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Dnr 2020/1188

Delårsrapport med prognos 2020

INLEDNING _
Föreligger förslag till delårsrapport för Vård— och omsorgsnämnden 2020.

Resultat helår: -31 686  tsekr.

Beredning

Bilaga VON 2020/55/1. Missiv och rapport.

Verksamhetscontroller Fredrik Miklaheim och socialchef Ingrid Strandman

föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar

att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

a_tt godkänna rapporten och överlämna den till Kommunstyrelsen.

BESLUT

Vård— och omsorgsnämnden beslutar

a_tt godkänna rapporten och överlämna den till Kommunstyrelsen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Utdrag

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr  2020/1256

Delårsbokslut

INLEDNING

Delårsbokslut per den  2020—08-06  föredrogs.

Beredning

Bilaga KFN  2020/79  Delårsbokslut

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Något av det som kultur— och fritidskontoret arbetat med under året är att

renoveringen av simhallen blev klar i maj, biblioteksverksamheten har erhållit

bidrag från Kulturrådet för "Stärkta bibliotek" och nya bryggor och ny driftansvarig

för Hällsjöbadet. Covid-19 har påverkatverksamheten på många plan bland annat

genom att man infört fria plan-, hall- och lokalhyror och Träffpunkten har pausat sin

verksamhet. Dessutom har föreningar haft möjlighet att söka ekonomiskt stöd för

att minska konsekvenserna med anledning av Covid-19.

Biblioteksverksamheten beräknas göra ett överskott på 100 tkr genom generell

återhållsamhet i med anledning av Covid-19.

Täljstenen/ ungdomslokalen beräknas göra ett överskott på 152 tkr på grund av

färre läger, färre veckor och därmed lägre personalkostnader för sommarlägren.

Fritid beräknas göra ett överskott på 303 tkr på grund av LSS /  fritid och

Träffpunkten inte haft verksamhet med anledning av Covid-19.

Kultur beräknas göra ett överskott på 151 tkr då inställda arrangemang medför att

bidrag inte kommer att betalas ut.

Anläggningar beräknas göra ett underskott på ~204 tkr på grund av minskade

intäkter med anledning av beslut gällande fria plan-, hall och lokalhyror.

Simhallen beräknas göra ett underskott på -208 tkr på grund av minskade intäkter

då prissänkning skett och förväntat minskat besöksantal.

Semesterlöneskulden för perioden är 460 tkr som påverkar resultatet positivt för

Förvaltningsledningen. Detta kommer att justeras under resterande period av året

vid uttag av semester.

Beräknat netto 293 tkr.

Yrkande

Anders Westin (C] yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt med redaktionella ändringar godkänna bilaga Delårsbokslut.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

ag med redaktionella ändringar godkänna bilaga Delårsbokslut.
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Dnr 2020/132

Intern  kontrollplan

INLEDNING

Enligt  av kommunfulimäktige fastställt  Reglemente  för internkontroll i Sala

kommun ska nämnder och styrelse varje år anta särskild plan för uppföljning av den
interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, detvill säga de skall med rimlig
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten. Efterlevnad av lagar, föreskrifter, policys, riktlinjer med mera.

Beredning

Bilaga KFN 2020/80, Intern kontrollplan

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Westin (C) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna den Interna kontrollplanen enligt bilaga KFN 2020/80.

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

&godkänna den interna kontrollplanen enligt bilaga KFN 2020/80.

Utdragsbestyrkande
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&  SA LA 2020-03-(115)
KOMMUN ÄRENDE3

DNR 2020/1202
JUNEANN WINCENT

DIREKT:  0224-74  70 01

BARN  OCH UTBILDNING

Skolnämnden

IVIISSIV

Delårsrapport Skolnämnden  2020

INLEDNING

Nämnder och styrelser ska lämna delårsrapport med prognos per den  31/12  för

drift och investeringar samt en kortfattad version av den sammanfattande

redovisningen som sker till bokslutet.

FÖRSLAG TILL  BESLUT

Skolnämnden föreslås besluta

a_tt godkänna upprättat förslag till delårsrapport  2020  samt

a_tt överlämna delårsrapport  2020  till Kommunstyrelsen.
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BARN OCH UTBILDNING

Skolnämnden

IVIISSIV

Rapportering av internkontrollplan

INLEDNING

Avrapportering av internkontrollen skall ske i samband med delårsrapporten samt

bokslutet.

Ärendet

Avrapporteringen i delårsbokslutet är en indikation på vad som slutligen kan

rapporteras i bokslutet för 2020.

Utredningens innehåll/Tjänstemännens yttrande

De tre områden som nämnden i december  2019  beslutade att internkontrollplanen

för 2020 skall bevaka gäller elevplaceringar ur ett integrationsperspektiv, elever

som efter grundskolan är behöriga till gymnasieskolans nationella program, samt

omsättning av ledare och annan personal.

Redovisningen sker enligt den mall som ekonomikontoret fastställt.

Konsekvenser för landsbygden

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden.

Ekonomiska konsekvenser

FÖRSLAG TILL BESLUT

Skolnämnden föreslås besluta

a_tt godkänna rapport av internkontrollplan.


