektiviserat arbetssättet med leveranser till lantmäteriet kommer att genomföras under hösten efter att den pågånde Glsfupphand-

lingen har avslutats.

Arbetet med att ställa om gräsytor till ängsmark har påbörjats.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

_ ®

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

_ ®

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

_ ®

Den planerade informationskampanjen och aktiviteter som skulle ha genomförts tillsammans med kommunens krisberedskapssamordf

nare v. 20 ställdes in p.g.a. Corona.

Medborgardialog kring "Miljöåtgärder Sala silvergruva och Pråmån" har påbörjats under våren med informationsaktiviteter för olika in-

tresseföreningar och närmast berörda fastighetsägare. Under hösten kommer bredare aktiviteter att ordnas. En kommunikatör har knu-

tits till projektet.

Avverkningen av Gröna gången har under våren inneburit breda informationsinsatser till olika intresseföreningar samt en allmän dialog

på biblioteket.

Under våren har kommunen genomfört medborgardialog vid resecentrum i syfte att öka andelen av de korta transporterna till kollektiv—

trafik eller cykling och därmed frigöra parkeringsplatser för de som pendlar längre sträckor.

Arbetet kring utformande av Stora torget har blivit försenat på grund av Covid -19 och möjligheter till dialogmöten både inom kommunen

och med allmänheten.

Införande av en en ny e-tjänst för ansökan av ny/ändrad detaljplan är ännu inte påbörjad.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:  TRYGG, SÄKER  OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ

— ®

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

— ®

MÅL:  TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

®

Måltidsenhetens köksmästare och måltidsledning har genomgått en ledarskapsutbildning under våren. Den har haft fokus på att ge köksf

mästarna kunskap och redskap för ett aktivt ledarskap i sin arbetsgrupp som främjar delaktighet, inflytande och utveckling.

Det nya samverkansavtalet har i stort sett blivit implementerat på hela kontoret. Avstämning görs under hösten.

Framtiden

'  Samhällsbyggnadskontoret har under flera år haft ett nära samarbete med Trafikverket och Region Västmanland. Med

hjälp av statlig finansiering kommer utbyggnad av tre nya gång- och cykelvägar slutföras under hösten längs Åkragatan,

Hyttvägen och Norrängsgatan.

. Under hösten startar saneringsarbetet vid Sala silvergruva genom att den nedre parkeringen ska täckas genom asfaltering.

'  Jakobsbergsgatan kommer under hösten byggas om med gång- och cykelväg och tillgänglighetshöjande åtgärder för buss—

hållplatser.
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Som ett led  i  den  långsiktig förvaltningsplanen av Gruvans vattensystem påbörjas under hösten en fördjupad dammsäker-

hetsutvärdering. Vilket genomförs för att avgöra om dammens konstruktion och funktion motsvarar aktuella krav.
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Samhällsbyggnadskontoret —Vatten och  Avlopp

PERIODEN  SOM  GÅTT

Grundvattennivåerna  i  våra  kommunala  vattentäkter har haft en  viss  återhämtning från tidigare rekordlåga
nivåer. Detta har resulterat i att kommunen inte haft någon begränsning, likt föregående sommar, med re—
striktioner mot bevattning samt fyllning av pooler. Kommunen har även hittat ett större utlåckage på
dricksvattennätet i Möklinta som har blivit åtgärdat.

[ början på året hade kommunen en läcka på sjöledningen som förbinder Möklinta/Broddbo med Sala av—
loppsreningsverk. Detta resulterade i att avloppsvatten fick bräddas under tiden läckan lagades. Beslut har

tagits att projektera en ny sjöledning då denna ledning haft flera haverier de senaste åren

Kommunen har under under året skickat ut ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) som gått uti
Sala tätort med kokningsrekommendationer då kommunens anlitade laboratorium hade gjort fel och fått ett
"Otjänligt prov" på vårt huvudvattenverk Knipkällan trots att vattenkvaliten var tjänlig. Rekommendationen
att koka vattnet låg ute ca 15 timmar innan kommunen med säkerhet kunde dra tillbaka rekommendat—
ionen. Nya rutiner och instruktioner har tagits fram så inte direkta misstag på laboratoriet ska få samma

stora konsekvenser för oss.

0 Under våren har rapporten Framtidens dricksvattenförsörjning för Sala kommun antagits. För att på lång
sikt säkerhetställa dricksvattenförsörjningen för Sala Kommun [och Västerås) pågår ett sammarbete med
Mälarenergi där kommunen tittar på möjligheten att infiltrera vatten från Dalälven i en del av

Badelundaåsen för att förstärka den naturliga grundvattenbildningen och på så sätt kunna tillverka mer
dricksvatten än vad idag är möjligt inom Sala Kommun.

' Arbeterna fortgår med att skydda de grundvattentäkter Sala Kommun använder. Risk och sårbarhetsana—
lyser har tagits fram och ska tillsammans med nya hydrogeologiska undersökningar ligga till grunden för att
fortsätta revidera Härsveds (Vallrums) vattenskyddsområde. Under våren har en hydrogeologisk rapport
tagits fram för Härsved.

.  Under våren har VA—plan samt dagvattenplan framtagits och gått ut på intern remiss.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
' . ' _ Bud et °Tkr Budgetjan aug Utfall jan aug Awikelse g Helarsprognos Awikelse

2020 2020 2020 2020

Externa intäkter -27204 —19286 —7918 —31792 —31786 -5,8

Interna intäkter -3372 «1913 —1460 41396 -3 087 -1 309

Summa intäkter 60576 -21199 -9378 66188 -34872,5 —1314,9

Kap a‘,’ hUVUdverksam‘ 1729 1301 428 2 594 2  541 53
het, bldrag

Personalkostnader 7671 6643 1028 11506 10 085 1420,8

Övriga kostnader 9315 8673 643 13 972 14 996 -1 023

Interna kostnader 5410 4610 800 8115 7 851 264

Summa kostnader 24125 21227 2899 36 187 35 473 715

Resultat 45451 25 -6479 o 600 -600 ;

Kommentar:

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 600 tkr beroende på ökade administrativa kostnader från kommunen
som inte täcks av VA—taxan.

Driftsredovisning

Tkr
Budget jan-aug

2020

Utfall jan-aug

2020
Avvikelse
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Budget

2020

Helårsprognos

2020
Avvikelse



Vatten— och avloppsverk- -6 451 28 -6 479 0 600 «600
samhet

Summa -6 451 28 -6 479 o 600 -600 i

Kommentar:

[n  vesteringar

Budget jan-aug Utfall  jan-aug _ BUdEEt Helårsprognos .
Tkr 2020 2020 AWIkelse 2020 2020 AVVIkeIse

_  l  _
vatten om av Opps 14 467 9 331 5 136 21 700 15 607 6093
program

Summa  ' 14 467 9  331 5 136 21 700 '  15 607 6 093

Kommentar:

Total  investeringskostnad för första  halvåret  är 9,3 mnkr.  Prognosen  för helår har  minskats  från 15,6 mnkr. Investe—
ringar  i  säkerhetsåtgärder på vattenverken har skjutits framåt i tiden p.g.a. Corona—relaterade åtgärder på renings—
och vattenverken. Omläggningsarbeten på Skuggan är skjutna några månader framåt i tiden, framförallt pga hög ar—
betsbelastning på både projektörer utifrån ny detaljplan BoKlok men även på Gata/park.

Målavstämning

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

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning.

.  Målet är helt uppfyllt  .  Målet är delvis uppfyllt OMåiet är inte uppfyllt ®Métindikator saknas  ®lngen  mätning X Inget mål satt

PERSPEKTIV HÄLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

_ x

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

_ x

MÅL: EN LÄNGSIKTIG MILIöMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

" X

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

_ X

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

_ x

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

' X

KOMMENTAR:
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PERSPEKTIV  MEDARBETARE

MÅL: TRYGG,  SÄKER  OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ

_ X

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

_ X

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

_ X

KOMMENTAR:

Framtiden

Arbetet  fortgår  med att skydda de grundvattentäkter Sala Kommun använder. Målen med höstens arbete är
att ta fram föreskrifter för vattentäkten i Härsved.

Under hösten ska arbetet med Nödvattenplan för Sala kommun slutföras. Idag firms kartmaterial för utplace—
ringsplatser av tankar samt prioriteringsordning av brukare. Detta ska nu kompletteras med dialog med
samtliga kritiska brukare och en skriftlig rapportsom ska antas politiskt.

Under hösten påbörjas sanering av området Skuggan för att möjliggöra exploatering av Skuggan 4, år 2021.

I enlighet med exploateringsavtal med BoKlok kring Norrmalm, ska ett samrådsunderlag tas fram till sep-
tember. Arbetet fortgår under hösten med start av projektering.

Slutförande av VA—plan och Dagvattenplan samt start av implementationsarbete i verksamheten.
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Kontoret för hållbar tillväxt

Perioden som gått

KOMMUNIKATIONSENHETEN

Extensiva kommunikationsaktiviteter kring Covid-19 via olika kanaler med anledning av den pågående Co-

ronapandemin.

Färdigställande och publicering av sammantaget 40 st. e—tjänster via e-tjänsteplattformen Open e—platform

enligt planerad prioriteringsordning.

Pågående etablering av nytt intranät med succesivt pilotinförande av innehåll enligt projektplaneringen där

planen är lansering av intranätet under hösten.

Fortsatt utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben Salase

Genomförande av kommunikationsaktiviteter med bäring på nyheter, investeringsprojekt, och utvecklings—

aktiviteter från kommunala verksamheter.

Nylansering av SalaAppen för felanmälningar.

NÄRINGSLIVSENHETEN

Nytt Näringslivsprogram 2020-2026 framtaget och beslutat

Inrättande av Näringslivsrådet

Handels och parkeringsutredning genomförd av WSP

Ny hemsida vilyftersalase  ,  enl ök Näringslivsrådet och behovet extern kommunikation

Åtgärder  corona;

för näringslivsenhetens del har det varit att lägga mycket arbetsuppgifter åt sidan för att fokusera på rå-

dande kris, aktiviteter såsom:

Företagsfrukostar x  3  TV  — produktion och genomförande

Lägesbild Näringsliv Västmanland  — länsstyrelsens forum  — veckovisa digitala möten

Veckovisa gemensamma digitala möten åtgärder med anledning av coronavirus effekter i näringslivet — reg—

ionens forum

Uppmärksammade inom bl a Näringslivets Regelnämnd NNR, P4 Västmanland, TV4 Västmanland, Svenskt

Näringsliv regionalt, Aftonbladet.

Synliggörande och information/kommunikation externt till vårt näringsliv via våra facebooksidor & hemsi-

dor

Veckovisa digitala möten med Företagarna Sala och Heby, Handelsbanken och SA  — Sala Sparbanks forum  —
covid -19 effekter

Hemester filmer  5  st, FB under juni-augusti

Hemesterförslag i SA och på webben

Åtgärdsförslag 1  och  2  för näringslivet och dess innebörd

Presentkort Sala  — administration av  2669  st för utdelning kommunanställda för att stimulera vår handel

Införande av CityPlay appen

ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSENHETEN

ESF—projekt Gröna gången har fortsatt

ESF—projekt Kvinna in i Sverige har fortsatt enligt plan

lngått samarbete tillsammans med Västerås, Hallsta- och Surahammar, inom ramen för DUA.
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Utför  tillsammans med Vuxnas  lärande  samhällsorientering för nyanlända. Vuxnas lärande administrerar
och AME  utför.

KROM. Ingår som kommun  i  en försöksverksamhet tillsamman med ca 30 andra kommuner. Syftar till att
utveckla stöd- och matchningsfunktionen inom Arbetsförmedlingen.

Fortsatt dialog med andra arbetsmarknadsenheter i länet med anledning av Arbetsförmedlingens och För—
säkringskassans nya organisation och uppdrag.

Enheten har mottagit samtliga flyktingar enligt överenskommelse med länsstyrelsen. Totalt har 22 individer
mottagits till Sala kommun.

Coronaanpassningar:

o Begränsade gruppaktiviteter

o Omställning till utomhusaktiviteter

o Ferieplatser inom vården slopades. Snabb omställning till andra arbetsuppgifter.

o Omställning av arbetsuppgifter på Karla snickeri pga Covid 19. Tillverkar skyddskläder till Sala
kommun.

0 Dropin verksamhet för nyanlända har varit stängt under en period under våren.

VUXNASLÄRANDE

Lagstiftningsförändringar:

o Särskild utbildning för Vuxna har slutat upphört att existera som egen skolform. Ingår i dagsläget i
KOMVUX.

Coronaanpassningar:

o Omställning från klassrumsundervisning till distans— och fjärrundervisning

o Inställd drop in-verksamhet för studerandehandledning och studievägledarträffar på Lärcenter

o Samtal med V0 om att ta del av Äldreomsorgslyftet och fortbilda personal till vårdbiträden och un-
dersköterskor. VO har ej fattat beslut om att medverka eller ej.

BYGGENHETEN

Byggenhetens verksamhet har under första halvåret varit ansträngd med anledning av Covid 19 pandemin,
vakanser och omorganisationen av kontoret.

Handläggningstiderna för bygglov bedöms ha ökat. Den lagstadgade 10 veckors gränsen för handläggning
har inte överskridits. Ej heller den nyligen införda 4 veckorsgräns för anmälningsärenden har överskridits.

Underbemanning och omorganisation har utgjort en påfrestning på personalen med ett ökat ärendetryck.

Covid 19 har inneburit ett förändrat arbetssätt för möten och hemarbete.

Bostadsanpassningsärenden har påverkats av pandemin då endast ett fåtal besök har kunnat genomföras.
Handläggningen bedöms ändå ha kunnat genomföras på ett rättssäkert sätt men med förändrade arbetsme—
toder.

Tillgänglighet och service såsom servicetelefon och besök har tidvis varit begränsade.

MILIÖENHETEN

Den plan för verksamheten som antagits av nämnden har under första halvåretbehövt omarbetas till följd av den rå—

dande pandemin samt att enheten varit underbemannad. Detta har lett till följande avvikelser och omprioriteringar:

Lagstadgad tillsyn har prioriterats framför projektinriktad och händelsestyrd tillsyn.

Samverkan med andra kommunala enheter och myndigheter har ej kunnat genomföras i normal utsträck-
ning.

En "tillsynsskuld" där planerad tillsyn ej kunnat utföras har uppstått till följd av vakanser, pandemin samt
den omorganisation som nu genomförs.
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-  Ny lagstiftning för tillsyn av smittskyddsåtgärder på seweringsställen har inneburit nya arbetsuppgifter,

planering och utbildning.

.  Covid 19 har medfört ett förändrat arbetssätt för möten, hemarbete samt tillsynsmetoder.

.  Tillgängligheten samt servicen till medborgarna har varit nedsatt

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Budget jan- Utfall jan—aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Externa intäkter -36 241 —26 998 —9 242 —54 358 -45 188 -9 170

Interna intäkter —967 —2 593 1 626 -1 451 -2451 1 000

Summa  intäkter -37 208 -29591 -7 617 -55  309 -47 639 -8 170

ESÅSti/djåéerk» 11 770 12 413 4543 14 761 15 061 -300

Personalkostnader 53  642 44 476 9  167 80 460 71 106 9353

Övriga kostnader 6  507 7  240 -734 9  809 9  824 -15

Interna kostnader 7  362 7 115 247 11 043 10 732 311

Summa kostnader 79 281 71244 s 037  * 116073 106723 9  350

Resultat 42 074 41653 421 so 265 59 035  ' 1 180  :

PERIODENS RESULTAT

Minskade externa intäkter är i huvudsak mindre intäkter från staten än budgeterat gällande arbetsmarknadsåtgärder.

Detta möts till stor del av ett överskott på personalkostnaderna, dock finns ett antal vakanser på bygg och miljö som

står för ca 1mkr av överskottet. Underskottet på övriga kostnader är kopplade till Covid-19 iform av olika informat—

ionsinsatser.

ÅRSPROGNOS

lnga större förändringar mot periodens resultat utan generell återhållsamhet gäller.

Driftsredovisnin g
Budget Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos AWikelse

Tkr jan-aug 2020 2020 2020

2020

Centralt 780 540 240 1 170 1 050 120

Näringslivskontoret 3  310 3  583 >273 5 014 5 014 O

Kommunikation 12 816 13 434 -618 16 330 16 475 —145

Arbetsmarknadsenheten 9  937 8  324 1 614 14 904 14 406 499

Integration 821 778 43 1 231 1 477 -246

Vuxnas lärande 7  275 9 394 -2119 10 912 10 407 505

Byggenheten 4 346 4  069 277 6 518 6  573 -55

Miljöenheten 2 791 1 533 1 258 4 186 3  683 503

Summa 42  074 41 653 421 60 265 59 085 1  180

Kommunikations periodresultat beror på utbetalda bidrag som inte är periodiserade, detta kommer rätta upp sig un—

der året och vara i balans.
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Vuxnas lärande har en  prognos  på ett överskott då förutsättningarna runt statsbidragen har förändrats under året.
Utbildningarna täcks  i  större grad av statsbidrag och därför kan verksamheten lämna ett överskott.

Miljöenheten har under året haft vakanser som har genererat ett överskott. Under hösten skall dessa tjänster försökas
tillsättas.

Investeringar
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Ä d h t -.re" 3  a" e 100 o 100 150 150 o
rIngssytem

Summa "100 o 100 150' ' 150 o f

EU-BIDRAG

Gröna Gången: Påbörjat 2018 och avslutas 2021. Projektet riktar sig till de som står mycket långt från arbetsmark—
nad och/eller studier. Finansieras via ESF med 13,8 milj SEK. Projektet har under sommaren blivit granskat av ESF
och resultat av den granskningen kommer presenteras i oktober.

Kvinna in i Sverige: Regionalt ESF-projekt som drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands Län. Pågår 2019—nov 2021.

Riktar sig till kvinnor som Står långt från arbetsmarknad och/eller studier. Finansieras via ESF med Ca 4 milj för Sala.

Målavstämning
Nämndens resultatutvärdering av Sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

.Målet är helt uppfyllt  .  Målet är deIVIs uppfyllt OMålet ar inte uppfyllt ©Mätindikatar saknas ®lngen mätning X inget mål satt

PERSPEKTIV  HÅLLBART  SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

x

MÅL: ENLÄNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

X

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

x

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:  NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

><

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

X
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MÅL:  PÅVERKAN  OCH  INFLYTANDE  FÖR  KOMMUNENS  MEDBORGARE

x

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

x

MÅL:  DELAKTIGHET OCH  INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

x

MÅL:  TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

x

KOMMENTAR:

Framtid en

Kommunikationsenheten

Pågående  kommunikationsaktiviteter kring Covid-19 med anledning av den pågående Coronapandemin.

Färdigställa och publicera e-tjänster via e—tjänsteplattformen Open e-platform enligt planerad prioriterings—

ordning.

Fortsatt etablering av nytt intranät med pilotinförande av innehåll enligt projektplaneringen där planen är

lansering av intranätet under hösten.

Pågående utveckling av innehåll, tillgänglighet och funktionalitet för webben Salase

Upphandling av nytt telefoni- och Växelsystem med implementering under senhösten.

Fortsatt arbete med att publicera och föra ut nyheter och information om kommunala verksamheter via

webb, sociala medier och redaktionella kanaler både lokalt och regionalt.

Näringslivsenheten

LEA Lokal ekonomisk analys ska genomföras orterna Västerf'arnebo-Fläckebo—Salbohed via Coompanion.

Deltagande i projekt Servicelyftet [lanthandlarna) Coompanion projektägare

Cykelprojektet Sala  — eget och tillsammans med Regionen  — förstudie inför anläggning av MTB spår kommer

att pågå och arbetas med

Omtag besöksnäringen i Destination Salas arbetsgrupp under pandemin, höst, vinter

Handels- och parkeringsanalysen presteras i olika forum däribland seminarium för handeln. Genomförs till—

sammans med Svenskt Näringsliv och Svensk Handel
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Starta Eget seminarium  tillsammans med Nyföretagarcentrum

Näringslivsrådsmöten.  September  tillsammans med Ari Riabacke  — Förändring vad gäller företagsklimat,

attityder, kundbemötande mm

Pensionsavgång företagslots. Rekrytering pågår.

Fortsatta workshops näringsliv—tjänstepersoner-politiker  kring företagsklimat, attityder,

kundbemötande

Arbetsmarknads- och inte rationsenheten

Vuxnas ]

B

lmplementeringsfas av ESF-projektet Gröna gången.

Ett utökat samarbete med gymnasieskolan kring det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ska

utformas under hösten.

Direktupphandling av Arbetsförmedlingens tjänster utreds.

Utveckling och samordning av studier och arbetsmarknadsåtgärder mellan enheterna AME och

Vuxnas lärande.

Pågående DUA-samarbete ska under hösten slutföras.

ärande

Ätercertifiering för Vård- och omsorgscollege

Avtal om distansstudier med Hermods löper ut vid årsskiftet. Beslut om:

0 Förlängning av befintligt avtal?

0 Ny upphandling?

o Samverkansavtal med VUC (Västerås)?

Samtal med V0 om att ta del av Äldreomsorgslyftet och fortbilda personal till vårdbiträden och

undersköterskor. V0 har ej fattat beslut om att medverka eller ej.

Utveckling och samordning av studier och arbetsmarknadsåtgärder mellan enheterna AME och

Vuxnas lärande.

— och Mil'öenheten

Nya organisationen färdigställs så att ledningsfunktion och styrning återupprättas

Återbesättning av vakanta tjänster så att tillräckliga personalresurser uppnås.

Korta handläggningstiderna för bygglov.

Aktualisering och uppföljning av tillsynsplanerna behöver genomföras.

Med tillräckliga resurser skall den uppkomna "tillsynsskulden" arbetas bort för att ligga i nivå med tillsyns-

planen till årsskiftet.

Tillgänglighet och service skall återgå till tidigare nivå.
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Räddningstjänst

PERIODEN SOM GÅTT

Åter igen ett "normalt" är för räddningstjänsten. Larmfrekvensen oförändrad. Larm som "sticker ut" flera byggnader

brinner ned när brand från pannrum sprider sig i den starka vinden Väsby 136.  Bilar som brinner på en innergård i

Sala, stor risk för brandspridning till intill liggande byggnader. Drunkningen vid Långforsens badplats.

Fortsatt låg sjukfrånvaro, trots pågående pandemi. Räddningstjänsten har haft ett fåtal personal smittade det har inte

påverkat beredskapen mer än marginellt på en deltidstation under en kort tid.

Räddningstjänsten tillverkade (blandade) ca 900 liter handsprit som vård och omsorg i både Sala och Heby tacksamt

tog emot.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Externa intäkter -7 065 —13 186 6  121 -13 768 -13 770 2

interna intäkter -475 -137 -339 -713 »713 0

Summa intäkter —7 540 -13 323 5  783 -14  481 -14  484 2

Sååå/:mjåfrk 496 736 -240 744 744 0

Personalkostnader 19 452 20 159 -707 29 177 29 127 49

Övriga kostnader 4  254 3  490 763 6  380 6  103 277

Interna kostnader 1  488 1  424 63 2  232 2  233 -2

Summa kostnader 25 689 25  810 -120 38 532 38  207 325

Resultat ' 18 149 12 487  '  '  5  663 24 051 23 724 327

PER/ODENS RESULTAT

Överskottet på interna intäkter beror på icke periodiserad intäkt från Heby.

ÅRSPROGNOS

Överskottet helår förväntas bli ca 200 tkr, kostnader för digitalisering, c-kort och utbildningar för nyanställd deltids—

personal tillkommer under året. En vakant brandmanstjänst bidrar till överskottet.

Driftsredo visning
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Awikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Räddningstjänsten 18 149 12  487 5  663 24 051 23 724 327

Summa 18 149 12  487 5 663 24 051 23 724 327

Se ovan Arsprognos.
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Investeringar
Tkr Budget jan- Utfall  jan-aug AWikelse Budget Helårsprognos Awikelse

aug 2020 2020 2020 2020

mngsfält 1 638 12  _  820 2 458 2 458 0

Inventarier 333 200 133 500 925 -425

Brandbil 10 år 2 000 0 2 000 3 000 500 2 500

Brandbil 25 år 2 000 O 2 000 3 000 4  500 -1 500

Summa 5 971 212 4  953 8  958 8  383 575 ;

Övningsfält/nytt övningshus, administrativa förseningar ger försenad byggstart, typ upphandling av entreprenör och

invänta offerter. Begäran om att flytta pengar till 2021 kommer att bli nödvändig.
Inventarier, omfördelning inom investeringsbudget, för inköp av kemutrustning, utlarmningsutrustning (—425)
Brandbil  10 år, kommer att levereras i november, kostnad 500 tkr. Överskott omfördelas inom investeringsbudget.
Brandbil 25 år, lång leveranstid, leverans troligen i början av 2021, kostnad 4 500 tkr.

Trots omfördelning och nya behov av investeringar, [kem— och utlarmningsutrustning) så blir det överskott på 575
tkr.

Målavstämning
Nämndens resultatutvärdering av Sina mål och aktiviteter som Skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms Utifrån

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning.

.Målet är helt uppfyllt  .  Målet är delvis uppfyllt O Målet är inte uppfyllt ©Mätindikator saknas ®Ingen mätning X Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

x

MÅL:  ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

><

MÅL: EN  LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

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

KOMMENTAR:  Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp av miljöbilar beaktas. Fordonskörning skall minimeras.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:  NÖJDA MEDBORGARE  OCH  BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: ®
Andelen  som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar.
Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar.

MAL: GOD  SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: l
De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE genomförs till 100 %.
30  %  av de kommunanställda i Sala och Heby kommuner genomgår årligen utbildningen i brandkunskap

och/eller sjukvård.*
*Ärskurs 2, 6  och  8  i Sala och Heby kommuner genomgår utbildning i brandkunskap.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

KOMMENTAR:  * Från den 12 mars 2020 har samtliga utbildningar och besök varit inställda på grund av Covid-19.
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PERSPEKTIV  MEDARBETARE

MÅL: TRYGG,  SÄKER  OCH  UTVECKLANDE  ARBETSMILIÖ

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt att räddningstjänstens .
sjukfrånvaro understiger  5  %.

MÅL:  DELAKTIGHET  OCH  INFLYTANDE  FÖR  MEDARBETARNA

X

MÅL:  TYDLIGT  OCH BRA  LEDARSKAP

X

Aktiviteter — Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten fortsätta att poängtera de reella och potentiella risker som är förknip-

pade med olika räddningssituationer.

KOMMENTAR:  Mål Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö — ett fåtal mindre arbetsplatsolyckor i anslutning till räddningsinsats har

rapporterats.

Framtiden

Kortfattati punktform — perioden som återstår av året.

Omorganisationen som till största delen är inriktad på att ändra arbetsformerna för brandbefäl som tjänst—

gör som ”yttre befäl" ,  är pausad tillsvidare.

Deltaga i förarbeten för en ny brandstation Sala.

Uppstart av tillsyn i flerbostadshus. En åtgärd som ej genomförts tidigare men som finns som mål i tillsyns—

planen.

Ökade kapitaltjänstkostnader pga. investeringar, övningshus och brandutrustning enligt tidigare beviljade

medel.

Bygget av det nya övningshuset påbörjas under hösten.

Råddningschefen slutar i mitten av oktober.
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Ekonomikontor

Perioden  som gått

.  En betalningslösning på hemsidan har startats upp och detär nu möjligt attanvända e—tjänster och samtidigt
betala eventuella avgifter via kortbetalning eller swish.

.  Prognosarbetet i Budget o Prognos har utvecklats med utgångspunkt i en enkät om besvarats av användarna

av systemet

-  Genomförd upphandling av nytt dokument— och ärendehanteringssystem, driftstart  2021—01—01.

»  Reglemente för kommunens nämnder och styrelser har arbetats fram och antagits av fullmäktige.

. Möjliggjort för förtroendevalda att vara med på distansmöten. Teknik, säkerhet och utbildning.

' Påbörjat projekt i kommunarkivet. Sorterat om miljöärenden från 1970 och framåt.

. Processinriktade informations— och dokumenthanteringsplaner fler verksamhetsområden klara.

'  Uppgraderat förtroendemannaregistret, Troman.

.  Med anledning av covid—19 har säkerställande av skyddsutrustning gjorts av upphandlingsenheten.

.  Påtagligt ökad arbetsbelastning på grund av covid—19.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Externa intäkter -259 -282 23 —3§?_— -374 -15

Interna intäkter -840 —664 -177 -1 260 -1 036 -224

Summa  intäkter -1 099 -945 -154 -1 649 -1  410 -239

:fxgtt‘gflfrk’ 1345 1520 »175 1513 1520 -7

Personalkostnader 16 869 15 728 1 141 25  302 24 627 675

Övriga kostnader 2  547 2  712 -165 3  820 3  972 A152

Interna kostnader 1 409 1 446 -41 2  107 2 283 -176

Summa kostnader 22 166 21 406 760 32 742 32 403 339

Resultat 21 066 20  460 606 31 093 30 993 100 '
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PER/ODEN5 RESULTAT

Kontoret redovisar ett överskott på 606 tkr för perioden. Den största  delen  av överskottet består av personalkostna-
der då det funnits vakanser och frånvaro under året. De interna intäkterna är lägre än budgeterat och de interna hy—
res— och städkostnaderna är högre än budgeterat. Extra möten för krisledningsnämnd och kommunstyrelsen har inne-
burit ökade kostnader men vägs till viss del upp av inställda kommunfullmäktigemöten.

ÄRSPROGNOS
Helårsprognosen för kontoret uppgår till 100 tkr.

Inköp av teknik och hyra av alternativa lokaler med anledning av Covid-19 har inneburit ökade kostnader. Även intäk—
terna för trycksaker från repro beräknas bli lägre än budgeterat på grund av covid—19. Hyres- och städkostnaderna

har blivit högre än det budgeterade medan personalkostnaderna beräknas bli 675 tkr lägre än budgeterat på grund av
vakanser och övrig frånvaro.

Driftsredovisning
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Ekonomi 6 192 5 839 352 9 287 9 342 —55

Upphandling 3 192 2  877 315 4 788 4  647 141

Administration 11 683 11 744 -62 17 018 17 004 14

Summa  ' 21 066 20 460 606 31 093 30 993 100 i

Det beräknade underskottet på ekonomi beror på ökade personalkostnader på övergripande verksamhet, upphand—
ling prognostiserar ett överskott, även det till största delen personalkostnader.

Administration prognostiserar ett totalt överskott på 14 tkr som består av lägre intäkter repro, ingen föreningsverk—

samhet och mindre aktivitet på kommunen på grund av covid—19.Hyres— och städkostnaderna är högre än budgeterat

men vägs upp av lägre personalkostnader.

Investeringar
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Summa

Ekonomikontoret saknar investeringar för perioden.

EU-BIDRAG

Ekonomikontoretsköter redovisningen av EU projekten Välfärdsteknologi satröna gången och har under perioden

erhållit 66 tkr för nedlagt arbete.

Målavstämning

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

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

.Målet är helt uppfyllt  ,  Målet ärdelvls uppfyllt OMålet är inte uppfyllt @Métindikator saknas ®lngen mätning X Inget mål satt
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PERSPEKTIV  HÄLLBART  SAMHÄLLE

MÅL:  VÄXANDE SALA

X

MÅL: ENLÄNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

X

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

X

KOMMENTAR:  Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA  MEDBORGARE  OCH  BRUKARE

X

MÅL: GOD  SERVICE  AV HÖG KVALITET

X

MÅL: PÅVERKAN OCH  INFLYTANDE  FÖR  KOMMUNENS  MEDBORGARE

X

KOMMENTAR: Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet

PERSPEKTIV  MEDARBETARE

MÅL:  TRYGG, SÄKER  OCH UTVECKLANDE  ARBETSMIUÖ

X

MÅL:  DELAKTIGHET  OCH  INFLYTANDE  FÖR  MEDARBETARNA

X

MÅL: TYDLIGT  OCH BRA  LEDARSKAP

X

KOMMENTAR: Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet

Framtiden

.  Digitalisering av ärenden och politiska möten.

'  Instruktion för kommunchefoch delegationsordningar ses över.

I  Uppdatering av De lokala ordningsföreskrifterna.

I  Översyn av riktlinjer för kommunens styrdokument.

.  Möjlighet för företag att registrera intresse gällande direktupphandlingar på Sala kommuns hemsida.

-  Information  gällande ekonomikontorets verksamheter på hemsidan uppdateras för att bli tydligare för med—
borgare.
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Personalkontor

PERIODEN  SOM  GÄTT

.  Löneöversyn har genomförts  i  enlighet  med huvudöverenskommelserna (HÖK) med berörda arbetstagaror—
ganisationer, utom för medlemmar  i  Vårdförbundet, Kommunal och OFR's förbundsområde för kommunal

verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna). Huvudavtalen mellan arbetsgivare och Kom—
munal samt OFR's förbundsområde upphörde under våren 2020 och förhandlingarna om nytt avtal har för—
senats på grund av pandemin (Covid—19]. Även förhandlingar med Vårdförbundet har försenas på grund av
pandemin, dessa förväntas vara genomförda under september månad.

- Lönekartläggning har genomförts, utifrån jämställdhet mellan män och kvinnor, avseende 2019 års löner

. Rekrytering av ytterligare en HR—konsult har genomförts under våren och ny medarbetare välkomnas den
31 augusti 2020

. Processen för "rätt till heltid" (utifrån kommunstyrelsens beslut och HÖK 16 med fackförbundet Kommunal)
har pågått under perioden och ska enligt beslut vara slutfört senast den 31 maj 2021.

.  Hela perioden (från januari—) har präglat av arbete kring Covid—19. Information, planer och rutiner kring:

Ekononn

Arbetsgivaransvar vid risker för ohälsa och olycksfall i samband med pandemi

Risk och sårbarhetsanalyser

Övertid, nödfallsövertid, jour och beredskap, dygnsvila, veckovila, krisavtal

Beordra personal, in/utlåning av personal, anlita inhyrd personal

Sjukersättning, karensavdrag, läkarintyg

Godkänd och uppmärkt skyddsutrustning

Samverkan- och MBL förhandlingar

Osv

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr

Externa intäkter

Interna intäkter

Summa intäkter

Köp av huvudverk-

samhet, bidrag

Personalkostnader

Övriga kostnader

Interna kostnader

Summa kostnader

Resultat

Budget jan-

aug 2020

-450

O

-450

5 758

1 497

742

7 996

7  546

Utfall jan-aug

2020

-778

O

-778

4 687

1492

427

6 606

5 828

AWikelse

328

O

328

1 071

5

315

1 390

1 719
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Budget

2020

-675

0

-675

8 636

2 245

1 113

11 994

11 319

Helårsprognos

2020

-1 217

0

-1 217

8 089

2 245

1 151

11 486

10 269

Avvikelse

542

O

542

547

-38

508

1050  i



PER/ODENS RESULTAT

Kontoret redovisar ett överskott för perioden, med 1719 tkr.

Överskottet orsakas av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, personalutökning är gjord med en er-

sättningsrekrytering i september månad samt att ytterligare rekrytering är planerad

ÄRSPROGNOS

Helårsprognosen för Personalkontoret är ett överskott, 1050 tkr.

Det beräknade överskottet för personalkostnader orsakas av vakanser under pågående ersättningsrekryteringar. Un-

der perioden har rekrytering av ytterligare en HR—konsult genomförts, tillsättning av tjänsten sker den 31 augusti vil-

ket är sista dagen i perioden.

Driftsredovisning
Budget jan-

Tk' aug 2020

Personal 4 858

Lön 2 689

'Summa 7  546

Utfall jan-aug Awikelse Budget

2020 2020

3 236 1 622 7 286

2 592 97 4 033

5  828 1  719 11 319

Helårsprognos Avvikelse

2020

6 319 967

3 950 83

10 269 1  050 ,

Kontorets överskott för perioden orsakas av lägre personalkostnader än beräknat inom enheten Personalkontor/HR.

Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott, 1050 tkr, p.g.a. lägre personalkostnader än vad som bud-

geterats inom enheten Personalkontor/HR.

Investeringar
Budget jan-

Tkr aug 2020

V Summa

Kontoret har inga investeringar.

EU-BIDRAG

Utfall jan-aug Awikelse Budget

2020 2020

Verksamheten har inga Eu-bidrag under år 2020.
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Målavstämning
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

.Målet är helt uppfyllt  '  Målet är delvis uppfyllt OMålet "ar Inte uppfyllt ©Ma'lindikator saknas ®lngen mätning

PERSPEKTIV HALLBART SAMHÄLLE

MÅL:  VÄXANDE SALA

MÅL:  ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

MÅL:  EN LÄNGSIKTIG MILIÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

KOMMENTAR:  Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:  NÖJDA  MEDBORGARE  OCH  BRUKARE

MÅL: GOD  SERVICE  AV HÖG  KVALITET

MÅL:  PÅVERKAN  OCH  lNFLYTANDE  FÖR  KOMMUNENS MEDBORGARE

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:  TRYGG, SÄKER  OCH  UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ

X Inget mål satt

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/ minskar till 50  %  av totalt antal registreringar av

totalt antal registreringar samt att sjukfrånvaron understiger 5 %.

MÅL:  DELAKTIGHET  OCH  INFLYTANDE  FÖR  MEDARBETARNA

Nänmden bidrar till målet genom att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsam—

tal med sin chef.

Resultatet av medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,5 eller högre.

MÅL:  TYDLIGT  OCH  BRA  LEDARSKAP

Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida [utöver hälsoorsak] är fem eller färre.

Resultatet av medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre

Resultati medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre.

KOMMENTAR:

-  Målet för en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö ärinte uppfyllt för perioden. Antalet registrerade

Skador ol cksfall] ska enligt målet minska till 50  %  av totala antalet re istrerin ar tillbud och skador],
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under första  halvåret är antalet  anmälda  skador/olycksfall 67  %  av det totala antalet anmälningar. Sjuk—

frånvaron för perioden var 7,9 %, preliminär siffra förjan-aug 2020, prognosen för hela året 2020 blir att

målet inte kommer att nås.

För de medarbetare i verksamheten där löneöversyn genomförts under perioden, för medlemmar i vård—

förbundet, Kommunal och OFR's förbundsområde för kommunal verksamhet [Vision, Akademikerförbun-

det SSR och Ledarna), har avstämning gjorts med arbetstagarföreträdare som visar att medarbetarsamtal

har genomförts. l planeringen inför resterande löneöversyn under hösten 2020 samt löneöversyn  2021

uppmanas alla chefer att planera för medarbetarsamtal mellan  2020-09—01  och  2021—02-28, allt tyder på

att dessa kommer att genomföras under hösten 2020. Bedömningen är att den delen av målet kommer att

uppnås. Medarbetarundersökning görs under hösten 2020 och kommer att redovisas i bokslut 2020.

Målet, tydligt och bra ledarskap, innebär att arbetsgivarföreträdare ska hantera personalfrågor i ett tidigt

läge och på ett sådant sätt så att behovet att behöva skilja medarbetare från anställning p.g.a. misskötsel

inte uppstår i mer än fem fall eller färre per år. För perioden är den här delen av målet uppfyllt och bedöm—

ningen är att hela årets resultat hamnar inom målgränsen. Medarbetarundersökning görs under hösten

2020 och kommer att redovisas i bokslut 2020.

Framtiden  — perioden som återstår av året.

Introducera ny HR-konsult och säkerställa, bevara och även öka stöd till verksamheterna i rekryteringspro—

cessen

intensifiera heltidsprojektet och införa heltid som norm i alla kommunens verksamheter senast 31 maj 2021

Planera och genomföra digitala, för att förhindra smittspridning av Covid—19, arbetsmiljöutbildningar för

chefer och skyddsombud

Slutföra löneöversyn 2020 för medlemmar i Vårdförbundet, Kommunal och OFR's förbundsområde för kom-

munal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna]

Förberedelser inför löneöversyn 2020/2021

Lönekartläggning ur ettjämställdhetsperspektiv avseende 2020 års löner.
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Kultur och fritid

PERIODEN SOM GÅTT

Biblioteksservice med  Kriminalvården uppsagd  fr  0 m 2020-05-01

Drunkningsolycka  efter  stängning vid Långforsbadet, 14  juni

Kabelpark för Wakeboard påbörjad vid Silvköparens badplats

Renoveringen av Simhallens bassänger avslutad i maj

Biblioteksverksamheten har erhållit 425tkr av Kulturrådet för ”Stärkta bibliotek”

Stängd verksamhet på Träffpunkten, Kaplanen med anledning av Covid—19, fr o m  mars

Utöver fria plan-lokal och hallhyrorna för lokala organisationer inom ideell sektor inom kultur- och fritids—

nämndens verksamhetsområde,  2020-04-01  -  2020-08—31  beslutades om möjlighet till ekonomiskt stöd för

att minska ekonomiska konsekvenser med anledning av Covid—19.

Nya bryggor samt ny driftsansvarig förening vid Hällsjöbadet

Sommarlägren för åk 4-6 anpassade med anledning av Covid—19 enligt FHM

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Budgetjan- Utfalljan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Externa intäkter -3 381 _a —1 352 -5 071 -4  382 -689

interna intäkter -333 -825 493 -499 —719 220

Summa intäkter -3  714 —2 854 -589 -5 570 -5 101 -469

:jflgggrxerk- 5  398 6 619 -1 221 8  147 8  022 125

Personalkostnader 13 590 12  457 1 133 20 384 19 750 634

Övriga kostnader S  109 3  944 1  166 7  664 8 072 -408

Interna kostnader 14  439 13 968 471 21 658 21 247 411

Summa kostnader 38 537 36 988 1  550 57  853 57 092 '761

Resultat 34 824 34 133 690 52 283 51 990 293 ;

PERIODENS RESULTAT

Underskottet externa intäkter är minskade intäkter pga stängd simhall samt fria plan- lokal och idrottshalls hyror.

Överskottet i delårsredovisningen gällande Interna intäkter beror på att debitering av interna intäkter görs för hela

åreti början på året. Överskottet gällande Personalkostnaderna har uppstått då verksamheten inte behövt anställa vid

sjukdom, ledighet då vissa delar varit stängda. Semesterlöneskulden för perioden är 460 tkr som också påverkar re-

sultatet positivt. Detta kommer att justeras under resterande period av året vid uttag av semester. Underskottet för

Köp av huvudverksamhet beror på tidigt utbetalda bidrag samt kostnader som slagmässigt härrör till Övriga kostna—

der som därmed genererar ett överskott.

ÄRSPROGNOS
Ett prognosticerat överskott 293 tkr inom verksamheten som i dagsläget kan förändras mkt snabbt då det finns stor

osäkerhet med anledning av Covid-19
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Driftsredovisnl'ng
Tkr Budgetjan- Utfalljan-aug Awikelse Budget  Helårsprognos Awikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Förvaltningsledning 2 017 1  535 483 3 026 3 026 "_o—

EZ'iOtEksverksam' 5 582 5 216 367 8 373 8 273 100

335221 :"g' 3 044 2 822 222 4 566 4  414 152

Fritid 6 684 7 304 -620 10 076 9 773 303

Kultur 3 137 3 557 -420 4 705 4 554 151

Anläggningar 11 103 10 509 593 16 653 16 857 -204

Simhall 3 256 3 191 66 4 884 5 092 —208

Summa  ' ' 34 '824 34 133 690 52 283  ' 51 990 293  ;

Biblioteksverksamheten beräknas göra ett överskott på 100 tkr genom generell återhållsamheti med anledning av
Covid—19
Täljstenen/ ungdomslokalen beräknas göra ett överskott på 152 tkr pga färre läger, färre veckor och därmed lägre
personalkostnader för sommarlägren
Fritid beräknas göra ett överskott på 303 tkr pga LSS/fritid och Träffpunkten inte haft verksamhet med anledning av
Covid—19
Kultur beräknas göra ett överskott på 151 tkr dä inställda arrangemang medför att bidrag inte kommer att betalas ut
Anläggningar beräknas göra ett underskott på -204 tkr pga minskade intäkter med anledning av beslut gällande fria
plan-, hall och lokalhyror

Simhallen beräknas göra ett underskott på -208 tkr pga minskade intäkter då prissänkning skett och förväntat mins-
kat besöksantal
Semesterlöneskulden för perioden är 460 tkr som påverkar resultatet positivt för Förvaltningsledningen. Detta kom—
mer att justeras under resterande period av året vid uttag av semester.

Investeringar
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug AWikelse Budget Helårsprognos AWikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Bibliotekshyllor 667 0 667 1 000  " 1 000 0

Bnevattnlngssystem 133 O 133 200 200 O

Iarkan

Summa aoo 0 800 1 zoo 0  3

Investeringarna är inte genomförda, därav avvikelsen

EU-BIDRAG

Kultur— och fritidsnämnden har inte deltagiti något EU-projekt.
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Målavstämning
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

.  Målet är helt uppfyllt  .  Målet är delvis uppfyllt OMälet är inte uppfyllt ®M§lindikaror saknas  ®lngen  matning X Inget mål satt

PERSPEKTIV  HÄLLBART  SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

)(

MÅL:  ENLÅNGSIKTIG  HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

X

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

X

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA  MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnit— O

tet, att antalet besökande i simhallen överstiger 90 000, samt att Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och

servicen

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att i åk 2,alternativt åk 3 ska 85  %  av eleverna uppnått målen för sim— ®

kunnighet.

MAL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

X

KOMMENTAR: Det prognosticerade antalet besökare under  2020  bedöms bli färre då simhallen hållit stängt sedan den 12 juni, 2019 och

kommer att öppnas 1 september, 2020. Den sammanställda mätningen kommer att redovisas i samband med bokslutet

Ingen mätning har gjorts av elevernas simkunnighet utan kommer att redovisas i samband med bokslutet. Målet blir svårt att mäta då

stängning av simhallen även påverkar simundervisningen
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Perspektiv  Medarbetare

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILIÖ

Nämndens målsättning är att sjukfrånvaron inte överstiger 5 %. .

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet i form av att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal  .

med sin chef.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

X

KOMMENTAR: Det prognosticerade värdet avseende sjukfrånvaron vid årets slut bedöms vara lägre än S%r.

Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000 kr  i  friskvårdspeng per år.

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år samt två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling ge—

nomförs

Framtiden

Vision Lärkan

. l visionen för Lärkans sportfält ingår att förvandla Lärkans sportfäl't till attbli en levande och tillgänglig

"stadsdel" präglad av idrott och friluftsliv. Ändrade vanor i vårt fritidsntövande 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 på nyttbadhus

Äkra trädgård

'  Centralt belägen i staden och äri dagsläget väl skött och använd. Där är befintliga bangolfbanorna flyttade
och servicebyggnaden är riven. Tankar finns om att göra detta område till ett Spontanaktivitetsomräde.

Biblioteki Västmanland  — en länsövergripande bibliotekssamverkan

. Arbetet innebär att biblioteksverksamheten fortsätter att utveckla samverkan mellan kommunernas folkbib—
lioteksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela
länet

LÖK  — Lokal överenskommelse

'  Fortsätta arbetet med hur samverkan ska se ut mellan det offentliga Sala och civilsamhället
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Barn  och utbildning

PERIODEN SOM GÅTT

Sala kommun har under några år haft betydligt mindre barnkullar än prognosticerat, vilket påverkat behovet av för—

skoleplatser. En befarad stor brist under våren 2020 kunde därför elimineras, fortfarande dock med relativt stora

barngrupper.

Det har även inneburit att det funnits anledning att pröva av planerna på en nybyggnation av Åkraskolan de närmaste

åren. Frågan är under dialog hösten  2020.

Gymnasiesärskolans lokalbehov har blivit allt mer akut, då verksamheten är trångbodd och nuvarande lokaler på

Ösby har stora investeringsbehov för att uppfylla myndigheternas krav.

Nya signaler om skador i lokaler har kommit angående förskolan Emmylund och de tillfälliga skollokalerna i Äsgården

i Möklinta. Till det skall läggas tidigare uppdagade problem i Åkraskolan, Dalhem och Ekeby förskola.

Andelen elever som sökt gymnasieskola hos annan huvudman än Sala kommun har ökat. Ösby naturbruksgymnasium

har samtidigt en ovanligt god elevtillströmning.

Vårens ekonomiska prognoser har skapat behov av sparåtgärder och omfördelningar för att skolnämnden skall klara

lagd budget  2020.  Det påverkar framför allt förskolan, kulturskolan, mediaenheten och behovet av starka signaler om

att hålla budget och om möjligt bidra med eventuella överskott i all övrig verksamhet.

Sedan mars har verksamheten starkt präglats av situationen med Corona, med stor sjukfrånvaro hos både personal

barn och elever. Gymnasieskolorna stängdes under vårterminen helt och undervisningen skedde på distans och med

fjärrundervisning. Även delar av grundskolan förbereddes inför en stängning, som dock inte blev av. Verksamheten

var väl rustad för situationen genom att alla elever försetts med egna digitala verktyg och en stark stödjande organi—

sation via mediaenheten.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2020 2020 2020 2020

“53:38:: intäkter ego—275535 """"""""""""""" T; 071 —110 786 —116065 WWW—’3'???

lnterna  intäkter -45 865 -40  800 -5  065 -68 795 -64 337 -4 457

Summa intäkter -114  367 —114  373 6 -179  581 -180  402 822 ,

52:13:33?e 43 592 46 448 -2 856 65 385 78 126 -12 741

Personalkostnader 274  561 273  398 1 163 411 821 414 609 -2 789

Övriga kostnader 30 435 22  984 7 451 45  655 46  020 -365

Interna kostnader 135  067 123 409 11 658 208 530 195 928 12 602

Summa  kostnader 483  655 466 238 17 417 731 390 734 684 -3 293

Resultat 359 288 351  855 17  423 551 810 554 281 -2 471  1
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PERIODENS RESULTAT

Personalkostnaderna är för perioden ca 3 mkr högre än budgeterat, på grund av elever med  särskilda  behov som krä-
ver extra resurser samt att vissa grundskoleenheter har så få elever att resursfördelningen inte räcker till den perso-
nal de måste ha. Detta vägs  i  utfallet upp av en utbokad förändring av semesterlöneskuld på 4 mkr.

De övriga kostnaderna liggeri utfallet 7,5 mkr lägre än budget, vilket är normalt för perioden. [ skolans verksamheter
görs de största inköpen av bl.a. läromedel till skolstart, och alla fakturor för detta har ännu inte kommit.

De interna kostnaderna ligger även de under budget för perioden (+11,7 mkr]. Detta beror på att hyran för Nya Vallas—
kolan ännu inte kommit (6,1 mkr för hösten), samt att måltidskostnaderna för perioden varit ca 5 mkr lägre än bud—

get.

ÄRSPROGNOS

Prognosen för helåret indikerar ett stort underskott för köp av luivudverksamhet. Av dessa —12,7 mkr hör 3,7 mkr till
grundskolan, 0,5 mkr till grundsärskolan och  9  mkr till gymnasieskolan. Gymnasiets del av underskottet beror dock
på en felbudgetering och vägs upp av ett överskott på interna kostnader (den interna elevpengen till gymnasiesko-
lorna).

Personalkostnadema kommer att överskrida budgeten med 2,8 mkr. Grundskolan utgör grunden till detta, med -5,6
mkr, men detta vägs upp av minskade personalkostnader på förskolan, gymnasieskolan och grundsärskolan.

De interna kostnaderna ser ut att lämna ett överskott om 12 mkr, men beror till största del på en felbudgetering av
den interna elevpengen till gymnasieskolorna (11 mkr). Däremot finns minskade interna kostnader för måltider om 1
mkr.

Driftsredovisning
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Awikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Nämnd 527 649 -122 % 737 55553—

Kulturskola 3 562 3 754 -191 5 343 5 570 -227

Central förvaltning 7 782 6 433 1 349 11 672 11 647 25

Förskola 95 619 88 502 7 117 143 596 140 231 3 365

Gymnasiesärskolan 2 853 4  153 —1 300 4 298 4 921 -426

Särskolan 8 188 7 633 555 12 321 11 795 526

Grundskolan 190 492 182 999 7 494 289 281 292 604 -3 323

Gymnasieskolan 60 265 57 742 2 522 84 509 86 775 —2 266

Summa 369 288 351 865 17 423 551 810 554 281 -2 471

Utfallet för perioden ser väldigt bra ut, med ett överskott om 17,4 mkr, vilket kommer försvinna under hösten. Över-
skottet beror på att hyran för Nya Vallaskolan inte kommit än, utbokad förändring av semesterlöneskulden, ej utbe-
talda löneökningar, ännu ej inköpt undervisningsmaterial, minskade måltidskostnader samt att fakturorna förjuli och

augustis interkommunala ersättning ännu ej kommit.

Prognosen tyder på att förskolan kommer att lämna ett överskott om 3,4 mkr. Detta beror på vakanshållande av tjäns-
ter (1,4 mkr), minskade interkommunala kostnader (1,4 mkr) samt allmän återhållsamhet vad gäller inköp [0,6  mkr).

Grundskolans prognosticerade underskott består av ökade interkommunala kostnader (-3,6 mkr) och ökade perso—
nalkostnader (-5,6 mkr) men vägs upp av ökade externa intäkter (+6 mkr).

Gymnasieskolans underskott beror på minskade intäkter (5 mkr] och består av minskade intäkter från Migrationsver—
ket och minskade elevintäkter på gymnasieskolorna, men vägs upp av minskade personalkostnader (1 mkr) och mins-
kade interna kostnader (2 mkr).

39 (54)



Investeringar
Tkr Budget jan- Utfall  jan-aug Awikelse Budget  Helårsprognos Avvikelse

aug2020 2020 2020 2020

Inventarier 9 413 7 206 2 207 14 120 14120 O

Summa 9  413 7  206 2  207 14 120 14 120 0

Prognosen tyder på att hela budgeten för investeringar kommer att gå åt. lnventarierna för Nya Vallaskolan utgör
merparten av budgeten  (10,8  mkr) och övriga investeringar är bland annat accesspunkter i skolorna, möbler och ljud-

absorbenter och skärmar. På Ösby har man investerat i minibussar, nya inredning till biblioteket, avgränsad körplan
till traktorundervisning och lagerplats för grovfoder bakom ladugården.

EU-BIDRAG

Ösby naturbruksgymnasium har två utbytesprojekt som finansieras med hjälp av EU—medel, Erasmus + och Nordplus
Junior. Båda projekten år utbytesprojekt med skolor i andra länder, Norge och Frankrike, och pågår under  2—3 år.

Även Äkraskolan och Kungsångsgymnasiet har Erasmus + projekt, Vilka pågick under vårterminen  2020.

Målavståmning
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning.

.Målet är helt uppfyllt  .  Målet är delvis uppfyllt OMålet är Inte uppfyllt @Méfindikator saknas ®Ingen matning X Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL:  VÄXANDE SALA

.  Alla barn får plats på förskolan på önskat placeringsdatum. '
Mål:  2020; minst 75 procent.

' Antalet elever/lärare i grundskolan hålls på högst  2018  års nivå.
Mål 2020-2022: 11,1 elev per lärare eller lägre i grundskolan

MÅL: ENLÄNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

x

MÅL: EN LÄNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

x

PERSPEKTIV  MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

. Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på; jag är nöjd med Inin skola som helhet. 0
Mål:  2020:  85 respektive 75 procent eller högre

MÅL: GOD SERVICE Av HÖG KVALITET

OAndelen elever som år behöriga till gymnasieskolans nationella program är hög.

Mål  2020-2022: 90-100  procent
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. Andel elever som  tagit examen  inom  3  år, exkl. IM är hög.
Mål 2020—2022: 80—100procent

MÅL: PÅVERKAN  OCH  INFLYTANDE  FÖR  KOMMUNENS  MEDBORGARE

X

PERSPEKTIV  MEDARBETARE

MÅL: TRYGG,  SÄKER  OCH  UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ

O

.  Sjuktalen inom Barn och Utbildning hålls på en låg nivå.

Mål 2020-2022:4 procent eller lägre.

MÅL: DELAKTIGHET  OCH  INFLYTANDE  FÖR  MEDARBETARNA

x

MÅL: TYDLIGT  OCH BRA  LEDARSKAP

X

Framtiden

Skolnämnden fortsätter ansträngningarna att under 2020nå en ekonomi i balans och föratt anpassa verksamheten

till de preliminära budgetramarna för kommande år.

Tillsammans med fastighetsenheten fortsätter också arbetet med att lösa akuta lokalproblem och för att på sikt finna

anpassningar till barn— och elevtal i kommunens olika delar.

Grundsärskolans placering och organisation är under utredning, liksom elevhälsans organisation.
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Vård och omsorg

PERIODEN SOM GÅTT

Spridningen av Corona  viruset  har sen mitten av Mars haft stor påverkan på verksamheterna inom Vård och

omsorg, både beträffande arbetssätt och bemanning.

Fokus har varit att upprätthålla en god vård och omsorg samt att utarbeta processer, arbetssätt och rutiner

under pågående pandemi för att förhindra och förebygga smitta.

Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet har varit högt prioriterat under delåret med målsätt—
ning att undvika underskott samt skapa förutsättningar för budget i balans.

Utvecklingsarbetet med Vård och omsorgs ledningssystem har under delåret fortgått med fokus på kartlägg-
ning av verksamheternas processer samt på att ta fram styrande dokument.

Alla verksamheter har utvecklat sina kunskaper i digitala mötesformer via Skype.

En granskning via intervjuer med enhetschefer inom särskilt boende och Hemtjänst år gjort av IVO i slutet av

Maj, dessa intervjuer ledde inte till ytterligare granskning.

En utvärdering och genomlysning av Bemanningsenheten har påbörjats.

Arbetet med psykisk hälsa har permanentats och samverkan med Barn— och utbildning har påbörjats under
våren 2020.

En SIP-koordinator riktad till målgruppen barn, unga och vuxna (ej äldrevården) har projektanställts. Tjäns-
ten finansieras med medel från Regionen.

Medel från Arvsfonden  (TLO) har möjliggjort kompetensutveckling för medarbetarna inom samtliga verk—

samhetsområden.

Statsbidrag för ersättning av kostnader orsakade av pandemin har sökts från Socialstyrelsen.

Återsökning av medel från Migrationsverket sker from våren 2020 digitalt vilket förenklat återsökningspro-

cessen.

Verksamheten inom lFO redovisar ett underskott på grund av den fortsatta ökningen av externa placeringar
samt ökade kostnader av försörjningsstöd.

Medel från Socialstyrelsen har beviljats för bemanning av den sociala barn— och ungdomsvården, för utveckl-
ingsarbete med att förhindra våld i nära relation samt för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa.

Validering av icke behöriga socialsekreterare inom myndighetsutövning för barn och unga har fortsatt under

våren  2020.

Arbetet med att upprätthålla en rättssäker handläggning och systematisk uppföljning av beslut som säker—
ställer korrekt arbetsgång fortgår på lFO.

Allvarlighetsgraden på inkomna anmälningar inom både Vuxenenheten och Barn— och ungdomsenheten har

ökat.

Arbetet med Våld i nära relation fortgår och Nya Eugenia, ett kommunövergripande forum för samverkan,
har startats upp under Våren 2020.

Boendesamordnarens roll i det förebyggande arbetet med bostadsförsörjningen med "en väg in" i samtliga
bostadsfrågor har förenklat och förbättrat situationen för den enskilde.

[F0 och FO Biståndsenhet har under året ökat samarbetet genom gemensamma ledningsmöten vilket gene—
rerat skapande av samverkansform. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för målgruppen, äldre personeri
hemlöshet som också har behov av biståndsenhetens insatser.

Fredens boende har flyttat från Lindgården i Kila till Kungsgatan 29 i Sala. Flytten är positiv både ur ett eko—
nomiskt perspektiv och framförallt ur ett brukarperspektiv.

En viteskostnad för icke verkställt gruppbostadsbeslut inom F0 har fallit ut på 400 tkr.

Ett förändrat arbetssätt är gjort inom område FO där två servicebostäder samverkar gemensamt till en,
"Centrumsservicebostad”, för att möjliggöra ett effektivt nyttjande av personalresurser som varit till gagn för

både brukare och personal.

En brukare har fått arbete på ordinarie arbetsmarknad och har avslutat sin dagligverksamhet.
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Ett icke verkställt gruppbostadsbeslut LSS.

Anhörigcentrum har varit stängt för fysiska möten p g a pandemin. Det har varit möjligt att ringa till anhörig-
konsulenten för samtalsstöd vid behov.

Anhörigkonsulenten har  delvis  arbetet  i  V00 skyddsmaterielförråd som upprättats under pandemin.

Behovet av anhörigstöd har ökat under pandemin då andra avlastande insatser ställts in för att minska
smittspridning. Uppdragen har därmed ökat för de två anhörigstödjarna.

Det har tillverkats skyddsutrustning i  form av visir på en dagligverksamhet LSS, Bara Vara samt Gnistans
dagverksamhet.

Det har varit flera chefsrekryteringar och därmed en del vakanser under rekryteringen.
Verksamhetschefinom Administrativtstöd har avslutat sin tjänst på Vård och omsorg. Tjänsten vakanshålls.

Projektet välfärdsteknologi har skapat många digitala utbildningar som många medarbetare har utbildats i.
Till exempel välfärdsteknologi, lyftteknik och social dokumentation  m  H  .

Två av tre planerade e—tjänster har startats. De tjänster som nu finns att tillgå på Sala kommuns hemsida är
avgiftshantering samt orosanmälan för barn och unga.

Mobilt arbetssätt har implementerats i hemsjukvården och alla chefer har genom gått utbildningen att leda i
digital förändring.

Digitala planeringssystem har testats på fyra verksamheter.

IVO har under sommaren valt att granska ]akobsbergsgården med anledning av arbetet med Covid—19.

Vård och Omsorg har köpt sjuksköterske- samt underskötersketjänster av hyrbolag för att klara det ökade
behovet av arbetskraft under pandemin.

Äldreomsorgens efterfrågan på boendeplatser hade en topp i början av året. Den sjönk något under
vår/sommar. Snittet har legat på ca 10 personer.

SÄBO's schemaförändring gällande resurspass och att inte tillsätta vakanser fullt ut har gett effektivare ar-
betssätt.

Äldreomsorgen har rekvirerat stadsbidrag/stimulansmedel inom områdena: demens, ensamhet hos äldre
och välfärdstekniska lösningar.

] ett led att förhindra smittspridning har växelvården och dagverksamheterna för äldre varit stängda sedan
mitten av mars månad.

Ökad ärendemängd i hemtjänsten genom att andra avlastande insatser hållit stängt p g a pandemin.

En Covid—19 enhet har startats på jakobsbergsgården för att förhindra smittspridning. För att ge plats till
enheten har Parklängans korttidsenhet tillfälligt flyttat till Björkgården.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Externa intäkter -zm— 42 261 -38 866 473 610 35 321

Interna intäkter -425 23 -402 638 -S77 -61

Summa intäkter -26 337 -68 150 41 859 -39 504 -74 187 34 683

Köp av huYUdverk' 42 442 54 659 -12 217 63 659 79 006 -15 347
samhet, bidrag

Personalkostnader 306 958 308 302 -1 344 460 480 467 252 —6 773

Övriga kostnader 19 250 45 545 —26 295 28 874 75 210 -46 337

Interna kostnader 35 784 35 690 94 53 674 51 587 2 086

Summa kostnader 404 433 444 196 39 762 606 586 673 055 -66 370
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Tkr Budgetjan- Utfalljan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Awikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Resultat 378 096 376 046 2  050 567 182 598 868 -31 686

PERIODENS  RESULTAT

Periodens resultat är 2 050 tkr bättre än periodbudget. De stora avvikelserna finns bland externa intäkter, köp av hu-

vudverksamhet samt övriga kostnader. Posterna består av upplupna intäkter och material— och personalkostnader
hänförliga till covid—19 samt en oförutsedd ökning av kostnader för placeringar och institutionsvård.

ÅRSPROGNOS

Prognosticerat resultat är  »31  686 tkr sämre än budget. Effekterna av covid-19 fortsätter att märkas under resten av
året och påverkar resultatet på samma sätt som tidigare. Sala kommun skickade in ansökan om ersättning för mer—

kostnader på 29 800 tkr. Vi vet ännu inte vilket ställningstagande som Socialstyrelsen kommer att göras med hänsyn
till de stora ansökningsbelopp som myndigheten har fått in. Det är en mycket stor prognososäkerhet med anledning
av den information som Socialstyrelsen meddelade den 22 september, vilket innebär att Sala kommun inte kan räkna

med full täckning för merkostnader kopplade till Covid—19. Det beräknade beloppetsom Sala kommun kan komma att
erhålla i täckning för merkostnader uppgår till 18 680 tkr. Prognososäkerheten beräknas till plus/ minus 5 000 tkr.

Kostnaderna för placeringar och institutionsvård förväntas fortsatt ligga på en högre nivå än budgeterat.

Driftsredovisning
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Kontorsögr vht S 048 —24 637 29 685 7 571 —16 219 23 790

Adm & bemanning 17 589 15 871 1 718 26 385 21 621 4 764

Individ och familj 64  659 77 970 —13 311 96 991 118 094 —21 103

år:;ågigsndrade 72 620 67 253 5 367 108 938 107 014 1 924

Omsorg om äldre 218 180 239 589 -21  409 327 297 368 359 -41 062

Summa 37B 096 376 046 2  050 567  182 598 869 -31  686 '

Stora kostnader inom alla verksamhetsområden kopplat till Covid-19 såsom skyddsutrustning, personalkostnader och
arbetskläder/tvätt. Ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan har intäktsförts med totalt 2 900 tkr fö r—
delat på respektive enhet där äldreomsorgen har fått de största beloppen.

På Kontorsövergripande verksamhet finns förväntade intäkter från Socialstyrelsen avseende covid—19 på 18 680 tkr.

Ätersök för merkostnader kopplade till covid—19 skickades in till Socialstyrelsen den 28 augusti och avser kostnader

under perioden feb— 28 aug på 29 814 tkr.

Området Administration och bemanning har en positiv årsprognos jämfört med budget på 4  764  tkr. Statliga bidrag

ligger under budget vid delåret men med en återhämtning räknat på helåret. Det beror på förlängning av projekt till

följd av covid-19.

Individ och familj har tidigt Linder året sett en ökning av kostnader för institutionsvård och familjehemsplaceringar.
Vid delåret 13 311 tkr över budget och beräknat på helår 21 103 tkr över budget.

Omsorg om funktionshindrade hamnar bättre än budget med S 367 tkr vid delåret och 1 924 tkr för helåret. Tidigare
bokade befarade vitesbelopp 1 200 tkr har kunnat återföras samt att ätersökning från Migrationsverket fallit ut med
1 400 tkr. Arbetskraftskostnader 2 619 tkr lägre än budget vid delåret beroende på vakanshållna tjänster.

44 (54)



Investeringar

Tkr Budget  jan- Utfall  jan-aug Avvikelse Budget  Helårsprognos AWikelse

aug 2020 2020 2020 2020

_ Verksamhetssystem am,—O" O 1  000 1  000 0

Digitala  lås, HTJ o 0 o 1  200 1  200 0

Sängar, SÄBO 0,6 0,6 0 800 800 0

‘Summa 0,6 0,6 sono 3  000 o  5

KOMMENTARER

investeringar i  nytt  verksamhetssystem har dragit ut på tiden  p  g a covid-19.  Projektet planeras  att komma igång un-

der  hösten.

Nya digitala lås till  hemtjänsten  är upphandlade och projektetgenomförs i höst.

Utbyte  av sängar inom SÄBO löper på enligt plan.

EU-BIDRAG

Vård och omsorg har beviljats medfinansiering av  ESF, europeiska socialfonden, till två projekt Projekten ärVälfärds—

teknologi och Kompetenscentrum. Projekt Välfärdsteknologi startade  1  september  2018.  Projektets målsättning är att

kompetensutveckla medarbetare att hantera olika digitala medier, klara av att hantera digitalteknik samt få en förstå-

else för betydelsen av digitala verktyg i arbetet nu och i framtiden. Projektet har ansökt och beviljats ett års förläng-

ning och kommer att pågå to m 30 september 2021.

Projekt Kompetenscentrum startar tidigast  1  oktober 2020 och planeras pågå 01130 september 2022. Målsättningen

med projektet är att utveckla ett självförsörjande koncept med kompetenshöjande insatser för alla medarbetare inom

V00 för att bl a trygga och stärka redan befintlig kompetens samt att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skal bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning.

Flertalet mål och indikatorer mäts enbart i bokslutet pga. att fakta inte finns vid tiden för delårsbokslutet. Se VEP. Endast sjukfrånvaron

mäts i delårsbokslutet.

.Målet är helt uppfyllt  .  Målet är delvis uppfyllt OMålet är inte uppfyllt  ®M§tindikatorsaknas ®lngen  matning X  Inget mål satt

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

Flera av målgrupperna som beviljas insatser inom Vård—och omsorg kommer att öka i framtiden. För att sä- ©
kerställa rätt insatser med en god kvalitet är det nödvändigt att ha medarbetare med god kompetens. Beho—
vet kommer att öka och rekryteringsbasen behöver breddas.

Mål: Alla medarbetare ska ha rätt kompetens och Vård—och omsorg ska vara en arbetsgivare som lockar per—
soner att söka sig till Sala.

Mäts: Kompetensen synliggörs årligen i medarbetarsamtal samt i medarbetarens utvecklingsplan.

MÅL: ENLÅNGSlKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Genom digital utveckling ska Vård—och omsorg effektivisera arbetet samt öka tillgängligheten för medbor- &
garna.

Mål: Ökat antal E-tjänster.

MÅL: EN  LÄNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, med minsta möjliga påverkan på miljön. &
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Mål: Ökat användande av  mobilt  arbetssätt, minska antalet bilar och öka användandet av el—cyklar.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:  NÖJDA  MEDBORGARE OCH  BRUKARE

Brukarnöjdheten ska vara  hög.

Mål: Brukarnöjdheten ska minst vara 75 %. Svarsfrekvensen ska öka.

Mäts: Årligen genom brukarenkäter.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Verksamheterna ska ha en god service med hög tillgänglighet och kvalitet. insatserna ska vara rättssäkra och
grunda sig i bästa tillgängliga kunskap.

Mål: Ökad användning av E-tjänster för tillgänglighet dygnet runt. Alla verksamheter arbetar med systema-
tiskt kvalitetsarbete enligt gällande metod.

Mäts: [ ledningssystemet.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Personer som vänder sig till och som får insatser av Vård- och omsorg ska uppleva delaktighet och inflytande
i hur de utförs.

Mål: 85  %  ska uppleva medbestämmande och inflytande utifrån de insatser de beviljats.

Mäts: Via brukarenkät.

Perspektiv Medarbetare

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska verka för att nå mål som ska ge förutsättningar för ett positivt arbetskli-
mat, god hälsa och medarbetarinflytande. Sjukfrånvaron behöver sänkas.

Mål 95  %  känner till och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mäts: ] medarbetarenkät samt vid Fysisk och psykosocial skyddsrond.

Mål: Minska sjukfrånvaron med 1 %

Mäts: Sjukstatistik

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Delaktighet och inflytande säkras genom att samverkansavtalet följs

Mål: Alla verksamheter ska arbeta enligt samverkansavtalet

Mäts: [ medarbetarenkät

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Chefer ska ha ett tydligt uppdrag och ledarskapet ska ha och skapa förutsättningar för goda resultat. Stöd—
funktioner är en viktig faktor för ett hållbart ledarskap.

Mål: En majoritet av medarbetarna ska uppleva ett gott ledarskap. Chefer ska uppleva att de har förutsätt—
ningar för att utöva ett gott ledarskap.

Mäts:  I  medarbetarenkät
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F  ramtiden

Arbetet med en  budget  i  balans  kommer att vara fortsatt prioriterat under hösten  2020.

Fortsatt arbete med att sänka sjuktalen.

Det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter och under hösten  2020  kommer enhetschefer inom samtliga

verksamhetsområden att utbildas i att genomföra händelseanalyser.

Arbetet fortsätter med att färdigställa Äldreplanen. Det kommer bland annat att genomföras enkätundersök—

ningar hos kommuninvånarna.

IFO står inför fortsatt stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen och ett fortsatt ökat inflöde av

anmälningar och ansökningar.

Arbetet med det övergripande målet att arbeta med lösningar på hemmaplan istället för externa placeringar

både vad gäller barn, ungdomar och vuxna ska fortsatt prioriteras.

Utbildningssatsningar som genomförs på IFO under perioden september—november  2020  är Signs of Safety

och Nätverksorienterat familjearbete.

En kartläggning av försörjningsstödet kommer att genomföras.

implementering av automatisering av försörjningsstödet kommer att påbörjas.

En "Handlingsplan mot barnfattigdom" kommer att upprättas isamverkan med övriga kontor inom Sala

kommun.

Se över möjlighet till digital nattillsyn inom flera områden.

Fortsatt arbete med länsövergripande rutin vid utskrivning från LRV/LPT.

Jobba med vidareutveckling av fritidsaktiviteter, LSS boende.

Organisera om biståndsenheten och socialpsykiatri.

Starta ny dagligverksamhetsgrupp.

jobba vidare med ESF projektet välfärdsteknik, digitala utbildningar, planeringssystem för personal på våra

särskilda boenden, digitala inköp mm.

Starta nytt ESF projekt, kompetenscentrum.

Arbeta för en ökning/omfördelning av boendeplatser utifrån specifika behov.

Se över möjligheten att stänga boendeplatseri mindre lämpliga lokaler.

Se över behoven av olika boendeformer.

Arbeta för kompetenshöjning hos medarbetarna.

Fortsatt samverkansarbete med Regionen.

Rätten till heltid införs under  2020  inom äldreomsorgen.

IVO granskning gällande Covid—19 pågår på jakobsbergsgården utifrån intervju med MAS och Regionens

smittskyddsläkare. Svar inväntas.
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Resurspass  och minskad täckning vid sjukfrånvaro  fortsätter.

Statsbidrag för ökad meningsfull vardag inom äldreboende har  sökts.

Kontinuerlig beställning av skyddsutrustning för att säkerhetsställa behov.

Möjligheten till Äldrelyftet inom äldreomsorgen ses över.

Arbetet med intern samverkan för att på bästa sätt utveckla insatsen trygg hemgång fortgår, likasä arbetet

med samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst.

V00 och kultur och fritid kommer att samverka kring fritid för äldre, detta enligt Sala kommuns Äldreplan.

Fortsatt mycket hög beredskap för Covid—19 inom alla verksamheter.
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Överförmyndaren

PERIODEN SOM  GATT

Verksamheten är sedan 2019 förlagd i Västerås.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr

Externa intäkter

Interna intäkter

Summa intäkter

Köp av huvudverk-

samhet, bidrag

Personalkostnader

Övriga kostnader

Interna kostnader

Summa kostnader

Resultat

PERIODENS RESULTAT

Budget  jan-

aug 2020

1 291

667

68

2  024

Z  024

Verksamheten följer budgeten väl.

ÅRSPROGNOS

Ingenting tyder på att verksamheten skall ha någon större avvikelse vid årets slut.

Driftsredo visning

Tkr

Överförmyndaren

Summa

Budget  jan-

aug 2020

2  024

2  024

Utfall jan-aug

2020

1724

129

9

81

1  943

1  943

Utfall jan-aug

2020

1 943

1  943

Avvikelse

—433

538

-15

81

81

Awikelse

81

81

Budget

2020

1 936

1000

100

3 036

3  036

Budget

2020

3  036

3  036

Här analyseras resultatet/prognosen utifrån verksamhetsområden och perioder.
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Helårsprognos

2020

1 936

1 000

100

3 036

3  036

Helårsprognos

2020

3  036

3  036

Awikelse

O

0

O  !

Awikelse

O

O  ,



Investeringar

Tkr aug 2020 2020 2020

Summa

Kontoret  har inga investeringar.

EU-BIDRAG

Kontoret erhåller inga Eu-bidrag.

Målavstämning

Budget jan- Utfall  jan-aug Avvikelse Budget  Helårsprognos

2020

Avvikelse

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

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning.

.Målet är helt uppfyllt  '  Målet är delvis uppfyllt OMåiet är inte uppfyllt ©Mätindikator saknas  ®Ingen  matning

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: VÄXANDE SALA

MÅL: ENLÄNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

MÅL:  EN  LÄNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:  NÖJDA  MEDBORGARE  OCH  BRUKARE

MÅL:  GOD  SERVICE AV HÖG  KVALITET

MÅL: PÅVERKAN OCH  INFLYTANDE FÖR  KOMMUNENS MEDBORGARE

KOMMENTAR:
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PERSPEKTIV  MEDARBETARE

MÅL:  TRYGG,  SÄKER  OCH  UTVECKLANDE  ARBETSMIUÖ

MÅL:  DELAKTIGHET  OCH INFLYTANDE FÖR  MEDARBETARNA

MÅL:  TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

KOMMENTAR:

Framtiden

Verksamheten kommer fortsätta  ligga i  Västerås då det har fungerat  bra,
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Revisionen

PERIODEN  SOM  GÄTT

. Revisorerna har  genomfört  sju sammanträden under perioden januari till augusti 2020.

- Under perioden har ett antal fördjupade granskningar genomförts:

O

O

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Granskning av Sala kommuns krisberedskap

' Under perioden har revisorerna träffat några av nämnderna och kommunstyrelsen, under hösten planeras

ytterligare träffar.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr

Externa intäkter

Interna intäkter

Summa intäkter

Köp av huvudverk-

samhet, bidrag

Personalkostnader

Övriga kostnader

Interna kostnader

Summa kostnader

Resultat

Budget jan-

aug 2020

196

390

O

586

586

Utfall jan-aug

2020

186

191

0

377

377

Awikelse
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Budget

2020

294

585

O

879

879

Helårsprognos

2020

294

585

O

879

879

Avvikelse



PERIODENS RESULTAT

Merparten  av de beslutade granskningarna genomförs under  hösten, vilket innebär att den

största kostnadsbelastningen sker under den andra hälften av året samt i början av  2021  då

kommunens årsredovisning granskas.

ÅRSPROGNOS
Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras. Budgeten kommer därför att förbrukas i sin helhet.

Driftsredovisn in g
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2020 2020 2020 2020

Revision 556 879

Summa  L 586 879 l

Se ovan.

EU-BIDRAG

Framtiden

.  Revisorerna har planerat in träffar med kommunstyrelsens saint nämndernas presidier och förvaltningsled—

ningar under hösten.

-  Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras i enlighet med revisionsplanen.

~  Revisionsmöten genomförs enligt beslutad årsplan, vanligtvis månadsvis.
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SALA KOMMUN

Växel: 0224—747 000  l  E-post: kommun.info@sala.se  l  Postadress: Box 304, 733 25 Sala
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