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SALA KOMMUN I KORTHET
Befolkning

Kommunens kvalitet l korthet (KK1‘K)

Sala kommuns folkmängd ökade med 244 personer under
2016, och var vid årsskiftet 22 353 personer.

Såhär ligger Salatill ijämförelse med andra kommuner i

ett urval av områden:

Under året föddes 224 personer som kan jämföras

Salas
resultat

med215personer under äret före.255personeravled

9 Basra

2016 jämfört med 221 personer under 2015.
Anta] personer som flyttade in till kommunen under förra
året var 1 232 vilket är 25 personer fler än under år 2015.

Hur stor andel av medborgarna fårsvar på en enkel eepostfrågainom
två arbetsdagar?

Antalet utflyttande från kommunenvar 959 personerun-

Epost-svar %

der förra året, i jämförelse med 1 019 personer år 2015.

4 475

19-64år

12455

55 2 W

50

O

3°15

0-13år

87

rå-e-rw0-«=E=0

Salas befolkning iåldersklasser

Invånare

Medel

sämsta

100

Hurstor andel ov medborgarna som tar kontakt med en handläggare
via telefon får ett direktsvar på en enkelfråga?

5 412

Telefankontakt %

l

46

.

Sysselsättning

åk,

r

Antal förvärvsarbetande ltommuninvänare är 10 322
personer, varav 5 4-39 män och 4 883 kvinnor.

‘mm:

50

O

100

Hur lång är väntetiden isnitt för att få plats på ett äldreboendefrån
ansökan till erbjudande om plats?

l Salakommun finns det 8 106 arbetstillfällen. Utpendling
till annan kommun 3 952 personer, 2 272 män och 1 680
kvinnor. Inpendling till Sala kommun 1 736 personer, 970
män och 766 kvinnor.

Väntetid särskilt boende, dagar
72

Im
Ahi
70

4*

Såanvändes skattepengarna 2016

U

9

'

210

140

Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats försi tt barn inom
förskoleverksamheten på önskat placeringsclatum?

Såhär fördelades 100 kr i kommunalskatt på olika verksamheter:

Väntetid förskola, dagar

Skola och förskola
Grundskola och särskola
Förskola
Gymnasieskola

22
19,87 kr
11,01 kr
7,91 kr

o—%
0

Vård och omsorg

Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade
lndivid- och familjeomsorg
Försörjniilgsstöd
Kultur och fritid
Kultur och fritid samt kulturskola

.

0

100

150

Hur stor andel av eleverna i årskurs 9 ör behöriga till något nationellt
program på gymnasiet?

26,17kr
9.08 kr
5,08 kr
1,62 kr

Elever behöriga till gymnasiet %

r

3,98 kr

0,0

Övrigt
Arbctsmarknadsätgärder och vuxenutbildning
Gator, parker och lokaler
Räddningstjänst
Färdtjänst, skolskjuts, kollektivtrafik
Kommunens övriga verksamheter

i
50

1,28 kr
2.55 kr
1,86 kr
3,39 kr
6,21 kr
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INLEDNING

Politik och organisation

Snabbfakta 4 år i sammandrag

Den politiska organisationen i Sala kommun består av
kom :nunfullmäktige (KF), kommunstyrelse [KS], fyra facknämnder samt demokratibererlning,
valnämnd, Överförmyndare

och kommun

revision.

Till KS finns två utskott

till Vård- och omsorgsnämnden

och

Nyckeltal/mått

2013

Åretsresultat
Årets resultat 50m andel av skatteinr
täkter, bidrag och utjämning, %

ett utskott.

Kommunen har en gemensam förvaltning som sköter det
ar Llppdelad 1tio kontor.

Nertokostnader,
mkr

2014

2015

2016

65,1

1,1

38,9

52,4

6,0

0,1

3,4

4, 2

1113,1 1 124,8

1 135,9

9,1

1,1

5,4

1019,3

_förändringfrånföregåendeär'%

dagliga arbetet. Forvaltmngen

0,7
Jämförelsestörande

intäkter, mkr

- förändring fr föregående år,
justerat m jämförelsestörande,
“/

29,9

o

9,8

0

1,6

6,0

2,5

6,5

1 091,5

1 119,6

1161,3

1 237,9

3,2

2,6

3,7

6,6

93

99

97

96

-6,6

-5,3

-3, 3
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mkr

103,8

68,2

109,5

359,7

347,0

274,8

Tillgångar per invånare, kr
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21 769

21 925

22 353

738,1

778,7

908,5

2,5

5,5

9,5

Känslighetsanalys:
10 öre i förändrad skattesats

ca 4,0 mkr

1 % ränteförändring,

ca 2,8 mkr

Iåneskulden

1 %medarbetarkostnad
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Presentation av kommunens
modell

styr-

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna

följasupp.Mätbarhetenâstadkomsmedhjälp av såkallade
indikatorer.

KOMMUNFULLMÄKHGESVISIONav hur kommunen
skall utvecklasär utgångspunktenför målstyrningsproces-

INDIKATORNvisar hur väl måletär uppnått.lndikatorerna
kan varakommunövergripandeeller nämndspeciñka.Ofta
krävsdet flera indikatorer för att kunnaavgöraom kom-

sen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om budget och
plan för den treåriga planperioden.

munen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska

målsättningeninte kan mätasi form av enindikator ska
deniställetformulerassomen inriktning, fullmäktigekan
dågenämndernadirekta uppdrag.

BUDGETDOKUMENTET
innehåller de ekonomiskaramarnaför nämndernaochde målsomfullmäktigevill att
kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet
med att ta fram budgeten påbörjas med att ett budgetdirek-

ANSVARSOMRÄDE,
ÅTGÄRDEROCHlNDIKATORERär

tiv beslutas.Kommunstyrelsensbudgetberedninghar
sedanplaneringsmötenmednämnderna. Dågörsgenomgångaravdeplaneringsunderlagsom nämndernatagit

angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner.
Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat

talar om vilka åtgärdernämndenplaneraratt genomföra
för att uppnåmålsättningarna.

fram. Fullmäktige fattar därefter budgetbeslut under hösten.

BOKSLUTETREDOVISARÃRLIGEN en samlad redogörelse
I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna
hur ramarna fördelas och hur den egna verksamheten ska

för Godekonomisk hushållning. Därgörsensammanvägningavdet ekonomiskaresultatetsamthur väl målen

bidra till att uppfylla fullmäktigesuppsattamål.

har uppfyllts.

DEPOLITISKAMÄLENär formulerade ochgrupperade
utifrån FYRAPERSPEKTIV:

-

Hållbartsamhälle

-

Medborgare

-

Medarbetare

-

Ekonomi
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten

fritid för äldre har startat ett efterlängtat

café vid Träffpunkt Kaplanen. Det är en plats att möta
andra människor ochfå ett rikt socialt liv,samtidigt som

Året som gått

det ökar livskvalitén och bevarar hälsan hos våra seniorer.
Inledningen av 2016 präglades av de flyktingströnimar
som nådde Sverige och Sala under 2015. Samverkan och
samordning internt och externt vari fokus för att möta

lnom äldreomsorgen syns en ökning av behoven av såväl
hemsjukvård och rehabilitering som inom vård- och om-

behoven på ett effektivt sätt. På kommunövergripande nivå
samordnades insatserna för att förebygga social oro och
konflikter. Det framgångsrika arbete som gjorts i Sala av
frivilliga,kommunen, föreningar och näringsliv har väckt

ser/månad. Ca 8 300 flera timmar hemtjänst utfördes år
2016 i jämförelse med år 2015.

uppmärksamhet

båda regionalt och nationellt.

Flera delar av kommunens

verksamheter

har påverkats

av

ökningen av ilyktingmottagandet, framförallt vård- och
omsorgsverksamheten,

sorgsboende

[VäBo]. l snitt saknas det 23 VäBo plat-

Gymnasieskolan har vänt en mångårig trend, vilket innebär
att andelen elever frän Sala som väljer kommunal gymnasieskola i Sala ökar. Stora insatser görs för att vidmakthålla
den utvecklingen.

barn- och utbildningsverksamhet-

en, fastighetsenheten ochkultur- och fritidsverksamheten.
I Sala kommun har förmågan att hantera kriser förstärkts
genom utbildningsinsatser och andra kvalitetshöjande
insatser samt genom inrättande

av Tjänsteman

i Beredskap

(Tie).

Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt också
nästa är. I är beräknas BNP,kalenderkorrigerat, öka med
3,2 % och nästa år med 2,8 %. Drivande bakom tillväicten

Under hösten fattades beslut om att bilda ett kommunalt
näringslivskontor och att som en konsekvens av detta ej
förlänga avtalet med Företagarcentrum.
Syftet är att stärka
det kommunala näringslivsarbetet
och effektivisera samarbetet mellan företag, kommunens olika verksamheter
och myndigheter.

Under senare delen av året beslöts att kommunen ska
starta ett bredbandsbolag i syfte att stärka och snabba på
utbyggnaden

av bredband

i kommunen.

Utbyggnad av det publika Wifi-nätet till att omfatta Sala

stadspark.
Mycket tid under året har lagts pä stora investeringsprojekt
såsom Ransta nya skola ochförskola, Vallaskolan förskoleklass till årskurs 6 byggs om och till samt två nya LSS-

boenden. Det saknas boendeplatser inom LSSoch verksamheten
las

Omvärldsanalys

har nu tolv sådana beslut som inte kan verkstäl-

Räddningstjänstens utryckningsverksamhet har en ökning av antalet larm i Sala kommun. Ökningen är i huvudsak relaterad till automatiska brandlarm, men glädjande
nog har antalet 'brand i byggnad' minskat. Antalet trafikolyckor har minskat i Sala.
Genom användande

av konsulttjänster,

har den brand-

förebyggande verksamheten blivit mycket väl genomförd.
Anslutningen

till Storstockholms

räddningscentral

[SSRC]

har utfallit till mycket stor belåtenhet, och
visade sig vara direkt avgörande vid branden på sågen i
Heby.

är kraftigt ökade investeringar och en snabbt växande
offentlig konsumtion i kölvattnet av Ijolårets stora antal
asylsökande. Experten och hushållens konsumtionsutgifter
ökar i är relativt måttligt, men förväntas öka i snabbare takt

nästa år. Åren2015 - 2017kanbeskrivassomhögkonjunkturår för svensk ekonomis del.
En fortsattstark

tillväxt i efterfrågan

och produktion

inne-

bär attläget på arbetsmarknaden förbättras ytterligare.
Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin beräknas
2017 öka med 1,3 % vilket kan jämföras med en ökning

med 1,8 %2016.Den positiva utvecklingen innebär att
arbetslösheten gradvis minskar ner mot 6 %. Trots det
förbättrade läget på arbetsmarknaden beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad med en ökning av genomsnittlig timlön med 2,8 %.

Ett ökat resursutnyttjande, bättre fart på privat konsumtion, högre råvarupriser och en försvagad krona innebär att
prisökningstakten gradvis stiger under äret. Efterhand når
ökningen av konsumentpriserna
mätta som KPlF, dvs. KPI
exklusive hushållens räntekostnader, över 2 %. Bedömningen är att Riksbanken i början av 2018 höjer styrräntan.
Den stramare penningpolitiken får till följd att kronan

stärks och då framförallt mot euron.
Utvecklingen åren 2018-2020 är ingen prognos utan i

stället en framskrivning gjord på basis av några på förhand
uppställda antaganden. Styrande i detta upplägg är att
svensk ekonomi pä sikt återgår till konjunkturell balans.
Det innebär en mer normal men väsentligt långsammare
utveckling av produktion och sysselsättning än tidigare då
den svenska ekonomin gått från låg- till högkonjunktur.
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Åren 2018-2020 understiger BNP-tillväxten 2 % samtidigt
som Ökningen i sysselsättningen är starkt begränsad.
.återhämtningen isvensk ekonomi, med en relativt stark
utveckling av sysselsättningen, har inneburit en gynnsam
utveckling av kommunernas och landstingens skatteunderlag. l reala termer beräknas skatteunderlaget öka med i

Den höga planerade investeringsvolynlen

innebär att de

kapitaltjänstlçostnader som ska bäras av verksamheterna
också ökar kraftigt och måste rymmas inom verksamhetens ram. En återgång till mer normala räntenivåer kommer

att bid ra till att ytterligare öka dessa kostnader.

genomsnitt 2 % åren 2015-2017 vilket är ungefär det
dubbla mot normalt. l och med att den svenska ekonomin
efter 2017 förutsätts återgå till konjunkturell balans och

Ekonomisk

översikt

därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir skatteunderlagets utveckling åren 2018-2020 betydligt svagare. Det blir
då betydligt svårare för kommunsektorr] att få intäkter och
kostnader att gå ihop. Reala ökningari skatteunderlaget på
0,5-1 % ska klara demografiska krav som årligen växer

med 1,5 ‘/0.

Årets resultat Lippgârtill 52,4-mkr vilket är 35,0mkr
högre än budgeterat. Resultatet stämmer väl överens med
prognosen i delårsbokslutet
som var 50,1 mkr.
l verksamheternas
nettokostnader
redovisas ett totalt
överskott för nämnderna på 32,1 mkr och finansförvaltningen redovisar ett sammantaget underskott på 23,2
mkr. Under året har tilläggsanslag på 1,0 mkr delats ut.

Framtiden
BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN
SCBzsbefolkningsprognos daterad 2017-01-17bygger på
kända förändringar

ÅRETS RESULTAT

tidigare år och en uppska ttning av

nuvarande utveckling. Prognosen visar en ökad folkmängd
varje år under perioden 2017-2020. Från dagens befolkningsnivå pä 22 353 förväntas befolkningen öka till 23 000

personer 2020.En ökning av antalet medborgare med 100
personer beräknas påverka kommunens intäkter i form av
skatter, bidrag och utjämning med Ca 5,2 mkr. Samtidigt
ökar också kostnaderna med antalet personer so1n ska ta

De största avvikelserna i driftsredovisningen
svarar Vårdoch omsorgsnämnden
för med ett överskott på 19,0 mkr
samt skolnämnden med ett överskott på 12,5 mkr. En
rättning av tidigare överuttag har gjorts för VA-kollektivet
vilket påverkat Kommunstyrelsens
resultat negativt med
10,0 mkr.
Intäkterna från skatteintäkter. bidrag och utjämning är
21,7 mkr högre än budgeterat och finansnettot visar ett
överskott på 4,4 mkr jämfört med budget.
Resultatutveckling

de] av kommunens tjänster.
70

60
UTMANINGAR

/

40

l den utredning som gjorts angående ny kommunal redo-

visningslag föreslås att den blandade redovisningsmodellen för pensionskostnader
ska ersättas av fullfondsredovisning. Det innebär att framtida utbetalningar som
avser ansvarsförbindelsei]
inte konuner att kostnadsföras
men det är viktigtatt komma ihåg att åtaganden och utbe-
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talningar inte förändras. Ett högre finansiellt resultat
lcommer att behövas för att täcka utbetalningarna.

Införan-

det av den nya lagen ltommer ske tidigast fr o m 2019.
Kostnaderna för de pensioner som tjänas in nu fortsätter
att stiga då fler yrkesgrupper kommer över brytgränsen
där arbetsgivaren står för en större del av pensionen.
[nvesteringsvolymen
beräknas att öka kraftigt då kommunen står inför omfattande renoveringsbehov av lokalerna
samtidigt som utökad verksamhet leder till behov av fler
lokaler.
Kommunen behöver ha en högre resultatnivå

än normalt

för att ltlara investeringarna och egenfinansiera så stor del
som möjligt, men lånebehovet

beräknas ändå öka kraftigt.

BALANSKRAV
Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt,
intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Vid bedömningen av om balanskravet uppfyllts har årets resultat 52,4 mkr

tkr justeras med realisationsvinsterna som uppstått vid
försäljning av fastigheter samt maskiner och fordon. Årets

resultat enligt balanskravet Lippgårtill 51,2mkr vilket
innebär att kom munen uppfyllt balanskravet.
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Baianskravsutredning
Mkr

Årets
resultatenlresultaträkning

Kommunfullmälátigehar ocksåsatt måletatt ökningenav
2016

52:4

Reducering av samtliga realisationsvinster

Åretsresultatefterbalanskravsjusteringar

1:2

51:2

Medel till/frán resultatutjämningsreserv

Åretsbalanskravsresultat

0

51-2

GODEKONOMISKHUSHÄLLNING-MÅLUPP-

FYLLELSE
Enligt lcommunallagen ska kommunerna redovisa mål som

skatteintäkter, statsbidrag och Litjäinning ska vara större
än nettokostnadsökningen. Nettokostnadsökningen är 5,4
% och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är 6,6 %. Målet är uppnått.
Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska
bedriva verksamheten inom beslutade anslag. Nåmnderna
har sammantaget bedrivit verksamheterna inom beslutade
anslag enligt driftredovisningen. Överskottet blev 32,1 mkr
och därmed är målet uppfyllt. Kommunstyrelsen visar ett
underskott på -0,8 mkr men måluppfyllelsen får ändå anses
vara relativt stark.
Samtliga finansiella :nål har uppnåtts. Kommunen har ur
ett finansiellt perspektiv uppnått god ekonomisk hushållning.

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

nomiskhushållningmåsteresultatetöver tiden överstiga
denna miniminivå. Resultatet bör då ligga på en nivå som

är långsiktigt hållbart.
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att
räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på

att pengarnaanvändstill rätt sakerochatt de utnyttjas pä
ett effektivt sätt.
För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning. Därför fastställer Kommunfullmäktige årligen kommungemensamma visioner och mål.
För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska även
finansiella mål och verksamhetsinål definieras och följas
upp. God måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet

är en förutsättning för att uppnågod ekonomiskhushållw
ning.

VERKSAMHETENS KOSTNADER OCH [NTÄKTER
Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet
för den löpande verksamheten. Nettokostnadsandelen
visar hur stor del av skatter, bidrag och Litjämning som
används till att finansiera verksamheternas nettokostnader, hur stor del som finns kvar till att betala finansnettot,
få balans i resultaträkningen och eventuell konsolidering.
Nettokostnadsandelen är 96 %.
De externa bruttokostnaderna har mellan 2015 och 2016
ökat med 10,0 %. Löner och sociala avgifter uppgår till
908,5 mkr, det är den största kostnaden i kommunens

verksamhetochutgör 59,2% avdeexternakostnaderna.
Kostnader för löner och sociala avgifter har ökat med 10,2
% mellan 2015 och 2016 vilket är en ltraftig ökning i jämförelse mellan 2014 och 2015 och till stor del är kopplat till
verksamhetsutökningar på grund av flyktingsituationen.

Det krävs också att kommunen har en beredskap att möta
framtida utmaningar genom att igod tid inför förväntade

förändringar vidta nödvändigaåtgärderoch insatseri
stället för insatser i efterskott. Ett positivt resultat behövs
för att ltunna egenfinansiera investeringar som överstiger

åretsavskrivningar.Omkommunenlånaräventill dessa
investeringarfinns risk att ränta ochamortering kommer
att tränga undan övriga kostnader för drift av kommunens

verksamheti resultaträkningen.

113%7,0% Externakostnader2016
ElLönerochsocialaavgifter,59.2
‘A:

IPensionskoslnaderinklsärskild
Iéneskalt,4,8%
ulnkñp anftlllga underhålismtrl,
1,5%

DBr’a'nsle.energiachvauen,2,1
A

I Kapavhuvudverksamhet,11,7
“A

aöwiga ti1insler,9,D%

För att ha en långsiktigt hållbar ekonomisk Litveckling ska
därför resultat i relation till skatteintäkter, statsbidrag och
utjämning uttryckas som ett procentuellt överskott (resul-

tatmål).

Finansiella mål
Kommunfullmäktigehar i budgetenför 2016beslutatatt
åretsresultatskauppgåtill minst 1 % av skatteintäkter,
statsbidrag och Litjämning. Målet uppfylls 2016 då resultatet uppgår till 4,2 %.

EILokal-ochmarkhymr,L3 'lá
ElLämnadebidrag.3,4%

IÖwigakostnader,
7,0re

De externa intäkterna har i jämförelse med föregående år
ökat med 25,4 %. Den största ökningen består av bidrag
som har ökat med 63,3 %, från 123,8 mkr till 202,2 mkr. De
ökade bidragen kommer främst från Migrationsverket.
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En rättning av tidigare överuttag för Vit-kollektivet har
gjorts vilket minskat intäkten från taxor med 10 mkr.

Pensionskosmader, mkr (inkl löneskatt)
2013

2014

2015

2016

31,1

33,1

37,8

40,3

Förändring avsatttlll pensioner

7,7

1,5

- varav RIPS-ränta

2,4

individuelldel
Externa intäkter 2016
0,3%
1,5%
17,4%

6,8%

IaFbrsaljningsinlakler,6,8%

0

2,2

-

—

—

17,9%
l:ITaxnr,avgfl‘ter.£-rséttningar,
17,9

Pensionsutbetalnlngar

29,9

31,5

31,9

32,1

Summa

53,7

65,1

69,7

74,5

96
Cl Hymr och arrenden_ 5,5 '36

515%

EIBidra,50,5%
DFdrsäIjning
17,4 '56

verksamhet u enlr,

liñrsäljn anläggningstillgångar,

50,6%

0,3%
Iförsäljn

exnloalenngsfasl,

1,5 “,6

Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att
förvalta själva uppgår till 40,3 mkr. l pensionsutbetalningarna på 32,1 mkr ingår utbetalningar enligt ansvarsförbindelsen och försäkringspremie avseende kompletterande

ålderspension.Frånochmed 2006försäkrasdenkompletterande ålderspensionen. Även den intjänade pensionen

från ochmed1998försäkras.

AVSKRIVNIN GAR
Avskrivningarnaår 6,5 mkr lägreänbudgeteratdå många
investeringarinte har genomförtsenligt budgetutanblivit
försenade. Den del av avskrivningarna som är beräknade
på de budgeterade investeringarna ger därför ett överskott.
En nedskrivning på 0,9 mkr har gjorts för en utredning som

inte föranlett någoninvestering.

SKATTER,
BlDRAGOCHUTJÄMNING
Skatteintäkter,bidrag ochutjämningår denstörstainkomstkällanför kommunenochsvararför 75 % avsamtliga intäkter. Sammantaget har skatter, bidrag och utjäm-

ningökat med21,7mkrjåmfört medbudgetvaravdet
extrastatsbidragetavseendeflyktingmottagandetstår för
20,4 mkr.

PENSIONER
Upplysningar om pensionsförpliktelser,

Avsättning pensioner
Ansvarsforbindelser
Finansiella placeringar

Summa

Nettokostnadsökningen
2016 uppgårtill 5,4% ochökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjéinming till 6,6 %.

mkr [inkl Iönes katt)
2013

2014

2015

2016

38,2

39,7

39,7

41,9

611,7

578,5

561,9

543,3

0

0

0

0

649.9

618,2

601,6

582,3

Kommunenhar förutom dendel somredovisasi balans-

Skatter, bidrag och utjämning har från 2012 ökat med i
genomsnitt 3.8 % per år. Verksamhetens nettokostnader
har under samma period ökat med 3,4 %. Under 2012 och
2013 har nettokostnadsökningarna understigit 1 % samtidigt som skatter, bidrag och utjämning legat stadigt runt 3
%. Den kraftiga nettokostnadsökningen 2014 på 9,1 % var
mycket oroande, men sjönk sedan 2015 till 1,1 % 2016 är
nettokostnadsökningen åter hög, 5,4 %, men en förklaring
är den ökade volymen i samband med det stora flyktingInottagaitdet.

räkningen ett stort åtagande för pensioner vilket redovisas

somansvarsförbindelse.Detotala pensionsförplilttelserna
för kommunensanställdauppgår2016 till 582,3mkr.
Under avsättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstidspensio ner, 41,9 mkr. Avsätt-

ningarochansvarsförbindelsenvärdesäkrasgenomindexLippråkning.Dåkommuneninte har Itågraförvaltadepens-

Nettokostnader, skatteintäkter,

”/a

10"

3'

6
4

ionsmedel så återlåuas den totala pensionsförpliktelsen
582,3 mkr.

bidrag, utjämning, förändring

3'2
4,9

l

2
O

Agil
/
\
/

ea

I
2013

/

\

Maj'

-Q-

/O 5,4

4b

/
2012

‘

EJ.

2014

M1'
2015

Verksamhetens neltokostnader
Skatteintakter, bidrag, utjämning

I
2016
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Soliditet, %

FINANSNETTO
Skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter. finansnettot, är positivt och uppgår till 0,4 mkr vilket är 4,4
mkr bättre än budgeterat. Överskottet beror till största
delen på att räntan är fortsatt historiskt låg och att lån har
satts om till en betydligt lägre ränta än budgeterat, dess-

2013

2014

2015

2016

Exklusive pensionsförpliktelse

SU

49

51

53

Inklusive pensionsforpliktelse

0

2

5

11

utom har kommunen fått en överskottstltdelniug från
Kommuninvest

LIKVIDITET

på 1,5 mkr som inte var budgeterad.

l de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor
finansiell kostnad för pension också indexuppräkning

och
för

åtagandet att bidra till Citybanan.
l de finansiella intäkterna

ingår förutom ränta och bor-

gensavgifter även avkastning från de kommunala bolagen.

BORGENSÅTAGANDE

TILLGÅNGAROCHSKULDER

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt til] 678,4 mkr
en minskning med 8,8 mkr ijänlförelse med föregående år.

Kommunens totala tillgångar är 1 264 mkr varav 1 052

mkr är anläggningstillgångar och 212 omsättningstillgångar. Det egna kapitalet uppgår till 674 mkr, avsättningar
till 48 mkr och skulder till 542 mkr.
De långfristiga skulderna

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort
sikt är relationen omsättningstillgångar
och kortfristiga
skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balansliltviditeten 2016 är 79 % vill-tet innebär att de kortfristiga skulderna är högre än omsättningstillgångarna.

Lippgår till 275 mkr och kortfris-

tiga skulder till 267 mkr. l de långfristiga skulderna ingår
de långfristiga länen 236 mkr, kommunens engagemang i
byggandet av Citybanan med 6 mkr, skuld för anslutningsoch anläggningsavgifter för VA med 17 mkr samt investeringsbidrag på 15 mkr.
Långivare till samtliga kommunens långfristiga lån är

Kommuninvest.

Under året har beslut fattats om utökning av borgensramen
för Sala-Heby Energi AB med 101,5 mkr, Salabostäder AB
med 210 111kroch Sala Silvergruva AB med 4 mkr, dock har
inga lån ämm tagits upp inom denna utökade borgensram,
Den totala beviljade borgensramen uppgår till 1 034,4 mkr.

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
Konununftlllmäktige fonderade 15,1 mkr av 2013 års resultat till en resultatuüämningsfond.
Fonden är oförändrad
under 2016.

Låneskuld
2013

2014

2015

2015

DRIFTSREDOVISNING, NETTO
54

93

81

103

Länsomförfallerinom2-3år, mkr

173

175

155

135

Länsomförfallerinom4-5är, mkr

11”

50

43

12

Länsomförfallerinom1är, mkr

Genomsnittlig

ränta

Genomsnitträntebindningstid,
år

2,74 %

3»5

2,79 %

3:5

2,32 9G

1:7

1,49 %

1:5

Nämnd/styrelse,
mkr

BMW'

a°k5iut

*/'

2016

2015

135:9

135:7

‘Q3

Revision

0:8

0:3

0

Överförmyndare

3:3

2:8

0-5

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnd

4314

4245

0'9

Skomämnd

477,1

454,5

12,5

Vård-ochomsorgsnämnd

482-3

453-3

19:0

budgetöverskott

på

SOLIDITET
Soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt.
Soliditetsmåttet visar hur stor del av tillgångarna som
finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveclçlingeui och tillgångarnas förändring.
Soliditeten är 53 % exklusive pensionsförpliktelsen
som
liggeri ansvarsförbindelsen,
med den inräknad Llppgål'
Soliditeten till 11 %.

Nämnderna
32,1 mkr.

redovisar ett sammantaget

Kommunstyrelsen

redovisar sammantaget

ett litet under-

skott men en rättning har gjorts inom KIA-kollektivetsom
har försämrat resultatet med 10 mkr. Samhällsbyggnadskontoret visar ett större överskott främst p g a markförsäljning, lägre kostnader för samhällsfinansierade
transporter samt försening av bredbandsLltbyggnaden.
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Överförmyndarens överskott beror på erhållna bidrag från

INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO

Migrationsverket.
Kultur- och fritidsnämndens

Nämnd/styrelse,
mkr

överskott beror bland annat

pi att bidrag har erhållits för sommarläger som tidigare
anslagsfinansierats
och att fritidsaktiviteter för
LSS/omsorg och insatserna i RörelseJdrott-Kultur
har minskat.

Budget

Kommunstyrelsen

skolan

Skolnäinnden redovisar det största överskottet för gymnasieskolan som fått ökade statsbidrag för nyanlända samtidigt som fler Lingdomar har valt att gå i Salas gymnasieskola. Grund- och gymnasiesär visar båda överskott då
eleverna är färre än tidigare. Även förskolan och grundskolan visar överskott, främst p g a ökade statsbidrag. Vuxen-

utbildningens överskott beror på beviljade Litbildningar
som inte påbörjats.
Vård- och omsorgsnämndens
överskott är huvudsakligen
hånförligt till verksamhetsområdet
IFA (individ, familj,
arbete och integration] och den största orsaken är att
statsbidragen för integrationen har varit större än kostnaderna. Förvaltningsövergripande
verksamhet och Omsorg
om funktionshindrade
visar ett mindre överskott då ett
budgeterat LSS boende inte har hunnit öppna under året,
en del av överskottet har dock avsatts till viteskostnader.
Området Omsorg om äldre har ett mindre underskott,
främst p g a höga kostnader för medicinskt utskrivniitgs-

3°k5'“t

2015

2015

170.9

104.8

V'
66,1

Kultur-ochfritidsnämnd

Q3

0-3

Skolnämnd'

4:9

4:1

Ova

Vård-och omsorgnämnd

2-3

0:4

Zr“

178,9

summa

U

109,5

69,3

Nettoinvesteringarna
var Lirsprungligen budgeterade till
121,4 ntkr. Budgeten har sedan kompletterats med tilläggsanslag frän bokslut 2015 på 57,4 mkr. Av den totala budgeten på 178,9 mkr lämnas ett överskott på 69,3 mkr vilket
motsvarar en budgetavvikelse på 39 %. 2015 var budgetavvikelsen 43 % och 2014-60 %. Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar uppgår till 94 %.
Den största avvikelsen, är ltänförlig till Samhällsbyggnadskontoret +64,3 mkr. Flera projekt har blivit försenade

bland annat bredband och investeringar i skolloltaler. Även
gatu- och VA-program met lämnar ett större överskott.
Större investeringar,

netto och totalt netto 2014-2016, mkr

2014

2015

2016

klara då korttidsplatser saknas.

Totalt
2014-2016

Exploatering

Nybyggnation LSSboende

l exploateringsotttrådet Lodjuret på Ängshagen har en tomt

lT-investerlngar

12,9

12,9

3,3

1,0

0,8

5,1

-0,El

2,5

25,0

27,2

Skolgárdar

2,5

3,2

1,2

6,9

Lärkans sportfält etapp 2

3,8

13,5

-

12,3

sålts under året. Kvar finns nu 3 osålda tomter.
Fastighetsinköp/försäljning

Tomten till Bovieran delades av från det framtida exploateringsoinrådet Östra kvarteren/Silvervallen
och såldes
Linder 2016.
För den delen av området fanns inget bokfört värde. Årets
Litgift består av kostnader för i ordningsställaitde av tomtmarken enl avtal.
Lodjuret

Sokförtvärde1/12015

se

Bovieran

0

Summa

36

Servicebyggnad Stadsparken

-

-

6,3

6,3

Nye och ombyggnation

.

-

9,3

9,3

Resecentrum/iausscentral

1,8

6,1

2,0

9,9

Investering gator, vägar 0

GJ

5,9

m9

24,5

12,9

9,1

12,5

34,5

1,6

2,1

3.5

7,3

skolor

parker

Årets utgirt

20

1 232

1 252

727

-1 232

-1 259

29

0

29

Åretsrörsäijningsintäkt

250

5 519

5 869

Årets nettovinst/förlust

223

a 337

4 510

Justering/försäljning

Bokförtvärde31/122015

VA-investering
Byte ventilation

skolor

UPPFÖLJNINGAR
UNDERÅRET
Driftsredovisningen
Under året har fem inånadsuppföljningar
och en delårsrapport tagits fram. Mänadsugüpföljningarna har under hela

året visat ett prognostiserat överskott, lägre i början pä
året och stigande men från och med delårsrapporten har
det prognostiserade

överskottet

varit Stabilt runt 34 mkr. l
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bokslutet redovisade nämnderna sammantaget ett positivt
resultat på 32,2mkr.

Investeringsredo
Investeringarna

visningen

har följts upp vid samma tillfällen som

driftsredovisningen och har under hela året pekat på ett
växande överskott. l den prognos som gjordes i samband

med delårsrapporten uppgick det beräknade överskottet
till 45,1 mkr och i bokslutet redovisas ett överskott på 69,3
mkr.
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Ålder

Medarbetare

Antal medarbetare som uppnår 65 års ålder (pensionsålder), per är

Den statistik som här presenteras har hämtats från kommunens personal- och lönesystem.
Antal

2017

2018

2019

34

44

43

Antal medarbetare
Totalt antal årsarbetare

Tillsvidare

2013

2014

2015

2015

1 627

1 605

1 678

1.744

110

125

128

146

1 737

1 73D

1 805

1 890

Genomsnittsäldei* bland Salakommuns tillsvidareanställda
är 48 år och visstidsanställda medarbetare är 39,5 år.

Rekrytering
Wsstidsanstallda
Totalt

Anta] anställda:medarbetareper 31 december(tillvidareanställningar, vikariat och allmän visstidsanställning som
varat i tre månader eller längre] var 1 958 st.

Sett på flera års sikt har kommunen upplevt viss brist på
lämpliga kandidater vid rekrytering [t ex personalansvariga chefer/skolledare, förskollärare, lärare med lärarlegitimation, sjuksköterskor, specialister och ingenjörer/ tekniker). l nsatser för framtida kompetensförsörjning
pågår [se avsnitt "Kompetensutveckling").

HÄLSA OCHARBETSMlLlö

Medarbetarantalet ar större än för ett år sedan. Iluvudorsaken är att kommunens tjänster kopplade till integration
har utökats.

Friskvård

Fördelning per verksamhet, antal personer

SalakommunLippmuntrarhälsofrämjandeaktiviteter för

Barn och
utbildning

Vård och
omsorg

Övriga

Summa

Kvinnor

619

3'43

193

1S55

Män

154

92

157

403

Summa

773

S35

350

1 958

personal genom att erbjuda friskvärdskuponger till medarbetare som är anställda tre månader eller längre. Kupongerna motsvarar ett värde av tusen kronor per helt kalenderår i anställning och kan användas som betalning för
hälsofrämjande friskvård som, enligt Skatteverkets regler,
är fria frän förmänsbeskattning. Av de 2 381 medarbetare
som tilldelats friskvårdskuponger är andelen använda

kupongerunder 2016hela66,4%.
Detvå störstaVerksamheternaär Barn ochutbildning samt
Vård och omsorg. Traditionellt är konnnunsektorn kvinnodominerad. Sala kommun utgör inget undantag med 79 %

kvinnor och 21 % nlän.
Andel heltidsanställda per verksamhet, %
Barn och
utbildning

Vård och
omsorg

owiga

Kvinnor

85%

62%

74%

Män

86 %

76 %

94 %

Andelen deltidsanställda är störst inom verksamheterna
för värd och omsorg. l den :nedarljetarenltät som genomfördes i slutet av året var 96 % av de svarande som arbetar
heltid [total svarsfrekvens var 81 %] Iiöjda med sin syssel-

sättningsgradochför desvarandesomarbetar deltid var
antalet nöjda 80 %. Av de medarbetare som svarade på

enkätenarbetade72 % heltid ochresterande28 % deltid.
Kommunstyrelseni Salakommunhar beslutatatt rätt till
heltid ska införas och arbetet kommer att starta under
2017.

Forskning visar att ledarskap har stor betydelse för medarbcta res hälsa. För Sala kommuns chefer har det under året
erbjudits ledarutveckling i form av kurser via Västmanlands läns gemensamma Ledarakademi samt Litbildning på
distans genom föreläsningar via web. En intern arbetsmiljöutbildning, fördelad på tre tillfällen under första halvåret
2016, har genomförts för målgruppen chefer och skyddsombud. Särskilda utbildningstillfällen har arrangerats om
innehållet i den nya arbetsmiljöföreskriften "Organisato-

risk ochsocialarbetsmiljö".Vidarehar sexinterna tematräffar för chefer genomförts med syfte att stödja ett gott
ledarskap. Seytterligare information under rubriken

"Kompetensutveckiing".

Företagshälsovård
l lag om företagshälsovårdframgårarbetsgivarensskyldighet att ordna företagshälsovård och om innehållet i och

genomförandeav företagshälsovård.Previaär leverantör
av företagshälsovård och system för sjLik-/friskanmälan till
Sala kommun. Avtalet med Previa löper ut vid årsskiftet

2016-2017,ny Lipphandlingpågår.Varjejiersonalansvarig
chefhar tillgång till arbetsgivarstöd av Previa samt statistik
för analys, uppföljnings- och beslutsunderlag. Genom sy-

stemetfår medarbetaresomär frånvarandefrån arbetetpä
grund av sjukdom eller vård av sjukt ba rn stöd och råd för
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tillfrisknande påett tidigt stadium Systemetger ävenche-

sjukdomshesvär,

fer påminnelser om rehabiliteringsarbete.

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

.Sjukfrånvaro
Tabellerna visar preliminära siffror Littagna i december
månad, innan 13:e lönekörningen.

Sjukfrånvaro totalt i %

2013

2014

2015

2016

4,9

5,3

5,6

7,9

46 %. Resterande,

6 %, Litgörs av gravidi-

Den näst största sjukdomsorsaken, 21 %, är besvär med

rörlighet i rygg,ben.fot, nacke,axlar,arm.Påtredje plats
kommer psykosociala besvär med 15 %.

3%

5%

I Medicinska besvär, 52 %

3%\
Besvär i rörelseapparaten,

21%
2013

2014

2015

2016

II psykosociala besvär_ 15 %

15%
Sjukfrånvaro, › 60 dgr i % av

tutaIt antalsjukskrivna

I Sekretess, 3 %

423

433

43':

46'?
Drsakejförmedlad,3%

IVAB,av..
Sjukfrá nvaro, kön

2013

2014

2015

2015

Sjukfrånvaro, kvinnor

4,7

5,7

6,4

8,?

Sjukfrånvaro, mån

4,3

3,?

3,7

5,2

Sjukfrånvaro, åldersgrupper

2013

2014

2015

2016

29år eller yngre

3,4

4,8

5,8

7,9

30-49år

4,4

5,5

5,3

7,4

50 år eller äldre

4,9

5,1

5,8

8,5

Sjukfrånvaron inom Sala kommun 2016-12-31 visar totalt
7,9 %, en ökning från föregående år med hela 2,3 %. Ökningen startade redan fjärde kvartalet 2015 som slutade på

8,4%,vilket påverkadedet slutgiltigamätresultatetoch
efter den 13:e och sista lönekörilirlgen, där eftersläpande
sjukrapportering kommer med, visade den totala sjukfrå nvaron för 2015 ett värde på 7,0 %.
Målet för sjukfrånvaron i Sala kommun är satt till fem procent eller lägre, vilket passerades redan vid 2014 års mätning.
Försäkringskassan rapporterar att antalet sjukskrivna ökar
i hela Sverige. l början av 00-talet var ohälsotalen stora i
Sverige. Mellan 1998-2002 nästan fördubblades sjukdagarna. Idag ligger antalet sjukskrivna i landet på Linder
200 000 personer, men trenden är Stigande.
Att antalet sjukskrivna varierar markant över åren beror
dels på konjunkturláiget och förändringar i regelverken,
men även demografiska förändringar som t. ex. att andelen
äldre ökar.
Orsak till sjukfrånvaro
Statistik visar att den största angivna sjukfrånvaroorsaketl
är nledicinska besvär, 52 %. Av dessa utgör förkylning,
magsjuka, huvudvärk/yrsel, influensa, samt allmänna

21%

Registrering av risker, tillbud och olycksfall
Salakommun har ett system för rapportering, analys och
åtgärder gällande risker, olycksfall och tillbud. För att
uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment

innan det ledertill olycksfallär det viktigt att risker och
tillbud registreras och följs upp.
För 2016 finns 472 registreringar gjorda och av dessa är S6
% anmälda skador och 44 % anmälda tillbud.

LÖNER2016
l slutet av 2015 gjorde regeringen prognosen att timlöneLitvecklingen för hela ekonomin 2016 kommer att ligga på
3 %. Det totala resultatet för Sala kommun blev 2,5 %.
Avtal med KPA om pensionsadministration löper ut vid
årsskiftet. Arbete med upphandling är påbörjat tillsammans med Heby kommun.

KOMPENTENSFÖRSÖRJNING
Kompetensförsörjningsplan
Sala kommun ingår i länsgemensamt samarbete för kompe-

tensförsörjningsomVästmanlandskommunerochlandsting [VKL] startat i form av ett projekt kallat "Lyskraft". l

dennya regionhildningenladesVKLnedmenplanenär att
samarbeteni länetskabeståochutvecklas.
l arbetet med rekrytering av nya medarbetare använder
Salakoiumun ett komlnungemensamt rekryteringsprogram. Där kan Litlåsasatt ca 5300 personer sökt johb och Ca
400 anställts inom Sala kommun under 2016.
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MEDARBETARSAMTAL

In terna utbildningar
Arbetsmiljöutbildning, bestående av sex utbildningstillfällen, för chefer och skyddsombud, har arrangerats under

2016.Specifikinternutbildning gällandearbetsmiljöverkets
nya föreskrift"Organisatorisk

och social arbetsmiljö - OSA"

för alla cheferochskyddsombudhar arrangerats.
Underåret har intern kompetensutvecklingi form av tematräffar erbjudits till kommunens chefer. Teman har varit

Lagenom anställningsskydd(LAS),anställningsvillkor,
företrädesrätt,omplacering,samtledigheterochHRintroduktion för nyachefer.
Föratt ytterligare stärkaledarskapeti kommunenhar alla
cheferfortsatt tillgång till distansutbildningar/föreläsningarvia web.Ävendekommunalabolagens

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med

samtligamedarbetareinom kommunen[enligt FAS1dialogmodell].Somstödför genomförandefinns föreläsning
via webb för chefer samt en partsgemensamt framtagen

mail,inklusiveLitvecklingsplan.tillgänglig påkommunens
intranät. Avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter,
efter löneöversynsprocessen för att följa upp att samtalen
genomförs samt för att fånga upp förbättringsförslag.

MEDARBETARENKÃT 2016
Enkäten genomfördes för första gången 2013 och för andra

VD.-aroch sex fackliga ledare ur kommunens Centrala sam-

gångenmeddennaenkät2016.Enkätenbestårav 34 frågor
somär indeladei sexfrågeomräden,övergripande,arbets-

verkansgrupphar tillgångtill detta.Föreläsningarnahandlar om de områdensomvarje chef/ledarebehöverha

situation, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och strategi. Svarsfrekvensen i Salakommun var för 2016 goda 81 %, att

grundläggande kunskap i. Kampanjer/program kring aktuella ämnen har genomförts och under 2016 handlade bl.a.
ett program om kollektivavtalet "Allmänna Bestämmelser

(AB]".Vidarehar ett utbildningsprogramomfattandesex
avsnitt med rubriken "Kränkningar och skitsnack på job-

bet" [baseradpåArbetsmiljöverketsnyaföreskrift] visats.
Tidigare kampanjer/program

har handlat om lönesättning,

grundläggandearbetsrätt,salutogent[hälsofrämjande]

jämföra med83 % för 2013,enliten försämringmed2 %.
2016årsenkätsvargavett något(marginellt)sämreresultatän resultatetför 2013års enkät.Dådetgäller resultatet
för områdena strategi, övergripande och arbetssituation

ligger Salakommunsresultatgenerelltpåsammanivä som
övrigakommuner,av demsomgenomförtsammaenkät.Vi
liggerbättre till än övrigakommuner inom områdena
arbetsmiljö och hälsa men inom området ledarskap ligger

ledarskap, sjukskrivningar och rehabilitering.

kommunennågotlägreän övriga.

EnLedarakademiför chefer/ledarei Västmanlandskommunerfinns,där chefsaspirantutbildningsamtkurser och

ILlndersökningeningickävennio frågor somSveriges

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

anmälddeltagare.Möjligheteratt bilda en Medarbetarakademii framtidenundersöksnu.
Övrigkompetensutvecklingplanerasochhanterasbehovsanpassatinom respektiveverksamhetutifrån behovoch
förutsättningar.

Innovation - Medarbetarkraft
Salakommunhar enlokal innovationsstrategibaseradpå
EU2020Tillväxt ochsysselsättningsstrategiochNationell
innovationsstrategi. Salasinnovationsstrategi är inled-

ningsvisinriktad på medarbetarkraft.Efter ensjälvskattning [enkät] genomförd 2015 om Salakommuns innova-

tionsklimat framkom att Salakommunsstörsta utvecklingspotentialfinns inom områdenastrategiochmål för
förnyelseochinnovation,avsatttid ochresursersamt
systematikför arbetet.Undervåren 2016 har kommunledningen (politiker och tjänstemän i ledningsgruppen] inlett
ett gemensamt arbete med målformulering.

Kommuner och Landsting (SKL) ställt till 109 av landets
kommuner. Resultatet innehåller ett huvudindex och tre

delindex(motivation,ledarskapochstyrning). Resultatet
var ävenhär någotsämre[tiondelar) änvid förra mätningen 2013.Dådetgäller totalindexi jämförelsemedövriga
109 kommuner i undersökningen hamnade SalaKommun
på 71 jämfört med totalindex för alla kommuner på 79. vid

förra mätningen20131ägSalaKommunpå75 ochövriga
på 78.
Detvar ocksåmedtvå tilläggsfrågor,angåendesysselsättningsgrad,i enkäten2016.Av demsomsvaratpå enkäten
arbetar 72 % heltid och28 % deltid,91 % av alla dessavar
enligt svaren nöjda med den sysselsättningsgrad de har och

9 % av demuppgavatt deinte är nöjda.Av demsomarbetar heltid är 96 % nöjda och bland dem som arbetar deltid
är 80 % nöjda.
Arbete med enkätens resultat har påbörjats genom att
vägledningsmaterial och enkätsvar skickats ut till alla

enheter,allacheferhar bjudits in till frukostmötepå HRavdelningenför att gåigenomhur man kanarbetamed
resultatet och för att få möjlighet att ställa frågor kring

enkätochsvar.Handlingsplanerochsamverkanmedde
fackliga organisationerna ingår i det fortsatta arbetet

1 FAS= Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan
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SAMVERKAN
Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetsklimat.
inte minst med de medarbetare som åtagit sig fackliga
uppdrag. Samverkansgrupper ska knytas till beslutsnivåerna i verksamheterna och ansluta til] linjeorganisationen.
Under året har en arbetsgrupp bildats för översyn av samverkansavtal och dess tillämpning. l gruppen ingår arbets-

tagarföreträdarefrån Centralasamverkansgruppenoch
arbetsgivarföreträdarefrån kommunensledningsgrupp.
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kerheten av våra nyttigheter negativt, bla. ett åskväder juli
2016 som mörklade hela Sala.

Sammanställd redovisning

och en
Under året har vi byggt en snabbladdilingsstation
för elbilar i Sala Kommun.
normalladdningsstation

Sala

kommun
I

Sala-Heby Energi
AB 87,5%

I

I

l

Salabostäder
100%

AB

SalaSilvergruva
AB 81%

Annat vårt att framhålla är att HESABzsförsäljning av solpaneler har ökat med Ca 40 % under 2016. De har också
utvecklat konceptet med fjärrvärmeservice mot bostadsrättsföreningar, vilket har varit lyckat.

Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av
den totala kommunala Verksamheten och dess ekonomiska
utfall oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform
eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs
samman och därefter elimineras koncerninterna poster.
Kommunens aktieinnehav i bolagen har elimineras mot
bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden.
l den sammanställda redovisningen ingår de bolag över
vilka kommunen utövar ett väsentligt inflytande. Rekommendationen år att de bolag i vilka kommunens andel

överstiger 20 % bör ingå.

energiproduktion och därmed energianvändning.
SHE menar att klimaianpassniiig och klimatsåkring är ledord
för framtiden och det är fokus när framtiden skapas.

Framtiden måste också präglas av att vi i hög omfattning
i riktning mot
inriktar oss på verkligt förändrings-arbete
förnybarhet i stort och smått. En viktig roll menar vi att
SHE kommer att ha i målet en fossilfri fordonsflotta i Sve-

rige till år 2030.Vår avsikt är att bidra till att fler laddningsstationer

Den sammanställda redovisningen har upprättats med
proportional] konsolidermg, vilket innebär att tillgångar,

skulder, kostnader och intäkter har upptagits proportionellt mot kommunens

Framtiden
Framtiden är väldigt inriktad på en lokal, förnybar, effektiv

för elbilar kommer upp i våra ägarkommu-

ner samt att SHElevererar förnybara, gärna lokalt producerad el till elfordon. Under 2017 kommer vi även se till att
en Diesel Bio HVO-station byggs upp i Sala kommun.

aktieinnehav.

Den sammanställda redovisningen är grundad på årsredo-

SALABOSTÄDERAB

visningar vilka ide flesta fall inte var slutreviderade vid
tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser av mindre
omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga

Ekonomi
Bolagets resultat före skatt är 21 121 tkr vilket är 7 694 tkr

rapporterna.

högre än föregående år och 18 891 tkr högre än budgete-

SALA HEBY ENERGI AB (SHE AB]
Ekonomi
2016 var Ca 5 % kallare än 2015 i vårt område, detta till»
sammans med att elpriset var Ca 7 öre/kWh högre än föregående är gjorde att omsättningen ökade till 297 444 tkr
jämfört med 2015, 273 688 tkr.
och
Koncernen gjorde ett resultat före bokslutsdisposition
skatt på 15 440 tkr på koncernnivå jämfört med 2015, 16

534 tkr. Resultatet som är battre än budget har bidragit till
en bättre Soliditet, vilket varit ett prioriterat mål.
Investeringarna har uppgått till 12 806 tkrjämfört med
2015 då de uppgick till 23 119 tkr [2015 gjordes en stor

satsning på utbyte av hela gatubelysningen i Sala Kommun
till LED-teknik).En stor del av investeringarna har använm
till nyanslutningar både på elnätet och fjärrvärmen,
vare en tillväxt i regionen.

tack

Verksamhet

Verksamheten har varit inriktad på viss fortsatt konsolidevilket bidragit till
ring och därmed kostnadsminskiiiiigar,
det goda resultatet. men också verksamhetsutveckling.
Verksamheten har skett med relativt få störningar men de
som skett har varit större och även påverkat leveranssä-

rat. Driftkostnaderna har för 2016 givit ett överskott mot
budget på 5 765 tkr vilket till stor del beror på minskade
kostnader för fastighets reparation och lägenhetsreparationer. Efter avsättning av uppskjuten skatt på 170 tkr är
resultatet för 2016
21 273 tkr.
har för 20 16 givit ett överskott mot
Underhällskostnaderna
budget på 10 296 tkr beroende på att hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll inte blivit utfört under året. l början av 2017
kommer hyresgästerna att kunna välja att få underhållet
utfört eller att avstå detsamma mot en rabatt.
Verksamhet
fortsätter i Kronparlten, där två
Nyproduktionsprojektet
huskroppar kommer att byggas som innehåller 8D lägenheter fördelat på 1:or och 2:or. Arbetet kommer att fortsätta under 2017 och inflytt beräknas första kvartalet

2018.
Åkra påbörjades ett omfattande arbete
[bostadsområdet
med utbytet av befintligt fjärrvärmenät till merparten av
fastigheterna. Arbetet fortsätter under kommande år och
är en del i Salabostäcier ABS satsning på energieffektivisering och upprustning av fastighetsbestäxidet.
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Under året har ett stort arbete gjorts tillsammans med all

Underhållsplan
En genomgripande underhållsplan har tagits fram för

personalför att utvecklavåraarbetsgrupperochför att vi
skall må bättre påarbetet.

samtligafastigheter.Dettahar varit eftersatt. Enlånefaci-

Framtid

litet har öppnats i Sala Sparbank för att finansiera dessa
underhåll Linder de närmaste åren.

Bolagetsframtid innehållerstora utmaningarnär det gäller
att medgodekonomifortsätta renoverai värt fastighetsbe-

Framtid

stånd och samtidigt försöka bidra till kommunens Litveckling genom att bygga nya bostäder. Delar av värt fastighets-

beståndär i stort behovav renoveringochdessaär kostsamma.Enstor del avvåra fastigheterär byggdaunder -60
och-70 talet ochär därmedrenoveringsmognanu. En
hållbar ekonomiskrenoveringsnivämed självfinansiering
är ca25 lägenheterper är. För att klara av renoveringav
helabehovetkrävsannanfinansieringi form avytterligare
län eller större fastighetsförsäljning

SALA SILVERGRUVA AB
Ekonomi
Ekonomin har under 2016 fortsatt varit i fokus. Genom
beslut på bolagsstämman 2016 att skriva ner aktiekapitalet

Budgetenför 2017 ger ett underskott efter avskrivningar
men klart bättre än 2016, vilket kan hanteras inom given
ekonomisk ram. Detta är realistiskt att nå då året innehål-

ler ett driftsbidrag pä 3 500 tkr från SalaKommun.
Under året kommer, utöver löpandeLmderhåll,större
underhåll att genomföras som byte av tak och reparation
av väggar på ingenjören samt en större skrotning av
Baron Hermelin att genomföras..

Korta fakta om kommunens bolag
Belopp i tkr

SHEAB

Salabostäder AB

Sala silvergruva AB

Resultat 2016-12-31

12 765

16 444

-1 521

14402

Rörelseintä
kter

250340

184066

har det egnakapitaletstärkts.Ytterligarestegi dettaär att
bolagetkommer att göraen uppskrivningav fastigheterna

Kassaochbank

10190

76778

vilket har beslutats i styrelsen, detta kommer att säkerställa det egna kapitalet Linder de närmaste åren.

:1°n";l'1";:"e"5
aktie'

Resultatetför 2016blev efter avskrivningar- 1 521 tkr
[- 2 02 1 tkr] är en klar förbättring men inte på målnivå.

Avvikelsenförklarasi till stor avbeslutadeextraengângskostnadersom värderingavfaStigheterna/Lippskrivningav
aktiekapitalet,kartläggningochLipprättandeav en under-

:::S'::;'::1td:°"

ss

10247

5000

79109

566900

7622

Antal anställda

45

38

- varavkvinnor

11

14

-varav män

34

24

Z1 538

20 40D

hållsplan samt Ökadepersonalkostnader.
Det årliga beviljade driftsbidraget pä 3,5 mkr har kommit
in underjanuari 2017. Likviditeten är god.
Verksamhet
Verksamhetsdelama
Visningen tappade något i omsättning mot de Lippsatta

målen.Ensvagjulimänad påverkadenegativt.Personalkostnadernablev för helåröver plan främst beroendepå
för många timanställda under sommarperioden. Årets
besökssiffror var 34771, en mindre förändring mot förra
året med +228.

Värdshusetklarar inte uppsattamålfrämst beroendepå ett
inte planerat chefs och kockbyte strax innan högsäsong.

Åtgärdernu klara för fortsatt positiv utveckling.
Övriga verksamheter följer uppsatt plan och har en positiv
tillväxt.

Denexterna marknadsföringenochaktiviteterna har
under året varit intensiv med besöksframgängar för bl.a.
Silvergruvans dagar, Barnens Valborg och julmarknaden.

Total lönesumrna

6 485
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Målavstämning
hushållning

- God ekonomisk

Sala kommun deltari

nätverket 'Kommunens

Kvalitet i

Korthet' [KKiK]och arbetar utifrån det med utveckling av
målarbetet.

Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk
hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur

ett verksamhetsperspektiv.
God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens

verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation
bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och
konsumerar.
För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och Verksamhetsmål definieras och följas upp.
Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när
målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i års-

bokslutet.
l den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande
mål i fyra perspektiv; hållbart
samhälle, medborgare, medarbetare och ekonomi. Målen är
kom mungelnensamlna
och gäller dels för kommunen som
helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts

målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen på ett tydligt
sätt. Måltexten för samtliga perspektiv återfinns i den
strategiska planen 2016-2018.
I detta avsnitt redovisas dessa perspektiv samt en sammanfattande värdering av resultaten för det komnmngemensamma resultatet och en bedömning av nämndernas
måluppfyllelse Lllilffål]satta indikatorer.

l avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns
respektive nämnds resultatvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå nedanstående mål.
I bilagan i11dikatorsammanställnirlg

redovisas samtliga

indikatorer som använts för att göra bedömningen av
måluppfyllelsen.

SAMMANFATTNING
Begreppet god ekonomisk hushållning kan i dubbel bemärkelse sägas vara ett underlag för utvecklingsarbete. l förarbetena till lagen framgår att verksamhetsmålen
skall vara

Sammanfattande

slutsats

Målet "hållbar ekonomisk Litveclçling"innebär att kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektlv.
För att säkerställa god ekonomisk
hushållning ska finansiella mål och Verksamhetsmål definieras och följas upp.
Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när
målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i årsbokslutet.
Ur ett finansiellt perspektiv har målen uppnåtts. Avsecnde
verksamheterna har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning i samtliga tre perspektiv.

Sammantaget har kommunen delvis uppnått god ekonomisk luushållning.

PERSPEKTIVETHÅLLBARTSAMHÄLLE
Sala ären attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen när:
Mål

måluppfyllelse

-Kommunen är växande

Delvis uppfyllt

-Kommunen har en långsiktigt social
hållbar utveckling

Delvis uppfyllt

-Kornmunen har en långsiktig miljomässigt hållbar utveckling

Målet är uppfyllt

Kommentar till måluppjjøllelsen för hållbart
samhälle
Målsättningarna inom detta perspektiv täcker tillväxt,
samhällsplanering, samt en hållbar Litveckling socialt och
miljömässigt.
Beträffande målsättningen

"Ett växande Sala" som täcker in

tillväxt och samhällsplanering kan en förbättrad måluppfyllelse jämfört med föregående år konstateras på flera indikatorer. Befolkningen Ökade med 244 personer, utveckl-

tydliga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter

ingen har varit positiv sedan 2009. Sala har dock försämrat

finns ett underlag som kan användas för att besluta om att

sin placering i Svenskt näringslivs ranking av företagskli-

förbättra eller bibehålla nivån på målsättningen.

matet med 10 platser vilket motsvarar

Att hitta de indikatorer

Ett beslut har fattats om att under 2017 inrätta ett Näringslivskontor ikommunal regi med uppdrag att prioritera
näringslivsfrågor.

som på bästa sätt skall spegla

måluppfyllelsen år i Inånga stycken komplicerat och bör
ses som en del i en påbörjad process. Detta gäller då dels
att hitta rätt indikatorer men även att hitta rätt nivå för
målsättningen. Nivån skall dels vara realistisk men samtidigt framåtsyftantle och Lltmanande.

ca -4 %.

Den socialt hållbara utvecklingen följs upp genom medborgarundersökning genomförd av SCBsamt Salas placering
på "Fokus" rankning. SCBzsmätning är ett sanunanvägt
betyg för hur Salaborna Lipplever Sala som en bra kommun
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att leva och bo på. Mätningarna görs vartannatår och
2016-års mätning visar ett försämrat resultatjåmfört med
föregående mätning. Rankningen på "Fokus" har förbättrats med 13 placeringar.

brukare' är nått medan medborgarnas bedömning av möjligheten till inflytande och påverkan inte når målet.
Resultatetav SCB-mätningen för målet 'Påverkan och inflytande' ska analyseras och brytas ner idelaktiviteter. Områ-

Resultatet av SCB-mätningenska analyseras och brytas ner

den attprioritera enligt :nåtningen är förtroende och på-

i delaktiviteter. Områden att prioritera
trygghet och bostäder.

verkan.

enligt mätningen är

Målet "Godservice av hög kvalitet" mäts genom två olika

Delmålet gällande långsiktig miljömässigt hållbar utveckling är uppfyllt. Bedömningen görs utifrån ett flertal indika-

områden, vård och omsorg samt grundskolan.
För grundskolans del mäts andelen elever som lämnar

torer varav kommunorganlsationens andel lniljöbilar är

grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola. Mål-

oförändrad.

sättningen

Andelen ekologiska livmedel som köps in ökar

något och antalet resor med kollektivtrafik ökar med drygt
9 %. Andelen av kommunens hushållsavfall som återvinns
har ökat med 2 %.

11årär att andelen skall öka, vilket dock inte

skett. Det har tidigare varit en positiv utveckling under en
längre period. Verksamheten

ska nu analysera orsakerna.

Inom vård och omsorg följs målsättningen

Helhetsbedijmningen av perspektivet är att målsättningarna delvis har uppnåtts.
Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen:
Sala ären attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen:

upp genom

målen "Brukarna får rätt serviceinsatser vid rått tidpunkt
av rätt personal" vilket delvis uppnås samt "Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov tillgodosedda i
sin hemmiljö" där en ökning av antalet externa placeringar
redovisas. Målen bedöms genom flera Lmderindiltatorer

som redovisas i indikatorbilagait.
Målsättningar:

Ett växande
Sala

En långsiktig
socialt hållbar
utveckling

En långsiktig
miljömässig
utveckling

Kommunstyrelse

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Kultur- och
fritidsnämnd

Inget mål

Inget mål

Uppfyllt

Skolnämnd

Delvis uppfyllt

Inget mål

Inget mål

Vård-och urn:

Inget mål

Inte uppfyllt

Delvisuppfyllt

Helhetsbedfimningen av perspektivet är att målsättningarna delvis har uppnåtts.
Nämndernas bidrag till måluppfyllelsen:
Sala är en konrmun med bra service och hög kvalite'isina ljänster
:tär:
Målsättningar:

Nöjda medborgare och
brukare

God senrice av
hög kvalitet

Påverkan och
inflytande för
kommunen
medborgare

Kommunstyrelse

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Kultur- och
fritidsnämnd

Delvis uppfyllt

inte uppfyllt

Uppfyllt

Skolnämnd

inte uppfyllt

inte uppfyllt

Delvis uppfyllt

Vård- och om«
sorgsnämnd

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

sorgsnämnd

PERSPEKTIVET MEDBORGARE
Sala ciren kommun med bra service och hög kvaliten sina dänster'
när:
Mål

Mäluppfyllelse

-Kommunen har nöjda medborgare
och brukare

Målet är uppfyllt

-Kommunen har en god service av
hög kvalitet

Målet är delvis uppfyllt

-Kommunens medborgare kan
påverka och har inflytande

Målet är inte uppfyllt

PERSPEKTIVET MEDARBETARE
Sala kommun är en attraktiv arbetsgivare när:

Kommentar

till måluppfyllelsen

för perspek-

tivet medborgare
Målsättningarna för perspektivet fångas genom tre olika
mål. Två av dessa, "Nöjda medborgare och brukare", samt
"Påverkan och inflytande för kommunens medborgare" år
attitydundersökningar
som mäts genom SCB:s medborgarundersökningar som görs vartannat år. Resultatet i 2016års mätning visar att målet för 'Nöjda medborgare och

Mål

måluppfyllelse

-Kommunen har en trygg, säker och
utvecklande arbetsmiljö.

Målet är inte uppfyllt

-Medarbetarna
inflytande

har delaktighet och

Målet är uppfyllt

-Kommunen har ett tydligt och bra
ledarskap

Målet är uppfyllt
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Kommentar till måluppfyllelse
vet medarbetare

för perspekti-

PERSPEKTIVET EKONOMI
Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när:

Målet "trygg säker och utvecklande arbetsmiljö" följs upp
genom sjukfrånvaro samt rapportering av skador, olycksfall och brott. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregå-

ende år och vi klarar därmed inte målsättningen, 5 %.
Tillbudsrapporteringen
visar att andelen skador, olycksfall
och brott nu Llppgår till 56 % av antalet registreringar,

vilket är en förbättring, dock inte tillräckligt för att nå målet. Ambitionen är att Llppnlärksanlma tillbud tidigt och
därigenom arbeta förebyggande så att andelen skador,
olycksfall och brott minskar.

Mål - indikatorer

måluppfyllelse

Åretsresultatuppgårtillminst1a.av

Måletär uppfyllt

skatteintäkter,
utjämning

generella statsbidrag och

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag,
utjämning är större än nettokostnadsökningen

Målet är uppfyllt

Nämnderna bedriver verksamheten
beslutade anslag

Målet är uppfyllt

inom

Inom Vård och omsorg arbetar många enheter för att hitta
flexibla scheman där personalen får lnöjlighet att påverka

sina arbetstider.
Vid Sjukanmälan

får medarbetare

stöd och råd för tillfrisk-

nande på ett tidigt stadium från företagshälsovården. Analyser av orsaker till sjukfrånvaron

görs inom verksamhet-

erna.
Till nlålen kring "Delaktighet och inflytande och "Tydligt
och bra ledarskap" hä mtas indikatorerna från medarbetarundersökning.
Helhetsbedömningen
ningen delvis uppnås.
Nämndernas

av perspektivet

är att målsätt-

bidrag till måluppfyllelsen:

Sala ären attraktiv

arbetsgivare

Kommentar till måluppjjøllelse
vet ekonomi

för perspekti-

Begreppet god ekonomisk hushållning kan sägas vara ett
underlag för utvecklingsarbete. l förarbetena till lagen
framgår att verksamhetsmålen
skall vara tydliga, kunna
mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns ett underlag soln kan användas för att besluta om att förbättra
eller bibehålla nivån på målsättningen.
De finansiella målen rörande årets resultat och relationen
nettokostnadsöltning
jänlfört skatteintäkter, statsbidrag
och utjämning har uppfyllts. Målet att nämnderna bedriver
sin verksamhet inom beslutade anslag har uppfyllts och de

lälnnal*ett överskott motsvarande 3 %.

när:

Målsättningar:

Trygg, säker
och utvecklande arbetsmiljö

Delaktighet
och inflytande
för medarbetarna

Tydligt och bra
ledarskap

Kommunstyrelse

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kultur- och
fritidsnämnd

Inte uppfyllt

uppfyllt

uppfyllt

Skolnämnd

Inte uppfyllt

Uppfyllt

Ingen indikator

Vård- och omsorgsnämnd

inte uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Med beakta nde av ovanstående har kommunen ur ett
finansiellt
ning.

perspektiv

uppnått

god ekonomisk

hushåll-
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NÄIVINDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER
rådet.
Nämnden har informations-

Nämndernas

verksamhetsansvar

och rådgivningsansvar

samt

ansvarar för ärenden rörande bostadsanpassning.
Nämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom

Utdrag ur reglemen te för respektive nämnd antaget 2014-12-15.

ovan verksamheter som bland annatföreskrivs
ras i följande lagstiftningar:

och regle-

KOMMUNSTYRELSEN
Plan- och bygglagen
Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa
kommunfullmäktiges
beslut samt ansvara för all verksam-

Miljöbalken

Livsmedelslagstiftning

het som inte faller under värd- och omsorgsnämnd, skol-

Lagen om bostadsanpassningsbidrag
Alkohollagen

nämaid, kultur- och fritidsnämnd eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och
finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som

fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att
medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls.
l kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som
räddningsnämnd,
nämnd.

krisledningsnämnd

och arbetslöshets-

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

i kommu-

nallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente
antagna policydokument.

samt av kommunfullmäktige

m.m.

Tobakslagen
Det dagliga arbetet kopplat till nämndens
Bygg- och miljökontoret.

ansvar utförs av

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter
inom områdena kultur och fritid och ska därvid arbeta för
förverkligandet av de av kommunfullmäktige antagna

målen inom verksamhetsomrädet. Kultur- och fritidsnämnden har också till uppgift att, i den mån gällande
författningar eller beslut av kommunfullmäktige ej föreskriver annat, med uppmärksamhet följa utvecklingen i de
frågor som gäller kultur- och fritidsverksamhet
i kommu-

nen.
Det dagliga arbetet kopplat till Kultur- och fritidsnämndens

ansvar utförs av kontoret Kultur och Fritid.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för, samordnar, planerar och
följer upp samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret

SKOLNÄMNDEN

för den kommunala verksamhetens utveckling och den

Skolnämnden

kommunala ekonomin.

fentliga skolväsendet för barn och vuxna enligt gällande
skolförfattning och förordningar.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och
Lippföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
De kontor som sköter det dagliga arbetet kopplat till kom-

munstyrelsens verksamhetsansvar är: Medborgarkontor,
Samhällsbyggnadskontor,
och Räddningstjänst.

Ekonomikontor,

Personalkontor

0

0

nämnden

inom byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsom-

Förskola, pedagogisk omsorg Samt fritidshem

Utbildningen inom det offentliga skolväsendet för
barn och ungdomar: förskoleklass grundskola
gymnasieskola grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stödfunktionerna. exempelvis fritidsklubb

i

Utbildningen inom det offentliga skolväsendet för
vuxna: kommunal vuxenutbildning svenska för
invandrare

miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter
som enligt lag ska fullgöras av den kommunala

uppgifter inom det of-

Skolnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende:

BYGG-OCHMILJÖNÄMNDEN
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd
och
fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet,

fullgör kommunens

0

(SFI) samhällsinformation

Särskild Lltbildningför vuxna

I
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I

Kulturskola

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till

Arbetsmarknadsfrågor kopplade till utbildning

allmänheten om den egna verksamheten,-regelreformering
och regelförenkling inom det egna verksamhetsområdet.

verksam-

Det dagliga arbetet som hör till Skolnämndens

hetsansvar utförs av kontoret Barn och utbildning. Uppgifter som regleras i skollagstiftningen

men fullgörs av andra

nämnder är Skolmåltider (Kostenheten, KS],skolskjuts
respektive elevresor (Enheten för samhällsresor, KS]samt
Llppföljningsansvaret enligt Skollagen (2011:800) 29 kapitlet 9 § (arbetsmarknadsenheten, VON].

Dagligaarbetet som hör til] överförmyndarens verksamhetsansvar utförs av handläggare
(KS).
Medborgarkontoret

vid juridiska enheten,

REVISIONEN
Utdrag ur reglemente antaget 2015-05-15.

Revisorerna och lekmannarevisorerna [revisionen] är
fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska in-

VÃRD-OCHOMSORGSNÄMNDEN
fullgör kommunens uppgifter
Vård- och omsorgsnämnden
enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den
kommunala hälso- och sjukvården och har därvid ansvaret
för:
o

för granskning och kontroll av den verksamhet

som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar
och företag.
Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa
insynen i och kontrollen av all verksamhet

individ- och familjeomsorg
av alkohol- och drogfrågor

som kommuner

och landsting ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende ät verksamheten, men också vara
förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina

o

Samordning

o

Äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård

o

Stöd och service enligt LSStill vissa personer med
funktionsnedsättning

n

Flyktingmottagande

landsting är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen

o

Arbetsmarknadsåtgärder

inom givna ekonomiska ramar.
En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och
kontroll av verksamheten. Att vara revisor och lekmannavars syfte är att med
revisor är ett förtroendeuppdrag
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och
bedöma verksamheten.

Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omvid stora olyckor och katastrofer

händertagande

[POSOM].

Det dagliga arbete som hör till Vård- och omsorgsnämndens verksamhersansvar
sorg.

utförs av kontoret Vård och om-

Utdrag ur reglemente

antaget 1997-11-27.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förvaltarskap och
godmanskap inom Sala kommun samt fullgör de övriga
uppgifter som enligt lag eller författning åligger överför-

myndaren.
Överförmyndaren

skall själv eller genom ombud föra

kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom
överförmyndarens förvaltningsområde, med rätt att på
kommunens

vägnar träffa överenskommelse

insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.
Den övergripande

revisionsuppgiften

i kommuner

och

En gemensam förvaltning

ÖVERFÖRMYNDAREN

om betalning

av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat
avtal, om inte fullmäktige bestämt annat.
Uppgifter enligt speciallagstiftning.

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister
som Överförmyndaren föri sin verksamhet och förfogar
öven

strument

Kommunen har en förvaltning, uppdelad i tio kontor. Det är
kontoren som sköter det dagliga arbetet. Förutom kontoren finns även Kommunrevisionen.
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Kommunen införde funktionen 'fjänsteIIIaII i Beredskap

Kommunchef
SAMMANFATTNINGÅRETSOMGÃTT
Inledningen av 2016 präglades av de ilyktingströmmar

som nådde Sverige och Sala under 2015. Samverkan och
samordning

internt och externt var i fokus för att möta

behoven på ett effektivt sätt. Påkommunövergripande nivå
samordnades insatserna för att förebygga social oro och
konflikter. Det framgångsrika arbete som gjorts i Sala av
frivilliga, kommunen, föreningsföreträclare
och näringslivet
har väckt Lippmärlcsamltet båda regionalt och nationellt.
l Sala kommun har förmågan att hantera kriser förstärkts

genom utbildningsinsatser och andra kvalitetshöiande
insatser samt genom inrättande av Tjänsteman i Beredskap
(TiB].
Pä nationell nivå har man åter börjat prata om ett totalförsvar och att kommunerna kommer ha en roll i det civila
försvaret. Det har iIIte konkretiserats vad detta innebär för
konnnunerna.
Under hösten fattades beslut om att bilda ett kommunalt
näringslivskontor och att som en konsekvens av detta ej
förlänga avtalet med FÖretagarceITtrIIIII. Syftet är att stärka
det kommunala Iiäringsiivsarbetet
och effektivisera samarbetet mellan företag, kommunens olika verksamheter

och Inyndigheter.

ORGANISATION
har under äret förändrats.

Ett första möte har hållits med det lokala krishanteringsrådet med representanter från i stort sett alla offentliga aktörer i kommunen samt Iiäringslivs- och föreningsrepresentanter.
Under hösten beslutade kommunstyrelsen att ej förlänga
avtalet med Företagarcentrum
ekonomisk förening utan
istället bilda ett kommunalt Iiäringslivskoiztor.
Under senare delen av året beslöts att kommunen ska
starta ett bredbandsbolag i syfte att stärka och snabba på

utbyggnaden av bredband i koInmuneII.
Förberedelsearbetet
för bildandet av Region Västmanland
har intensifierats under hösten. Formerna för regionens
samarbete med konnnunerna har fastställts. Landstinget
förändras från och med 2017 till Region VästInaIIlaIid och

får dä även ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna.

Resultaträkning
Tkr

och ekonomisk analys
Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Externa intäkter

-113

-768

-820

52

Interna intäkter

-1

-2

-1 822

1 820

102

935

Från och med

starten av 2016 ingår civilt försvar inklusive krisberedskap. Under året har LItredartjänsteII tillsatte, ltomnnmsekreteraren har överförts till kommunchef från administrationen och kommunen har fått en säkerhetschef.
Under året har även tillfälliga resurser

Under hösten har beredskapssamordnare
och säkerhetschef påbörjat ett kvalitetshöjande arbete med de olika
kontorens verksamheter i syfte att stärka förmågan att
hantera hotfulla situationer och kriser.

EKONOMI

Under sena re delen av året beslöts att kommunen ska
starta ett bredbandsbolag
i syfte att stärka och snabba pä
Iitbyggnadon av bredband i kommunen.

Verksamheten

[TiB]vilket är en viktig funktion för kommunens krisberedskap och säkerhet. De som ingår i TiB-systemet har
utbildats.

i
L_4_,%

Köp
a""“‘.'””“""'

samhet, bidrag

352

strateg och konfliktförebyggare varit knutna till verksamflyktingströmmarna hösten 2015.

573

Personalkostnader

2 140

3 633

3 051

582

Övriga kostnader

4 553

5715

6 986

—1270

229

217

313

-96

i fornI av flykting-

heten. De senare Lippdragen uppkom med anledning av

Budgetavvikelse

Interna kostnader

VIKTIGAHÄNDELSERÅRET soM GÄTT
inledningsvis präglades äret av fortsatt arbete med flyktingfrägan. Samordning och samarbeten behövde byggas
upp för att lösa resursfrågor och att förebygga social oro
och konflikter i lokalsaInlIället.

kostnader

Under 2016började man på IIationell Iiivå åter prata om

kostnader främst p.g.a.vakanser. Överskott för bidrag
eftersom att budget för Citybanan har Inedräknats dubbelt

ett totalförsvar och att kommunerna äter kommer att ha en
roll i det civila försvaret. Det har inte konkretiserats vad
detta innebär för konnnunerna.

Avvikelserna för interna intakter och övriga kostnader
orsakas av intern fördelning av tillfälligastatsbidrag samt
för flyktingmottagandet.

i ram för kommunstyrelsens

Överskott för personal-

verksamheter.
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EKONOMI

Inom krisberedskapsområdet
är frågan om kommunernas
ansvar i det civila försvaret central.

Resultaträkning
Tkr

Kommunerna behöver fä klarhet i frågan för att kunna

och ekonomisk analys
Bokslut

Budget

Bokslut

Budget-

2016

2016

avvikelse

7 020

9 322

7711

1 611

350

49

Kommunchef

2015

-

Civilt försvar

409

resurssätta verksamheten på ett rimligt sätt. Det finns även
anledning att beakta världsläget avseende förändringar
som kan leda till instabilitet. Det lokala krisberedskapsarbetet behöver vara förberett för ett brett spektrum av
möjliga kriser som kan vara av såväl lokal som global ka-

raktär.
Kommunchefens överskott orsakas framförallt av vakanser
samt att budget för Citybanan medräknats dubbelt i ram.
Skillnaden mellan prognosen i delårsrapporten och det
faktiska resultatet är att risk- och säkerhetskostnaderna
blivit högre än beräknat p.g.a. ronderande väktare i Sala
stad under senare delen av året.
Överskottet

för Civilt försvar kommer att begäras som

tilläggsanslag 2017 eftersom att den statliga ersättningen
är specialdestinerad. vilket innebär att pengarna inte får
användas till annat än det som regleras i överenskom mel-

sen.

Investeringar
Tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

0

0

Budgetavvikelse

Inkomster

0

Utgifter

0

419

u

419

0

Krisber. ovgrip

-

419

0

419

lnvesteringsmedlen är avsedda för att skapa förstärkta
krisletlningslokaler.

Ett projekt har sta rtats med stöd från

Myndigheten för samhällsskydtl och beredskap, men har
ännu inte medfört några kostnader. Är planerat att färdig-

ställas till den 31 december 2017.

MÄLAVSTÄMNING
Kontoret saknar egna mål och indikatorer.

FRAMTIDEN
Det kommunala uppdraget är omfattande. Många kommuner Litveclclar samarbeten och samverkan med andra
kommuner eller andra aktörer för att med kvalitet kunna

leverera tjänster och service till medborgarna. Denna utveckling har pågått i många år och det finns ingen anledning att tro att det kommer att förändras. Även för Sala
kom mun gäller det att utveckla befintliga samarbeten och

samverkansformer men även vara öppna för nya samarbeten.
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VIKTIGA
HÄNDELSER
ÅRETsoM GÄTT

Medborgarkontor
SAMMANFATTNING
ÅRET soM GÅTT
Etablering och lansering av nya salase, Sala kommuns nya
webbsida.
Framtagning

i,

av kommunikationsplattform

Under sommaren 2016 lanserades nya hemsidan
www.sa1a.se och arbete med utveckling av hemsidan har

pågått under hösten.
lnformationssäkerhetspolicy framtagen och fastställd av
kommunfullmäktige.

med strategi

och koncept för målgruppen "boende/inflyttare".
informationssäkerhetspolicy framtagen och fastställd av
kommunfullmäktige.

EKONOMI

Resultaträkning

Utbyggnad av det publika Wifi-nätet till att omfatta Sala
stadspa rk.

ORGANISATION
Medborgarkontoret
består av enheterna för administration, IT,juridik och information, centrala verksamheter som
ansvarar för både externa och interna funktioner.
Den externa servicen till kommunens

invånare innehåller:

—> offentligt medborgarkontor
kontaktcenter

_m_

och ekonomisk analys
Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

Externa intäkter

-2 364

-1 921

-2 CI22

101

Interna intäkter

-5 737

“ö”a”"“T'“d“”k' 7sas

samhet, badrag

740e

7102

30a

Personalkostnader

21 889

22 738

22 491

247

Övriga kostnader

14 455

11 564

14 397

-2 833

Interna kostnader

2845

turistinformation

kommunhusets reception
funktioner
kation

för information

och marknadskommuniAvvikelsen för interna intäkter orsakas främst av intern

fördelning av tillfälliga statsbidrag som inte varit budgete-

samhällsvågledning

rad. lT-enhetens

konsument- och skuldrådgivning
överförmyndarhandläggning
kommunarkiv,

besök av forskare mm

Litlåmningoch svar på frågor gällande allmänna
hantllingar via centrala e-postlådor

eller besök

A publicering av kallelse, protokoll och handlingar på
hemsida
4

interna intäkter för licenser, tillbehör och

datakommunikation blev högre än budgeterat.

publicering av postlista på hemsida

Den interna servicen innehåller centrala funktioner för
administration, it, kontorsservice och juridik.
Medborgarkonto ret arbetar kontinuerligt med att Litveckla
verksamheten och utbudet av service och tjänster utifrån
att det ska bli enkla re, tydligare, effektivare och mer medborgarvänligt.

Avvil-:elsen för övriga kostnader orsakas av kostnader för
flyktingmottagande samt av att lT-enheten har haft högre
kostnader än budgeterat förlicenser, tillbehör och datakommunikation.

Difftredovisning
Tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

Mbk övergripande

14 584

13 63D

13 344

286

Administrativ enhet

8 SS4

9 289

8 603

686

Juridisk enhet

1 298

1 338

1 275

63

Informationsenhet

7 539

8118

7 883

235

IT-enhet

6 751

5 772

6907

-1 135

Administrativa enhetens överskott beror på effektivisering
av kom munens porto- och pappershantering,

samt vakan-

29l74l
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ser. Avvikelsen på iT-enheten beror pä kostnadshöjningen
för datakommunikation som blev resultatet av den tidigare
upphandlingen som genomfördes tillsammans med Salabostâder. Avtalet trädde ikraft under 2014 och någon höjning av lT-enhetens budget har inte gjorts.

Bokslut

Budget

Bokslut

X

Budget-

avvikelse

2015

2016

2016

U

D

0

0

1812

907

778

129

Inkomster

Utgifter

UTVECKLING
HÅLLBAR
MILIÖMÄSSIGT
MÅL:ENLÄNGSIKTIG

KOMMENTAR: Kontoret har delvis uppfyllt målen och arbetar
kontinuerligt för måluppfyllelse genom olika riktade aktiviteter

Investeringar
Tkr

placering av 290 kommuner).

Perspektiv Medborgare

BRUKARE
OCH
MEDBORGARE
NÖJDA
MÅL:
Nämndenbidrar till målsättningar]genomatt

U

arbeta för att Salasmedborgare är nöjda med
kvalitet och service.
IT-invest.

854

775

751

24

Konf.Iokalbio

129

0

26

-26

Flyttserverrum

338

132

O

132

92

-

-

-

1 812

907

778

129

ePhorte
Summa

lT-enlieten har bland annat investerat i nya lagringslös-

ningar för kommunensamt nya servrar till epostsystemet.
En mindre eftersläpande kostnad har belastat 2016 för

installation av låssystemvid npprnstningenav Centrumbiografen till en bättre konferenslokal.

Av HÖGKVALITET
MÅL:GODSERVICE
X

MEDKOMMUNENS
FÖR
ocHINFLYTANDE
PÅVERKAN
MÅL:
BORGARE

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

i

Kontoret har arbetat aktivt for att måluppfyllelse
KOMMENTAR:
ska näsför året men konstaterar att målet om påverkan och
inflytande för kommunens medborgare inte blev helt uppfyllt

Flyttenav seiverrnm beräknaspåbörjaunder våren 2017.
Överskottet för projektet kommer att begäras som tilläggsanslag 2017.

Kontoret saknar egna Inäl och indikatorer för perspektivet.

MÄLAVSTÃMNING
Nämndens resultatutvärdering av sina mál och aktiviteter som skall bidra till att
uppnå fullmäktiges mål, Måluppfyllelsen bedöms utifrân indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

uppfvllt
uppfyllt OMâietärinte
ärdelvis
.Måletärheltuppfyllt I Målet
®Mätindika torsaknas

®lngen mätning

Perspektiv Medarbetare

x ingetmålsatt

sALA
MÅL:VÄXANDE
i

arbetaför en positiv befolkningsntveckling,
arbeta för att Sala förbättrar sin placering på
svenskt Näringslivs ranking med 20 %.
SOCIALHÅLLBARUTVECKLING
MÅL: ENLÅNGSIKTIGT

Nämnden bidrar till målsättningen genom att

arbetaför att medborgarnauppleverSalasom
en bra plats att leva och bo pä. Salaska
förbättra sin placering på "Fokus", ranking av
kommunerna som en bra plats att bo på. [Salas

Organisationsfö rändring inom kontoret.
Fortsatt Litveckling av kontorets olika funktioner, aktiviteter och verksamhetsotnräden, administration, IT, kom munikation, Medborgarservice och juridik.

Perspektiv Hållbart samhälle
Nämnden bidrar till målsättningen genom att

FRAMTIDEN

5

Riktlinjer för informationssäkerhetskatasfram pågrund
av kommandelagstiftning.
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VERKSAMHETSFAKTA

Antal unika besök sala.se
Antal samtal till kontaktcenter G224?'4'.'O00{son1inte Auto—Attendent1agit
hand om)

2014

2015

335413

264409

259 634

48 372

45 379

51983

Andel samtal direkt hanterade av
kantaktcenter (utan vidareförmedling)

73%

Andel samtal till kontaktcenter som
besvarats inom 10 sek.
Antal nvbesök budget och skuldrádgivning

2016

54%

115

141

145
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Bygg- och Miljökontor

Bokslut

Tkr

Budget

2015

Budget-

Bokslut

2016

2015

avvikelse

SAMMANFATTNING
Verksamheten inom Bygg och miljö har i stort bedrivits
enligt plan för byggenhetens arbete respektive plan för
nliljöenhetens arbete. Detta har inneburit att kontoret har

klarat av att levereraden tillsyn somhar planeratssamt
hanteratochbeslutati ärendeninom de uppsattatidsramama.

Överskottet för externa intäkter beror främst pä att intäkterna för bygglov är högre än budgeterat. Undcrskottet för
köp av h Llvudverksanlhet orsakas av högre kostnader för

änberäknat.Personalkostnaderredobostadsanpassnirlg
visar överskott på grund av vakanser och sjukdom.

Driftredo visning
Bokslut

Tk

ORGANISATION

'

2015

Budget

Bokslut

Budget-

2015

2015 avvikelse

Bygg- och miljökontoret består av byggenheten samt miljö-

enheten.Byggenhetenhar tolv handläggaresomhandlägger bygglovsärenden samt bostadsanpassningsbidrag.
Miljöenheten har 16 handläggare som handlägger ärenden
inom områdena miljöskydd, livsmedel, hälsoskydd, av-

loppstillstånd,naturvårdsamtalkoholtillstånd.

2 536

2 320

1954

Bvggenhet

6915

6075

6987

-911

Miljöenhet

2 B21

3 234

3 105

129

-lt
a.

VIKTIGAHÄNDELSERÅRETSOMGATT
Antalet beviljade bygglov har ökat under året till följd av ett
ökat behov av bostäder.
Ett projekt om nlinslcat näringsläckage från jordbruket till
vattendrag har genomförts. 40 företag har besökte.
En kartläggning av ventilationen i våra skolor har genomförts. Granskningen görs för att säkerställa hälsosamma
skollokaler.

365

Övergripande

f"

Byggenhetens underskott beror på att kostnaderna för
bostadsanpassningsbidragen är ca 1 300 tkr högre än
budgeterat. De högre kostnaderna för bostadsanpassningen är också orsaken till att resultatet avviker från den

helårsprognossoln gjordesi sambandmed delårsrapporten.

Investeringar
Bygg och Miljökontoret har inga investeringar 2016.

EKONOMI

Resultaträkning

MÄLAVSTÄMNING
och ekonomisk analys

Tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

Externa intäkter

-11 151

-11 293

-11 B75

582

Interna intäkter

-609

-590

-652

62

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att
uppnå fullmäktiges mål. måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanstallning_

uppfyllt
uppfyllt OMáletärinte
ärdelvis
.Måletärheltuppfyllt I Målet
®Mätindikatorsaknas

'
Summaiintjáktettr_

17GB_ .511833N "

Köp av huvudverk.
samhet, bidrag

5 349

Personalkostnader

14 527

__
5 03e

-1 638

16 ?'35

15 969

766

1319

2 102

1 590

Interna kostnader

1 855

1 688

.'r'I'
d' åátsláfi.

mätning

x

Inget målsatt

Perspektiv Hållbart samhälle

3 400

övrigakostnader

®lngen

129

Kontoretsaknaregnalnål och indikatorer för perspektivet.

Perspektiv Medbargare
BRUKARE
OCH
MEDBORGARE
NÖJDA
MÅL:
Nämndenbidrar till målsättningengenomatt
medborgare är nöjda med
arbeta för att Salas

kvalitet ochservice.

U

32U4)
ÅRSREDOVISNING
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MÃL:GODSERVICE
AVHÖGKVALlTET
Nämnden bidrar till målsättningen genom att
arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala
har en bra kvalitet och service i verksamheten

U

exvis när livsmedelskontrollgenomförsför att
ge säkra livsmedel [planerade kontroller/utfall), när en första kontakt har tagits inom

enveckai minst 90 % av deärendensominitierats av allmänhet eller företagare, när minst

80 % av Utskottensbeslutvisat sigvara riktiga
vid Övcrprövning i samband med Överklaganden samt när planerade inspektioner för miljöskydd och hälsoskydd utförs.
MÅL:PÅVERKAN
OCHINFLYTANDE
FÖRKOMMUNENS
MEDBORGARE

Nämndensmålsättningär att medborgarna

i

upplever' att de har möjlighet till inflytande och
påverkan.
KOMMENTAR:
Medborgarnas inflytande i bvgg- och miljökontorets processer skall vara stort. Myndighetsutövningen och
beslut skall vara transparenta för medborgarna. Myndigheten är
dock ensam ansvarig för fattade beslut vilket kan uppfattas som
en brist på inflytande

Perspektiv Medarbetare
Kontoret saknar egna Inål och indikatorer för perspektivet.

FRAMTIDEN
Byggenhetei]går under 2017 in i ett projekt meddigitalisering av åirendehanteringen. Projektet "Får jag lov" skall

ökamedborgarnasmöjligheter till delaktighetochtransparens samt en ökad tillgänglighet för ansökningar av bygg-

lov.
Miljöenheten kommer att delta i projekt för Litveckling av

tillsynsmetoderför att öka effektiviteten i tillsynsarbetet.

VERKSAMHETSFAKTA

SBANKI bygglov/'mlüötillsyn

2014

2015

2016

-

59/82

68/77
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Sam hällsbyggnadskontor
SAMMANFATTNING ÅRET SOM GATT
har, precis som övriga kontor.
Samhällsbyggnadskontoret
som har
påverkats av ökningen av flyktingmottagandet

skett under året. Detta har framförallt påverkat Fastighetsenheten som Linder året aktivt arbetat med att ordna boenden.
Mycket tid Linder året har lagts på stora investeringsprojekt
såsom Ransta nya skola och förskola, Vallasltolan och två
LSS-boenden. Storleken och antalet projekt har varit utmanande och utvecklande för kontoret.

ORGANISATION

plan för ny utvidgad vårdcentral och för utveckling av
befintliga vårdbyggnader vid kv Lasarettet pågår. Övriga
viktiga tletaljplanarbeten som pågått under åretär t.ex. kv
Räven vid Ängshagen.

Under året har kommunen genomfört en medborgarundersökning tillsammans

med Sveriges kommuner

och lands-

ting [SKL]son] kallas för "Kritik på teknik" och som omfattar invånarnas

om hur gator,

Lippfattziing

vatten-

parker,

och avlopp samt avfallshantering skötts. Sala kommun fick
tredje basta sammantagna betyg i Sverige. Områden där
kommunen fick särskilt höga betyg är parker, vattenkvalitet och avfallshantering.
blev noEn av Sala kommuns äldreomsorgsrestauranger
minerad till två priser i White Guide Seniors årliga tävling.

EKONOMI

ansvarar för kommunens gator,
Samhällsbyggnadskontoret
parker, grönområden, kommunens skogsinnehav och Sil-

vergruvans vattensystem. Kontoret ansvarar även för
vatten- och avloppsförsörj ning, kommunens fastigheter
och anläggningar, att förvalta och utveckla kommunens
att ortnamn
kartverk och geografiska informationssystem.
och adresser inom hela kommunen upprättas och fastställs.
kommunens kostverksainhet, kollektivtrafik och särskild
kollektivtrafik. Vidare ansvarar kontoret för kolnmunens
roll som markägare genom köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation, arrende, servitut, ledningsrätt

Resultaträkning
Tkr

och ekonomisk
2015

“tema“läkt”

i”‘5"‘e’
'"‘e’”"’

s*’
E

aVhUVAüEøGTlI-

analys
Budget-

Bokslut

Budget

Bokslut

awikelse

2015

2015

*se420

7052

-309515 -314503 (314639

135

-29339

-29ass

,ate;
=,-_a.9á'á'71'='-,
33935;:
UWALTT

77

I K V

i

I V

H

-

u

- -

10532

32131

30ma

2oss

med mera samtkomiuiunen översiktliga planeringen och

P9'5°"a"‘°5‘““dE’ 74509

23794

34119

as325

fysiska detaljplanering.

Ömåa"°5”‘ad9‘

200414

223496

235935

-8438

136 S35

2 555

Samhällsbyggnadskontoret

består av enheterna

Gata/park,

[mag
samhet_

Interna kostnader

Kart/mät, Måltid. Fastighet, Samhällstekniska, Teknisk
service och Plan/utveckling.

VIKTIGAHÄNDELSERÅRET SOMGATT
Uppdraget att skapa en vackrare, tryggare och ilaturlig
Inötesplats i Stadsparken

har genomförts.

Ett matsäckstak

139 190

138 562

i
='l'lá76s'i
- 427511'

l resultaträkning framgår att det blev stora avvikelser på
bruttoposterna jämfört med budget 2016. Anledningarna
där mark
till detta är många men marksaneringsprojektet

för allmänheten finns nu på plats. l direkt anslutning till

sanerades på Josefsdal och Jakobsberg genererade såväl

lekplatsen och den nya servicebyggnadeiu med en ny ofw
fentlig toalett har en helt ny parkering anlagts och upprustning av delar av Ekebygatan har skett inkluderande
övergångsställe, busskur, hållplats och ny asfaltsbeläggning. Genomförandet har lett till förbättringar av allmänna
ytor och koppling den) emellan, samt att alla delar har ett
sammanhang.

kostnader

Kungsiingsgylnnasiets C-hus byggdes om till en F-1 skola,
för att omplacera skolbarn från Vallasltolaiu under dess
ombyggnation.
Allt ansvar inom renhållningen

har överlämnats

till Kom-

munalförbundet Vafab Miljöunder året.
Detaljplaner för Ransta skola och del av Östra kvarteren
och Silvervalleit har arbetats fram till granskning.

Detalj-

som bidragsintäkter.

Tidigare års redovisning av över-/Linderuttag av Va-taxa
har felaktigt redovisats som en del i kommunens resultat.
Felet har rättats i samband med bokslut 2016 vilket har

påverkat resultatet.
Försäljning av mark till Bovieran ger också ett överskott.
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Drifitredo visnin g
Tkr

Investeringar

Bokslut

2015
-235

Kontorsledning
Pian- och utvecklingsenheten

Budget

Bokslut

2016

2016

Budget-

avvikelse
214

'“"°"““€'

-7093

-2000

-2120

120

3'335

“*3-‘fie’

75922

165993

102350

54133

S2

9 954

-9 954

3 327

3 875

3 730

145

-3 223

0

-151

151

Teknisk service

1 893

0

1 755

-1 755

Samhallstekniska

3 071

3 717

3 753

-36

enheten
Mâltidsenheten

365

Budget-

2015 avvikelse

-455

27 187

Fastighetsenheten

Bokslut

2015

41 825

0

Kart/mät

Budget

2015

-251

27 239

30 193

Bokslut

'

49 160

-3'34

Gata-/parkenheten

VA-verksamhet

Tk

1 000

-932

1982

Kontorsledningsprogram

150

gfjngrjfnh
"we've

127

17 368

10 234

Parkprogram

2 863

5 249

4 945

VA-program

9 142

32 615

12 417

Kart mätprogram

Tekniskserviceprogram
Gruvans vattensystem-

23

29539245544975

(Barnprogram

Lokalprogram

Plan- och utvecklingsenheten:
Planverksamheten
fick en
utgiftpå ca 940 tkr för nedskrivning av projektering för
planskild korsning som redovisar ett underskott i resulta-

0

7 174

10 194
304

20 198

325

150

0

150

40 532

75 342

48 219

27 123

3 500

2 338

1 883

455

2 233

2 247

1 411

836

tet. Underskottet på detaljplanverksamhet beror på omfattande Lltredningar som Linderlag för pågående planprojekt.
Bredbandsutbyggnad
har varit Linder utredning och gene-

rerar därför inte de kapitalkostnader som budgeterats.
Markverksamhetens
överskott beror på försäljning av
Bovieran samt Lodjuret. Samhällsfinansierade
transporters
överskott beror till största delen på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning och vakant tjänst, minskat

Plan- och utvecklingsprogram:
Kommunen har förvärvat
en fastighet i Kv Borgmästaren och lagfartsavgiften, 1 mkr,
var inte budgeterad. Investering i bredbandsutbyggnaden
har avvaktat utredning.
Gatuprogram:

Fårdigställda

projekt: asfaltsbeläggning.

förbättring av gaturum Ekcbygatan, Sörskogstippens

antal resor med riksfärdtjänst, sänkta priser på busskort
för gymnasieelever, överskott från kostnader för taxiresor

lakvattendamm, parkeringsplats
anläggande av ny gång/cykelväg

där reviderade riktlinjer inte gav den kostnadsökning som
befarades samt samplanering av resor. Sänkta administrativa kostnader från Kollektivtrafikförvaltningen
på grund
av omorganisation.

tan/Bovingatan samt renovering av busshållplats Lärkan.

Gata/Park: Skogsverksamhetens
underskott på ca 575 tkr
beror främst pä åldersstrukturen
i skogsinnehavet och
därför har inte större mängder skog kunnat avverkas och
säljas.
Vil-verksamhet:
Tidigare års redovisning av
över/ Lmderuttag av taxa har felaktigt redovisats som en del
i kommunens resultat. Felet har rättats i samband med
bokslut 2016. 9 954 tkr har bokförts som en intäktsminsk-

ning i resultaträkningen i 2016och därefter upptagits som
en skuld till abonnenterna i balansräkningen. Årets underskott på ca 1 900 tkr har också reglerats mot skulden till
abonnenterna i balansräkningen.
Teknisk service: Enheten har under året genomfört en
verksamhetsövergång
och en omorganisation. De l1ar resulterat i att justering av interna priser för varor, fordon
och maskiner ej har kunnat genomföras som planerat vilket

resulterati underskott.
Måltidsenheten:
Anledning till överskottet
sålda portioner än budgeterat.

är fler antal

Ej färdigställda

och lekpark i Stadsparken,
för Polhemsga-

projekt: Ängshagen Räven, projekt Frid-

hems detaljplaner-gator, projektering Ekebyäng,planerade
cykelvägar samt projektering
Parkprogram:

av pendlar-parkering

Ransta.

Färdigstållrla projekt: renoverat lekplatser i

Broddbo, Skuggan och i Sala stadspark, upprustning bollplaner, skapat en vackrare, tryggare och naturlig mötesplats i Stadsparken
lilla parkplats.

samt anlagt boulebana vid nya Mamres

Ej färdigställda projekt: Upprustning av Bryggeriets lekplats i samarbete

med Salabostäder.

VA-program: Färdigstälida projekt: dagvattendamm på
Fridhem med tillhörande pumpstation. nytt sammanträdesrum och byte av Centrifugpå reningsverket, påbörjat
byggnation av etappen på Kjiipkällsledningen

Inellan RV 70

och Ekebymosse, ny ledning i Västerfärnebo och i Salbohed
samt 2 kilometer ledniitg har strumpinfodrats [renoverats].

Ejfärdigställda projekt: Sista delen av Knipkällsledningen.
Lokalprogram: Färdigställda projekt: servicebyggnad i
Stadsparken med separat offentlig toalett har uppförts,
ombyggnation

från skola/kontorslokal

till F-1 skola, reno-
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vering och anpassning av lokaler för skolans behov samt
övrigtplanerat underhåll har genomförts under året.

vattens kampanj "Mitt vatten" kommer inte att medverkas i
och även arbetet med bredbandsstrategi är försenat på grund
av vakanser.

Projekt som fortgår 2017 är blalld annat byggnationen av
tre LSS-boenden,ny skola i Ransta, ombyggnation Vallasko-

lan,lnoduler Kila skolaochVision Lärkan.

Perspektiv Medborgare

Teknisk serviceprogram: investeringsmedel har använts
till att köpa verksamhetsfordon och nlaskiner.

OCHBRUKARE
MÅL:NÖJDAMEDBORGARE

Ej färdigställda projekt:
Gruvans vattensystemprogram:
säkerlletsväg Storljusen: Anläggandet av sista delsträckan

Nämnden bidrar till lnålsättningel] genom att
arbeta för att Salas lnedborgare är nöjda med
kvalitet och service.

i

komnleratt skevintern 2017 ochprojektering för anläggningsanordning för Gröna gången komnler att genomföras

2017.

Nämnden bidrar till målsättningen genom att
arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala
har en bra kvalitet och service i verksamheten.

MÃLAVSTÃMNING
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att
uppnå fullmäktiges mål. Mâluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanstallning.

.Máletär heltuppfyllt

uppfyllt
I Måletärdelvis

®Märlndikatursal<nas

Qlngen

mätning

AV HÖGKVALITET
MÅL: GODSERWCE

OMáletärinleuppfyllt
X

MEDFÖRKOMMUNENS
OCHINFLYTANDE
MÅL:PÅVERKAN
BORGARE
Nämndens målsättning är att lnedborgarna
upplever att de har möjlighet till inflytande och

l

påverkan.

inget mâlsatt

Perspektiv Hållbart samhälle
sALA
MÅL:vÅxANoE
Nämnden bidrar till lnålsättningen genoln att
arbeta för en stabil och positiv befolknlngsutveckling och att skapa fler arbetstillfällen, ökad
tillväxt och inflyttning till komlnunen samt att
kommunen blir ett hållbart samhälle med god
livskvalitet.

Ö

l

KOMMENTAR:I stort sett alla aktiveter som var planerade har
egenomförts under året. Arbetet med utveckling av hemsidan
pågår i samarbete med Medborgarkontoret. Val av Iekutrustning
vid Broddbo lekplats är framtaget i medborgardialog med närboende, dock har inte förslagstävling genomförts för Skuggans
lekplatser. Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen
fortsätter under 2017.

Perspektiv Medarbetare
ARBETSMlUÖ
OCHUTVECKLANDE
SÄKER
MÄL:TRYGG,

UTVECKLING
HÅLLBAR
SOCIAL
MÅL:ENLÃNGSIKTIGT
Nämnden bidrar till lnålsättningen genom att
arbeta för Sala som en attraktiv kommun, där
närhet och trygghet ger en bra livsmiljö.

Nämnden bidrar till nlålsättiuirtgel] genom att
Ö

betsmiljö.

UTVECKLING
HÅLLBAR
MIUÖMÄSSIGT
MÅL:ENLÄNGSIKTIG
Nämnden bidrar till nlålsättningen genom att

O

arbetaför att kommunenslnedarbetareska
erbjudasentrygg,säkerochutvecklandear-

,

FÖRMEDARBETARNA
HETOCHINFLYTANDE
MÅL:DELAKTIG
Nämnden bidrar till lnålsättningen genom att

arbetaför de bärandeidéernaochmålenför

arbetaför att skaffaeffektivaarbetsprocesser

energi- och klimatarhetet i Sala kommun, soln de
redovisas i den av kommunfullmäktige antagna
klimatstrategin, ska ges genomslag i all kom1mI—
nal verksamhet.

när nledarbctarna aktivt delta i och har inflytande över utvecklingen av verksamheten.

KOMMENTAR:l stort sätt alla aktiveter som var planerade har
genomförts under året. De aktiviteter som inte är slutförda
och som överförts till 2017 är översyn av VA-plan, GPSutmärkning av brunnar och utbildningi Eco-drive. Anledningarna till att dessa aktiviteter inte har slutförts är vakanser på
Samhällstekniska enheten, inväntad leverans av en programvara, övergång av renhållningsverksamhet och omorganisation
av enheten Teknisk service. Standardiseringsarbete för skolor
och förskolor blev inte färdigt under 2016 på grund av förseningar i Fastighetsenhetens normgivande projekt. Svenskt

Nämnden bidrar till lnålsättningen för att
skapa, med ett tydligt och bra ledarskap, en god
arbetsmiljö soln leder till ett gott arbetsresultat.

I

OCHBRALEDARSKAP
MÅL:TYDLIGT
3

KOMMENTAR: Inom detta perspektiv har få aktiviteter slutförts. Under året har kontoret påbörjat ett arbete med att följa
upp och analysera sjukfrånvaron för att minska den och för att
få medarbetarna att må ännu bättre. För att få samtliga medarbetare inom Måltidsenheten delaktiga i verksamheten har
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enhetengått igenommålochresultatkontinuerligtunderåret.
Engemensamträffför cheferocharbetsledarehargenomförts
underåret.

VERKSAMHETSFAKTA

:§:1\§:nP:nrsona¥kontoret som har kommenterat för hela

wntemfighfillning
Kostnader totalt, tkr
Kostnadfi nvånare, kr

2014

2015

2015

2 736

5 014

4 475

125

228

201

321

161

179

11125

10334

10439

FRAMTI D EN
Lokalfärvaftning

Oversiktsplaneim ska fastslå ett antal mål, riktlinjer och
strategier för att nå mål inom en rad ämnesområden och
för geografiska områden i hela Salakommun. Målen ska
vara långsiktiga och avváigda i förhållande till regionala och

K
d k d A_E tk
“ma e” a egorese’ r
Kostnader
;tädltkr

nationellantål.Oversiktsplaiten
skaföraSala1(0I111DU!1
i

'"3""e"”a‘tad'”"

riktning mot ett hållhart samhalleur badeekologiskt,socialt och ekonomiskthanseeitde.

Malridsenhet

__

_

__

_

Åtgarder inom ramen for vattendirektivet

254
54930

56080

59939

P°Ff‘°"/5’53'be'”"9St
Kostnader
hyra.
:kr

71
11596

199
12576

111
12468

26 454

28 755

31 432

LIA-verksamhet

säkerheten för dricksvattenförsörjningen kan ett alternativ
. .. _
D
.
vara att infoi a nya vattenskyddsomraden eller revidera de

Kostnader totalt, tkr

luefintligavatteitskyddsoittrådena.Ettannat alternativ kan

i varav
kapitaikostnan_
tkr

vara att genomföra kostnadskrävartde investeringar i över-

no

Kostnadertotalttkr

ska av kommu-

nenvara genomfördasenastdecember2019.Kommunen
mastemobiliserasigochgemensamtolanerafor atgarder
ochderasgenomforande.tex arbetefor skyddav nuvarandeochframtida dricksvattenförsörjning.För att höja

285

föringsledningaru.

intakterfråntaxa,tkr

Behovetav lokaler ochlägenheterhar ökat Linderdesen-

Renhåunmg

;r077

7317

5353

28390

29304

29526

Kostnadertotalt,tkr

23156

25961

23278

Kostnad/invånare, kr

1059

1 178

1048

Intäkter från taxa, tkr

24 217

25 433

24 052

69 208

74 509

84 119

aste åren, framförallt är detta tydligt inom Vård- och omSOI-gsverlçsalntleter_

Personal
Kostnader löner, tkr
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Ekonomikontor

EKONOMI

SAMMANFATTNING
ÅRETSOMGÅTT

Tkr

Ekonotnifunktionens år har präglats av implementeringen
av Salakommuns nya budgetprocess. Beslut fattades av
kommunstyrelsen i januari 2016 och verksamheternas
arbete med budgetperioden 2017-2019 inleddes omgå-

ende.Målsättningenhar varit att skapaen effektivareprocesssompå ett tydligare sätt förhåller sig till ltommunens
ekonomiska förutsättningar.

Resultaträkning och ekonomisk analys

Externaintälder
Interna intäkter

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

-135

D

0

0

0

o

-13

:::.:::::;:::*o

-13

0

Personalkostnader

5238

8 019

6 892

1127

Övrigakostnader

220?

1 267

2 522

-1255

Interna kostnader

551

510

510

1

ORGANISATION
Ekonomikontoret består av två verksamheter. kommunens
ekonomifunktiozi samt upphandlingsfu aktion.
Båda dessa funktioner är centraliserade vilket innebär att

;Sun1rna_
kdsftiñader.
-u

kommunensekonomeroch upphandlarealla tillhör ekonomikontoret. Syftet är att få ett enhetligt synsätt och att
kommunledningens budskap tydligare kan föras ut i organisationen. Den centraliserade organisationen bidrar till en
gemensam Litveckling av kompetens, enhetliga arbetsfor-

mer,utökadcontroller- ochanalysfunktionsamthögre

Personalrelaterade avvikelser av tidsbegränsad karaktär
samt personalomsättning har lett till sänkta personalkostnader bäde inom ekonomifunlttionei] och inom Llpphand-

kvalitet och kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion förstärks även den interna kontrollen.

lingsftlnlttioilen.Samtidigthar övriga kostnaderökat eftersom konsultstöd har varit nödvändigtför att upprätt-

Ekonomifunktionens roll är dels att bistå kommunstyrelsen
i dess ekonomistrategiska arbete och dels att stödja förvaltningarna i det ekonomiska arbetet.
Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för en god eko-

nomi medeffektivt resursutnyttjandeför helakommunen.
Engodekonomiochett effektivt resursutnyttjandeär en

hålla en fungerande verksamhet. Prognosen i delårsbokslutet för kontoret visade på ett resultat i balans men kostnaderna för Lipphandlingskonsulter blev högre än beräknat
och bokslutet visar på ett imderskott på 90 tkr.

Dnflredovisning

förutsättning för att kunna ge medborgare och externa
intressenter bästa möjliga service.

_m_

Upphandlingsfuiuktionens
roll är att tillsammansmed

Ekonomikontor

kommunens verksamheter planera, genomföra och utvärdera de Llpphaildlingaa*som komnmnen genomför. Syftet är
att i enlighet med gällande lagar inom upphandlingsområdet säkerställa avtal som innebär en bra affär för Sala
kom mun.

Upphandlingsverks. 227e

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetawikelse

5 573

7 288

7 289

-1

2495

2534

-89

Precis som beskrivs i kommentaren till resultatanalysen

har personalkostnadernaunder äret varit betydligt lägre

VIKTIGAHÄNDELSERÅRETsom GATT
Ekonomifunktionensår har präglatsav implementeringen
av Salakommuns nya budgetprocess. Målsättningen har
varit att skapa en effektivare process som pä ett tydligare

sättförhåller sigtill kommunensekonomiskaförutsättningar.

än budgeterat samtidigt som övriga kostnader bestående
av konsultinsatser varit betydligt högre.
För ekonontiftmktionen har detta varit nollsummespel men
för upphandlingsfunlttionen har kostnaderna för konsulter
varit högre framför allt under årets sista månader. Orsaken

till dettaberor främst pä enextremt stor ökningav efterfrågan på upphandlingar från kommunens verksamheter.

Efterlevnadenav kommunensupphandlingsriktlinjehar på
allvar fått geiaonlslag i Verksamheten, vilket har lett till en
stor efterfrågan pä upphandlingar.

Investeringar
Ekonomikontor har inga investeringar' 2016.
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MÃLAVSTÄMNING
Kontoret saknar egna mål och indikatorer.

FRAMTIDEN
Det har blivit väldigt tydligt att händelser

i omvärlden

påverkar den svenska ekonomin och därmed också Sala
kommuns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. Exempel på detta är flyktingsituationen
i EU under
2015/2016, den låga tillväxten i många stora ekonomieri
världen och det extrema ränteläge som detta orsakat.
Snabba förändringar i uppdragets förutsättningar för de
kommunala verksamheter som ekonomikontoret
ska
stötta, leder till behov av mer flexibilitet i ekonomikon-

torets organisation och för de enskilda medarbetarna.
Ytterligare en tydlig trend är att antalet allmänna råd och
rekommendationer
ökar konstant och därmed även de
krav som ställs på kommunens redovisning och ekonomikontorets uppföljning av denna. Exempelvis har LOU reviderats till 2017 och en ny kommunal redovisningslag beräknas till 2019.

VERKSAMHETSFAKTA

Ärsarbetare

ekonomikontor

-varav årsarbetare

ekonomifunktion

:varav årsarbetare

upphandlingsfunkt-

2014

2015

2016

12,25

10,0

11,85

10,25

8,0

9,85

2,0

2'0

2'0

85

185

Ion
Anmält upphandlingsbehov
upphandlingar)

(antal
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Personalkontor

0

kommunövergripande
samverkan/ förhan dlingar med
fackliga organisationer, arbetsgivarrepresentant
vid intresse- och tvisteförhandlingar.

SAMMANFATTNING ÅRET SOM GATT

-

Konununövergripande
projekt och processer åter-och
tillkommande. Till exempel: lönekartläggning, introduktion för nyanställda, ZS-årsjubileu m, innovationsdag, medarbetarundersökning,
länsgemensamnla projekt för kompetensförsörjning.

Året har präglats av arbete med kompetensförsörjning,
samt effektivisering och Litveckling av arbetsmetoder och
datasystem för ändamålet.
Förberedelser

inför och genomförandet

av en Inedarbetar-

Lmdersökning(enkät) har genomförts. Ett vägledningsmaterial har tagits fram för tolkning och hantering av resultat samt en lathund för arbete med resultatet.
l syfte att inspirera ungdomar för högre tekniska studier är
Sala kommun anslutet till det statliga praktikprogrammet
Tekniksprånget. Under 2016 har kommunen haft en praktikplats.
Avtal om pensionsadmiiwistration
och avtal om företagshälsovå rd löper ut inom snar framtid och nya upphandlingar
har pågått under stora delar av året och kommer att avslutas under 2017.

VIKTIGAHÄNDELSERÅRETSOMGÄTT
Arbete med och genomförande
ning.
Arbetsmiljötltbildningar

av medarbetarundersök-

och tematräffar

för kommunens

chefer.
Medverkat vid genomförandet av löneöversyn 2016 och
den nationella satsningen "lärarlönelyftet" för kommunens

skolor och förskolor.
EKONOMI

ORGANISATION
Resultaträkning
Tkr

I
l

I

Externa intäkter

och ekonomisk
Budget
2016

Boksiut
2016

Budgetavvikelse

-586

-550

-649

99

-23

-20

~18

-2

I

i _digg-nyttja
_' ~ "tigga?

g*ise g
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lénehandliggare Est

Personalkontoret lnestår av personalchef, förhandlingschef
och lönechef samt fyra HR-lconsulter samt sex lönehandläggare.
Personalkontoret

analys

Bokslut
2015

bistår kommunstyrelsen

med kommunö-

°

U

Personalkostnader

6 100

7 627

6 76A

863

Övrigakostnader

2 022

1758

2433

-675

Interna kostnader

2 385

2 35?

2 292

"'1'_os'oi .' 1i__'g42 .irgáái

vergripande arbetsgivarg pensions- och löneadministrativa frågor, bla.
o

Administration
och avvikelser.

av alla kommunens

Drift och utveckling av lönesystem

löner, ledigheter

och dess ingående

moduler för Sala och Heby kommun.
Konsultativt stöd och kompetensutveckling
ningens arbetsgivarföreträtlare
0

tiil förvalt-

Utveckling och anpassning av styrdokument och processer utifrån lagar, avtal och politiska beslut.
Effektivisering, samordning
arbetsgivarområdet.

och in ternkontroll

inom

Personalkostnaderna
understiger budget p.g.a. sjukdom
och reducerad arbetstid för två medarbetare.
Underskott för övriga kostnader på grund av kostnader för
inhyrd personal samt högre kostnader än budgeterat för
kommunens lönesystem.
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Driflredovisning
Tkr

Personalkontor

MÅL:TYDLlGT
OCHBRALEDARSKAP
Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2015

Budge tavvikelse

9 898

11172

10 B22

350

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal
tillsvidareanställiti ngar som avslutats från
arbetsgivarens sida [utöver hälsoorsak] är 5

Ö

eller mindre.
Resultateti medarbetaruildersökitingeit kring
Nettoresultatets avvikelse från budget hänförs till Liteblivna
personalkostnader.
De lägre personalkostnaderna
är också

förklaringen till skillnaden mellan helårsprognosen i delårsrapporten

och resultatet

i bokslutet.

Personalkontoret har inga investeringar.

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att
uppnå fullmäktiges mål. Máluppfyllelsen bedöms utifrân indikatorer som samt
liga redovisas i bilagan Indikatorsammanstallning.

®Mätindikalor saknas

i Málstär delvisuppfyllt

OMåletärinte

Gllngen mätning

X Inget rnálsalt

uppfyllt

Perspektiv Hållbart samhälle
Kontoret saknar egna inäl och indikatorer
spektivet.

Resultateti medarbetarundersökningen kring
mäl, utvärdering
högre.

och förväntan visar 3,7 eller

Målet för delaktighet och inflytande för medarbetarna är
uppnått. Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal
under
2016 (målet 100 %) och resultatet på medarbetarundersökningen kring mening, lärande och motivation visar 3,93 %
lmálet 3,5 %eller högre).
Målet för tydligt och bra ledarskap är uppnått. Resultatet i
medarbetarundersöknlngen
kring uppskattning, förtroende
och ansvar visar 3,83 %[målet 3,7 eller högre), kring utvärdering och förväntan visar resultatet 3,7 % (målet 3,7 % eller
högre) och antalet tillsvidareanställningar som avslutats från
arbetsgivarens sida var 3 (målet 5 eller mindre).

för per-

FRAMTIDEN
Förbättra systematisk och organisatorisk arbetsmiljö,

Perspektiv Medborgare
Kontoret saknar egna mål och indikatorer
spektivet.

och ansvar visar 3,7

%).

MÃLAVSTÄMNING

helt uppfyllt

förtroende

KOMMENTAR:Målet för en trygg, säker och utvecklande
arbetsmiljö är inte uppfyllt. Andelen skador och olycksfall var
56 % av totalt antal registrerade (målet 50 %)och sjukfrénva—
ron uppgick till hela 7,9 % totalt för kommunen (målet under 5

Investeringar

.Måletär

uppskattning,
eller högre.

åtgärder för ökad hälsa och delaktighet.
Arbeta med resultatet från 2016 års Inedarbetareilkät.

för per-

Bidra i arbetet med rätt till heltid.

Bidra i arbetet med kompetensförsörjningsplan.
Bygga upp och förbättra interna processer.

Perspektiv

Medarbetare'

MÅL: TRYGG,SÄKEROCH UTVECKLANDE
ARBETSMlLlÖ

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/brott
minskar till 50 % av totalt
antal registreringar samt att sjukfrånvaron
understiger 5 %.

VERKSAMHETSFAKTA
O
Antalårsarbetare tillsvidareanställda
Antal årsarbetare visstidsanställda
Sjukfrånvaro, %

MÅL: DELAKTIGHET
OCHINFLYTAN
DEFÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet genom att antalet

medarbetare som inte haft årligt medarbetarsamtal med sin chef understiger S/år.
Resultateti medarbetaruIldersölâningen
kring
lnening, lärande och motivation visar 3,5 eller
högre.

2014

Ö

2015

2016

13
D
3,3 %
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Salakommun

Räddningstjänst

EKONOMI

SAMMANFATTNlNG
ÅRETSOM GÅTT

Tkr

Resultaträkning
ochekonomisk
analys
Bokslut

Budget

Bokslut

2015

2016

2016

Budgetavvikelse

Utiyckningsverksamheten
ärförår2016 attansesom ett

normalår
för
Hebykommun,
emedan
det
ärenÖkning
av

Externa
intäkter

(13699

Interna
intäkter

-489

-11S95

-12
415

88D

antalet
larmiSalakommun.Ökningen
iSala
ärihuvudsak

relaterad
till
automatiska
brandlarm,
menglädjande
nog

-460

-687

227

harantalet
'brand
ibyggnad'
minskati
bådakommunerna.

Antalet
trafikolyckor
harökat
nzarginellt
iHeby,
menhar
däremot
minskat
iSala.
Genomnyttjande
avkonsulttjänster,
hardenbrandförebyggande
verksamheten
blivit
mycketvälgenomförd.

Anslutningen
till
Storstockholms
räddningscentral
[SSRC]
har
utfallit
till
mycket
stor
belåtenhet,
ochvisade
sig
vara
direkt
avgörande
vid
branden
påsågen
iHeby.

:’r':l:’::;'d”r:‘:'k’
606 557
Personalkostnader
2527?

24 350

63?
25280

Övriga
kostnader

7 133

s557

5 380

Interna kostnader

2443

2 102

2 102

19
-930

J24
i]

ORGANISATION
Räddningstjänsten
Sala-Heby
utgörbrandkår
iSalaoch

intäkter
harökat
beroende
påattantalet
genomHebykommuner
ochbestår
avsju
utryckningsstyrkor Externa
förda
t
illsyner
har
varit
fler
änbudgeterat.
runt
omidebåda
kommunerna.
varav
tre
iHebyochfyra
iSala.
Antalet
anställda
ärca110personer,
varav24 i
Underskott
för
personalkostnader
pågrund
avatt
deltidsutryckande
heltidstjänst
ochtvåidagtidstjänst
iSala.

Övriga
ärdeltidsbrandmän
[räddningspersoxial
iberedskap
-RiB]. Denhuvudsakliga
verksamheten
utgörs
av:

organisationens
ersättning
förittryckningar
harblivit
betydligt
högre
änbudgeterat,
vilket
företrädesvis
kan
kopplas
till
detnyaavtalet.
Övriga
kostnader
består
ihu-

-› Operativräddniaigstjänst

vudsak
avmerkostnader
för
Lttbildningen
räddningsledare
B samt
större
reparationer
ochutbyten
avdäck
till
brand-

-› Tillsynsverksamhet

bilar.

—> Utbildning
ochinformation

Åtgärder:
Personalkostnadslägethar
påtalats
inför
budget
2017/2018 ochiövrigt
harpersonalbudgeten
för2017
justerats
därsåärmöjligt.
Avseende
Övriga
kostnader
bedöms
2017 bli
ett
"normalår"
utanstörre
obudgeterade
iltgifter.

VIKTIGAHÄNDELSER
ÅRETSOM GÃTT
Räddningstjänstens
anslutning
till
Storstockholms
rädd-

ningscexjtral
[SSRC]
i april
månad.

Planering
ochfärdigställande
avett
nytt
brandfordonskon- Driftredo
visning
cept
till
Tärnsjö
brandstation,
vilket
bygger
påfordon
som
Tkr
Bokslut
kanframföras
med B-ltörlçort
Räddningstjänst
Civilt
försvar

Budget

Bokslut

2015

2016

2016

21 152

20 711

21239

Budgetavvikelse
-528

169

Underskottet
ärprimärt
kopplat
till
ökade
personalkostnadervilket
också
ärförklaringen
till
skillnaden
mellan

hclårsprognosen
idelårsrapporten
ochresultatet
ibokslutet.
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Investeringar
_m_

MÅL: GOD SERVICEAV HÖG KVALITET
Bokslut
2015

Budget
2015

Bokslut
2016

0

0

0

O

820

4 600

3 298

1 302

Inkomster
Utgifter

Budgetavvikelse

Nämnden bidrar till målsättningen genom att
arbeta för att medborgarna ska Lippleva att Sala
har en bra kvalitet och service i verksamheten
ex. vis när de planerade tillsynerna enligt LSO

I

och LBEär utförda, när minst 10 % [3500
personer] av komma nbefolkningen årligen
genomgår utbildning i brandkunskap eller

Invent. Rtj

43D

35D

278

72

Brandbllar

356

4 250

3 020

1 230

innan räddningstjänstens

ankomst.

MÅL: PÅVERKANOCH INFLYTANDEFÖR KOMMUNENSMED-

34

kris-ber. övr

sjukvård samt när den enskilde har agerat

BORGARE
X

Den huvudsakliga anledningen till att investeringskostrtaden blev lägre än budgeterat, är att det till Tärnsjö brand-

station köptes två demobrandbilar på lätta Chassini stället
för en tung bra ndbil.

MÃLAVSTÄMNING

MÅL:TRYGG
OCHSÄKER
KOMMUN
Nämnden bidrar till målsättningen genom att
risker för oskyddade trafikanter skall minska
till är 2018 jämfört med 2015, att Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och

trafikolyckor skall förbättras till är 2018 jam-

Nämndens resulratutvärdering av sina mal och aktiviteter som skall bidra till att
uppnå fullmäktiges mål. måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorersom samtliga redovisasi bilagan Indikatorsammanställning.

fört med 2015 samt att den enskildes medvetenhet om brand risker och agerande vid
bränder skall öka till år 2018 jämfört med

.Måletärheltuppfyllt DMáletardelvis
uppryu:

OMåletärinle
uppfyllt

2015.

®Mätindlkator

X Inget mål satt

saknas

Perspektiv

®lngen

Hållbart

mätning

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

samhälle

Aktiviteter

MÅL:VÄXANDE
SALA
X

MÅL:ENLÅNGSIKTIGT
SOCIAL
HÅLLBAR
UTVECKLING
x
MÅL: ENLÅNGSFKTIG
MIUÖMÄSSIGTHÅLLBARUTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att
Litsläpp från Räddningstjänstens

.

fordon mins-

kar.
KOMMENTAR:

Perspektiv

i

2016:

Utveckla hemsidan med lättillgänglig brandskyddsinformation
lnformationsinsatser
på brandstarionsorterna
Ny muntlig enkätundersökning genomförs 2016
Utveckla hemsidan med praktiska råd om agerande i
olika olyckssituationer
Tydlig publicering av handlingsprogrammet
för skydd
mot olyckor för 2016-2018, där det redovisas vad den
enskilde kan göra i olika olyckssituationer
Kommentar till aktiviteter:
Den nya hemsidan har inte varit möjlig att utveckla i
önskad omfattning beroende pä 'rnkörningsproblem
KOMMENTAR:Andelen som känner oro för brand i publika
lokaler har dessvärre ökat med 6 % och antalet personer som
utbildats i brandkunskap eller sjukvård uppgår endast till 2 500

Målet är uppfyllt.

Medborgare

personer.

MÅL:NÖJDAMEDBORGARE
OCHBRUKARE
Nämnden bidrar till målsättningen genom att
andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet Ökar, att andelen som
aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i

offentlig miljö Ökar.

9

Perspektiv

Medarbetare

MÄL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet
utförs utan att personalen

skadas samt att

sjukfrånvaron understiger 4 % pä räddningstjänsten.

U
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MÅL: DELAKTIGHET
OCH INFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

Andelen medarbetare som anser sig sedda,
hörda, bekräftade och delaktiga i detsom sker
inom Räddningstjänsten ökar.

0

MÅL:TYDLIGT
OCHBRALEDARSKAP
Andelen medarbetare som anser att RäddIiingstjänsten har ett tydligt och bra ledarskap
ökar.

O

KOMMENTAR: Målen avseende delaktighet, inflytande och
ledarskap var tänkt att utvärderas via medarbetarsamtal, vilket
inte blev fallet. Mätningen hari stället utgått från medarbee
tarundersökningen 2016. Resultatet är jämfört med motsvarande mätning 2013 och utfallet för båda målen är att andelen
har minskat.
Se även Personalkontoret som har kommenterat för hela
kommunen.

FRAMTIDEN
En räddningstjänst med deltidsbrandmä n är en kvarleva
från den tiden dä det fanns arbetstillfällen i de mindre
orterna,

men eftersom

situationen

på flera stationsorter

inte längreär sådanär helasystemethotat.
När det gäller rekrytering av deltidsbrandmänbedömsdet
nuvarande problemet att kvarstå.
Det kommer förmodligen att i en framtid krävas en ändring
av Lag om skydd mot olyckor [LSO] sä att man Öppnar upp
för privatisering av räddningstjänsten, detta för att skapa
alternativ till det nu rådande systemet.
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Kultur- och fritidskontoret delar gemensam förvaltnings-

Kultur och Fritid

administration,

administrativ

personal, ekonomipersonal

och HR-personal med övriga kontor.

SAMMANFATTNING
ÅRETSOMGÅTT
2016 var ett utmanande är för kultur och fritid. Att möjliggöra och stärka nyanländas förutsättningar att delta i befintligt kommunal verksamhet genom ökade aktiviteter och

personalresurser har varit en genomgripande uppgift som
krävt stort engagemang
der hela året.

och flexibilitet av personalen

un-

Verksamheten fritid för äldre har startat ett efterlängtat
café vid Träffpunkt Kaplanen. Det är en plats att möta
andra människor och få ett rikt socialt liv, samtidigt som

det ökar livskvalitén och bevarar hälsan hos våra seniorer.
En idrott- och fritidsplan har utarbetats i nära samarbete
med det lokala föreningslivet och kommer att bli en plattform för framtiden.

Under året minskade antalet besök i simhallen med 3 000.
Största minskningen står solariebesökarna för, 2 000. Övrig
minskning står badbesöken
Nämndens bedömning

bedrivits enligt

övergripande politiska mäl och beslutade
åtaganden.
Ekonomiskt genererade

I Idrottshallen har installerats duschbås i samtliga omklädningsrum för bättre integritet och trygghet samt monterats
en klisterborttagningsmaskin
av bollar och golv.

för att underlätta

rengöring

Lärkans sportfält har fyllts pä med nio ton gummigranulat

av högsta miljökvalitet på konstgräsplanen för att bibehålla
egenskaperna

och öka livslängden.

Nytt avtal med kriminalvården

Salberga gällande biblio-

teksservice.
Stadsbibliotekets barn och ungdomsavdelning har fått nya
möbler och ergonomisk belysning för att skapa rum, överblick och tydlighet.
Bokbussen har gjorts mer användarvänlig

genom bättre

exponeringsställ och anpassad bokuppställning.

för.

är att verksamheten

VIKTIGAHÄNDELSER ÅRET SOM GATT

Vid Långforsbadet/Måns Olshar gamla omklädningsbyggnader rivits och ersatts med mindre, anpassade omklädningsrum samt anlagts en boulebana.

Kultur- och fritidskontoret

ett

överskott med 909 tkr.

Utökning av sommarlovsaktiviteter
med stöd av Myndighet
för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF). Ung-

ORGANISATION

sommarlägren har varit kostnadsfria, fotbollsturneringar
har arrangerats och bidrag har godkänts till olika aktörer.

domslokalen har haft öppet kvällstid under sommaren,

Kultur- och fritidsnämnd ansvarar för verksamheten inom
nämnt område. Samtidigt samlas alla verksamheter

gemensam förvaltning där kommunstyrelsen är anställningsmyndighet.
Kultur- och fritidskontoret

är ett strategiskt

kontor med

kultur- och fritidschef och sju verksamhetsområden. Kontoret utvecklar och analyserar

Antagande av idrott- och fritidsplan.

till en

kultur- och fritidsverksam-

heten i Sala kommun, och arbetar långsiktigt för att tillsammans uppnå visionen "Sala kommun ska ha 25 000
invånare 2024".

I kontorets verksamhet ingår:
o

Anläggningar

c

Bibliotek

o

Fritid - Rörelse- Idrott- Kultur-skola - LSS/fritid

o

Kulturkvarteret Täljstenen / Ungdomslokalen

o

Kultur

o

Simhallen

0

Kaplanen

Simhallen har rustats upp med anledning av nedslag vid

besiktning och p g a tillbud. Bläckfisken och sprutdjuren
har renoverats, nytt glasräcke monterats, ny säkrare trappa
till rutschkanan, en larmknapp för nödsituationer samt nya
klädskâp.
En informationsfilm

som visas i entrén isimhallen

har

gjorts för att underlätta för alla besökare att bättre förstå
våra trivselregler.

Mångfaldsmässa "Tillsammans för Sala" arrangerades.
Syftet var att ge möjlighet att upptäcka Salas utbud av
idrott, kultur och föreningsliv samt att skapa förståelse
mellan olika kulturer, och att rekrytera volontärer samt ge

goda exempel på kommunens integrationsarbete.
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-LSS/omsorgen då verksamheten, trots sin viktighet, har
minskat och persoualinsatserua begränsats.
- RIK-skolan då den planerade rekryteringen av en timan-

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr

Bokslut
2015

Budget
2015

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

v5 895

-5 254

-5 761

507

ställd inte skedde.

Investeringar
Externa intäkter
Interna intäkter

l i i'
Köpavhuöudvyk'

samhet, bidrag

Personalkostnader

Övrigakostnader
Interna kostnader

-1 030

-929

-3 689

133 l
'. -.6
76.52,4_
9044
12 440

6 586
1 9651

9047
19015

7 126

2 760

I I .''35617
9049

-2

18 778

237

S966

-1 840

14405

[7
De stora bucigetavvikelserna gällande intäkter och kostnader härrör från de aktiviteter som använts för att skapa
verksamhet för nyanlända via Hyktingniedel samt bidrag

från MUCF.

Budget

Bokslut

Tk

Budget-

Bokslut

avvikelse

2015

2016

O

0

0

0

500

304

303

1

UpprustningHällsjöbad

96

104

104

D

För. BibLrum

302

200

199

1

Summa

398

304

303

1

2015

"
Inkomster
Utgifter

Biblioteket har investerat i nytt möblemaug på barn- och
ungdomsavdelningen till stor uppskattning av våra bestikare och bättre arbetsmiljö för personalen.
Årets upprustning av badplatser har inneburit nya omklädningsrum och anläggande av boulebana vid Långforsbadet.

Dnftredovisn ing
Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

Förvaltningsledning

4 553

4 953

4 817

136

Biblioteksverksamhet

7 377

7 667

7 465

202

Täljstenen/ungd.lok

3 757

4 004

3 742

262

Fritid

8058

9016

8 760

256

Kultur

2 837

2 989

2 962

27

Perspektiv Hållbart samhälle

10759

11174

11098

75

sALA
MÅL:VÄXANDE

3 454

3 607

3 657

-SO

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 Indikatorsammanställning.
.Målet

är helluppfvllt

®Mátindikalor

Anläggningar
Simhall

saknas

l Målet är delvis uppfyllt
®lngen

mätning

OMåletärinte
x

uppfyllt

inget mål satt

x
UTVECKLING
HÅLLBAR
SOCIAL
MÅL:ENLÄNGSIKTIGT

x
Biblioteksverksaniheten skrev nytt avtal med Kriminalvården under maj gällande biblioteks service.
Osäkerheten innan nytt avtal tecknades påverkade rekrytering av sommarvikarie samt inköp av nya böcker vilket
bidrog till ett överskott för verksamheten.
Täljs teueu/Llngdomslokalen genererar ett överskott dels
då de mesta av sommarverksainlictens kostnader täcktes
av MUCFstöd men också p g a av ej genomförd personalrc-

krytering.
Fritids två verksamheter genererar ett överskott:

UTVECKLING
HÅLLBAR
MIUÖMÄSSIGT
MÅL:ENLÃNGSlKTIG
All berörd personal inom kultur och fritid skall
vara utbildad i EcoDriviug.

Ö

KOMMENTAR:All berördpersonalhargenomgåttutbildningi EcoDriving
under 2016.
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Sala kommun

positiva upplevelser
och fritidssekto rn.

Perspektiv Medborgare
MÅL:NÖJDAMEDBORGARE
OCHBRUKARE
Nämnden bidrar till målsättningar]

och livsstilsföränrlringar

inom kultur-

[synnerhet för barn och ungdom.
i

genom att arbeta

för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger
rlkssnittet samt att antalet besökande i simhallen
överstiger l15 D00.

Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering

på ny idrottshall.
Kiilturkvarteret 'Fäljstenen som kulturcenter ska fortsätta
att utvecklas till ett brett aktivitetsområde där olika kultu-

MÅL:GODSERVICEAV HÖG KVALITET

ryttringar för alla åldrar, samt friskvårds- och ungdoms-

0

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta

verksamhet

ges utrymme.

för att 85 % av eleverna i åk 2 ska 11alärt sig simma.

Påbörja arbetet med en ny eller renoverad

MÅL: PÅVERKANOCH INFLYTANDE
FÖR KOMMUNENSMEDBORGARE

l samarbete med olika aktörer utveckla aktiviteter för
gratis sommarlovsaktiviteter
med hjälpa MUCF medel

Nämndens målsättning

är att medborgarna

upplever

.
Inventering av och handlingsplan
kommunen behöver påbörjas.

att de har möjlighet till inflytande och påverkan, ex.
vis när antalet inköpsförslag
av alla medieinköp.

via webben utgör 10 %

för offentlig konst i

Arbeta fram en kommunal folkhälsoplan för att påbörja ett
strategiskt hälsoarbete. Syftet med en folkhälsoplan är att
styra det arbete som bedrivs för att främja folkhälsan och
minska ohälsan.

KOMMENTAR:85 %simkunnighet i a'k2 är ett högt viktigt mål som
kultur och fritid har närmat sig år från år.

Perspektiv

sii11l1all.

Utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet. Syftet är att Öka servicegraden och

Medarbetare

tillgängligheten till biblioteksdåiister i hela länet. Ett större
medieutbud ska kunna nås av flera medborgare på lika

MÅL:TRYGG,
SÄKER
OCHUTVECKLAN
DEARBETSMIUÖ
Nämndens målsättning är korttidsfrånvaron inte

O

överstiger 3,0 dagar per person och år.
MÅL: DELAKTIGHET
OCH INFLYTANDEFÖR MEDARBETAFINA

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

U

villkor. Detta kan ske genom att skapa ett gemensamt biblioteksdatasystem, gemensam bibliotekskatalog, webbportal
och lånekort.
Revidering av lokal kiiltiirplan so111innehåller niilägesbeskrivning, vision och strategi för hur Salas kulturliv kan
utvecklas fram till 2024.

VERKSAMHETSF AKTA
2014

2015

2016

4 Om

9 500

10 000

134 091

141 757

138 40?

37

41

47

11

11

11

MÅL:TYDLlGT
OCHBRALEDARSKAP
Sala har ett tydligt och bra ledarskap när resultatoti
medarbetariindersökningen
kring uppskattning,
förtroende

och ansvar

visar 3,7 eller högre,

Ö

när resul-

tatet i medarbetarundersökningen
kring mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller högre sa111tnär
antal tillsvidareanställningar
soi11avslutats från
arbetsgivarens sida [utöver hälsoorsak] är 5 eller
mindre.
KOMMENTAR: Personalen beviljas möjligheter till 1000 kr i triskvârdspeng
per ar.
medarbetarsamtal
genomförs minst en gång per är.
Två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling.

FRAMTIDEN
Kultiir- och fritidskontorets verksamhet är att ge invånarna
möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling,

Anta lb eso"k are I' kulturkvarteret
Täljstenen
Antal besökare på biblioteket

KommunalSubventionper besökt
Simhallen, kr
Antal i %av de bidragsberättigade
.. .
,
.
föreningar som antagit trygghetspolicys
Andelen barnböcker av den totala
utläningen i%

42,2

43,8

45
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Barn och utbildning

Gymnasieskolan är treårig och frivillig.Det finns 18 nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförbe-

SAMMANFATTNING
ÅRETSOMGÅTT

redande. Det finns också fem introduktionsprogram
för
elever som inte är behöriga till ett nationellt program. På
Kungsängsgymnasiet finns följande program; barn- och

År 2016 har präglats av stora flyktingströmmar och såväl

fritid; el- och energi; ekonomi; fordons- och transport;

kortsiktlg som långsiktig lokalplanering.

naturvetenskap; samhällsvetenskap;
teknik. Det finns
också introduktionsprogram
för dem som saknar nödvändiga betyg. restaurangprogrammet
som inte längre tar

Under 2016 har

flera enheterberörts. Skolkansliet och elevhälsoorganisationen har flyttat till nya lokaler. Nyskola projekteras i
Ransta, Vallaskolan f-6 byggs om och till. En modul har
beställts till Kilaskola. inom några år finns behov av utökning av skollokaler motsvarande

300-450 elever.

lantbruk, skog och djur; Byggprogrammet:

Ett centralt team för att förstärka mottagandet och integrationen av nyanlända elever har startats.
En ledardeklaration

har tagits fram där kunskapssyn,

emot nya elever samt lärlingsprogram.
På Ösby finns: Naturbruksprogrammet med inriktningarna

vis-

Gymnasiesärskola med naturbruk och yrkesämnen.
Gymnasiesärskolan
samhet.

är gymnasieskolans särskoleverk-

ioner, mål och förhållningssätt för chefer och ledare pre-

Vuxenutbildning; Målen är att vuxna ska stödjas och

senteras.

stimuleras

Förskolans ledning har organiserats om, med förstâkt fokus
på utveckling och ett närma re ledarskap med fler biträ-

dande chefer.
Gymnasieskolan

har vant en mångårig trend, vilket innebär

att andelen Salaelever som väljer kommunal gymnasieskola i Sala ökar. Stora insatser görs för att vidmakthålla
den utvecklingen.

Samtidigt finns ambitioner att förstärka Ösby med att se
över förutsättningarna

att flytta elprogrammet

för närmare

samverkan med byggprogrammet och även flytta fordonsprogrammet för en tydligare inriktning mot den tunga
fordonsparken.

ORGANISATION
Central förvaltning

består av elevhälsovård,

Förskolan

och andra

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg,

främst dagbarnvårdarverksamhet i familjedaghem. Den
finns i Sala i något större utsträckning än i landet i snitt.
Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, läroplaner och kursplaner. l organisationen ingår även fritidshemmen, samt förskoleklass för ö-årigar, som är en brygga
mellan förskolan och skolan.
är ett alternativ till grundskolan

tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Utbildningen
finns på två nivåer: grundläggande nivå och gymnasial nivå.
Dessa nivåer har sin motsvarigheti grundskolan respektive
gymnasieskolan. l Vuxenutbildningen ingår även svenska
för invandrare (SFI).

Kulturskolan har kurser i sång. olika musikinstrument,
dans och bild. Det finns även dramapedagoger, poet och
läsfrämjare. Kulturskolan bedriver kommunens

kulturga-

ranti för för- och grundskola så att alla barn och elever
kommer ikontakt med olika kulturformer. Kulturskolan är
även huvudman för ett filmprojekt som når alla skolor med
f-3 och administrerar kulturinsatser genom kulturrâdets
bidrag för Skapande skola.

VIKTIGAHÃNDELSER
ÅRETSOMGATT
Skolnämnden

ska enligt läroplanen utgå från en helhetssyn pä

Litveckling och lärande bildar en enhet. Sala kommun slår
också vakt om pedagogisk omsorg i andra former, då

Särskolan

ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin
personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att

centralt

kansli, skolnämnd, gemensam komptensutveckling, vikariehantering, IKT- och skolbiblioteksverksamhet
centrala funktioner.

i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla

sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin

beslutade att ta Kungsängsgymnasiets

C-hus

i anspråk för grundskoleverksamhet Det rymmer för närvarande Vallaskolans f-1 med fritidshem.
Upptagningsområdena

i Sala tätort upplöstes formellt sett.

för att underlätta de kommande årens placering av allt
större elevkullar.
Nybyggnad av för- och f-6-skola i Ransta samt nya och
utökade lokaler för Valla f-6 inleddes och beräknas stå
klara 2018.
En ny modul med två klassrum har beställts till Kila skola

för elever som

och beräknas vara på plats 2017.

inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav

En långsiktig lokalstrategi presenterades och fastställdes av

därför att de har en utvecklingsstörning. För beslut om
sårskoleplacering krävs såväl pedagogisk, psykologisk,
social som medicinsk utredning.

nämnden.
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Sala kommun

troligt att fåbehålla.Interkommunalaintäkter har blivit

EKONOMI

större än budgeterat.

Och ekünonlük

Resultaträkning
Tkr

Gymnasiesärskolan: Färreplatserän budgeterathar

analys
BUdEe-t-

Bokslut

Budget

Bokslut

2015

2016

2016

avvikelse

-97 484

-97 704

-124 020

26 316

köpts från annan huvudman.
Grundsärskolan:

Externa intäkter

25 268

-51 477

Interna Intäkter

Köp av huvudverksamhet, bidrag

7'7000

6231

239524 329757
Personalkostnader

76 607

33 231

353204

-23437

kostnader
Övriga

43403

43056

48165

_5109

kostnader
Interna

263643

170227

186974

""

""

'' " "

Grundskolan: Verksamheten har hållit budgeten men

avvikelsenmot delärsprognosenberor till stor del av att

fsummainj_ ger;.

"

Färre inskrivna elever genererade lägre

personalkostnader

'

-15747

kostnaderna för en ny enhet var svåra att bedöma. Lägre
interkommunala intäkter bidrar till skillnaden mot delårspf0g]]{)ge]1_

Gymnasieskolan:inom gymnasieskolanhar enåtersökning frånnmigrationsverket-gällande kostnader: kopplade
till nyanlanda gjorts som gor att det avviker fran budgeten.
Beslut om återsökning av migrationsverket kom i början av

2017ochersättningenblev högreän beräknatmot (lelårprognosen.

''

Stor del av avvikelsen beror på att verksamheterna under

Vuxenutbildning: Utbildningar som beviljats har ännu
inte påbörjats. Vid delårprognosen bedömdes att fler skulle
ha påbörjat Litbildningen.

l form3” flyktmgstédSamt
åretlnottagit5t0"a5t5”33bidl"38

harfåttenmärkbarökningavelever
SFI:Verksamheten

atersokta medel for merkostnader runt mottagandet. Detta

Vilket har inneburit Ökade personalkostnader_

har paverkatbådeintéiktsidansamtkostnadssidandä
personal har anställts. För köp av buvudverksamhet blev

I" Vesta”-"gar

än förväntatI då fler ungdomarvaldeSala
skillnadenstörre
_ k
V

Tkr

DrIftredov1'sm'n_g

Inkomster

k

ommuns egna gymnasies o a.

Tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

775

803

750

53

Nämnd-och stvrelseverksamhet

2015

2015

0

0
33
59

.
Utgifter

Bokslut

Budget

Budget-

awikelse

0

0

751

4 099

4 B50

'58

Tre planeradeobjekt har inte köpts in till Ösbyvilket utgör

15 649

14 587

963

större

122 352

124 212

122 7'24

1 353

10 942

11 629

10 033

1 258

5885

Gymnasiesärskolan

8 998

Grundsärskolan

217 689

Gmndskolan

2015

12 855

K““”'5k“'a"
Central förvaltning
Förskolan

Bokslut

5U93

10 190
216 630

5151

8 989

940

216 460

122

delen

av överskattat_

--

o

MALAVSTAMNING
Nämndens resultatutvärclering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att
uppnå fullmaktiges mål. Maluppfyllelsen bedoms utifrån 'indikatorer som samt-

86459

83 594

76802

5 659

ligaredovisasibilaganlndikatorsammanställning_

Vuxenutbndmngen

4013

5409

4574

1735

inteuppfyllt
ear
uppr-vnx OMåls-t
delvis
LrppfyHlI Måletär
oMélE-Iixrheil

SFI

1 832

1 888

2 396

-508

G‘:'m”a5iESkDlflH

.—

«

--

-

®Mätlndrkalor

saknas

®lngen

Hållbart

mätning

X

lnget mål ;an

Samhälle

Central förvaltning: lT-kostnadernahar varit lägredä

Perspektiv

inköp och leasingkostnader blivit lägre än beräknat även
re än
oiblivitlä
utvecklin skostnader för n askoltrharä
g
V I
I
y
Väntat g

SALA
MÅL:VÄXANDE
_
_
_
Förskolan står val rustad for att möta förändrad

Förskolan: Verksamheternalämnadeett beräknatunder-

efterfråganmedverksamhetavgodkvalitet.
närhetochvahnöjlighct.

skott på cirka 1 mkr. Dock har verksamheten fått statsbidrag güdkända som vid delåret bedömdes som mindre

Kulturskolan ska” bidra m] pedagogisk "weckl"
ing i förskola och skola, samt ge barn och Ling-

I
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domar god livskvalitet

Perspektiv Medarbetare

Vuxenutbildningenfungerarsomett komple-

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ

ment till övrig utbildning som hjälper innevånare att finna egen försörjning.

Arbetsgivarenskall ledaverksamhetenpå ett
sådantsättatt det bidrar till personalensar-

O

betsglädje och goda hälsa.

MÅL:ENLÅNGSlKTlGT
SOCIAL
HÅLLBAR
UTVECKLING
X

MÅL:ENLÃNGSlKTlG
MlUÖMÄSSlGT
HÅLLBAR
UTVECKUNG
X
KOMMENTAR:Skolnämnden har inga specifika mål, utöver de av
fullmäktige beslutande inom områdena hållbar social och miljömässigutveckling.
Kulturskolans och Vuxenutbildningens mål bedöms vara uppfyllda. Barngrupperna i förskolan har vuxit vilket ökat väntetiderna. Lagstiftningens krav kan fortfarande upprätthållas, men
inte kommunens egen ambitionsnivâ.

MÅL: DELAKTIGHET
OCHINFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

Arbetsgivaren skall leda verksamheten pä ett
sådant sätt att det bidrar till personalens arbetsglädje och goda hälsa.

.

MÅL:TYDLIGT
OCHBRALEDARSKAP

®
KOMMENTAR:Sjuktalen för skolan har ökat, vilket följer trenden
för hela riket och förklaringen måste sökas både i lokala förutsättningar som i nationella. Skolnämnden har inga egna nedbrutna mäi för "Tydligt och bra ledarskap". Det bedöms vara en
produkt av arbetsmiljö- och delaktighetsmålen

Perspektiv Medborgare
MÄL: NÖJDAMEDBORGAREOCH BRUKARE

FRAMTIDEN
X

De tre viktigaste kända faktorerna för att förskole- och
skolverksamheten skall lyckas med sitt uppdrag är:

MÅL:GODSERVICE
AVHÖGKVALITET

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

Att vi lyckas med att finna lösningar för den tilltagande lärarbristert. För det behöver Salavara en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt måste arbetsgivare
och medarbetare tillsammans vara beredda att finna
ibland okonventiortella lösningar för att säkerställa
attvi kan Lipprätthålla Lindervisningen på en god

Alla eleveri Salaskall lämnagrundskolanmed

mva.

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

O

fullständiga betyg.

u

-

Förskolan och skolan skall i nationelltjämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i Sala i snitt

liggcri den övre kvartilen. Medandraord skall

I

Sala vara en av landets bästa skolkomlnuner.
Skolbiblioteksverksalnheteri
alla enheter.

Att undervisingenLitvecklassåatt kunskapsresnltat
och annan nlåluppfyllelse förbättras. Utbildningsväsendets framgång är av avgörande betydelse för välstånd och ett tryggt och gott samhälle.

skall bedrivas på

MÅL: PÅVERKANOCHINFLYTANDEFÖRKOMMUNENSMEDBORGARE
I
Resultaten 2016 indikerar något sjunkande betyg och behörigheter bland eleverna. Trenden under en längre tid är visserligen
positiv, men resultaten

Att lokalbristen löses. Vi ser framför oss behov av fler
förskolor och fortsatt utbyggnad eller nybyggnation
av skolor

behöver analyseras för att säkerställa att

vi inte nått en vändpunkti den positiva utvecklingen. Målen är
satta utifrân nationell lagstiftning, vilket i praktiken innebär 100
procents måluppfyllelse när det exempelvis gäller betyg och
behörighet till gymnasiestudier. Nämndens bedömning är att
dessa mål inte kan brytas ner till lägre delmål av en enskild
kommun
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VERKSAMHETSFAKTA
Antal elever/barn

2014

2015

2016

FÖRSKOLAN
Kommunal förskola

B73

Friståendeförskola

171

175

173

7G

5G

43

24

30

15

14

2 252

2 372

57

24

62

E-5

Familjedaghem
Fristående pedagogisk omsorg
Salabarn hos skolhuvudman iannan
kommun

Ingen

uppgift

912

GRUNDSKOEAN
Grundskolan och förskoleklass
-varav elever från annan kommun
Salaelever hos skolhuvudmani annan
kommun

2 226
ingen
uppgift
Ingen

uppgift

FRITIDSHEM

Fritidshem
-Varav elever från annan kommun
Salaelever hos skolhuvudman iannan
kommun

987

840
Ingen

24

18

15

11

24

26

25

15

25

27

29D

316

349

uppgift
Ingen
uppgift

SÄRSKOLAN
Grundsär/träningsskola
Fritidsklubb/fritids
KULTURSKOLAN
Antal eleveri kulturskolan
GYMNAHUM

Eleveri Salakommunsgymnasieskolor
-Varav elever från annan skolhuvu :i-

636

553
157

155

162

389

367

373

Elever i gymnasiesärskolan

31

36

3B

-Varav elever från annan kommun

13

18

21

Salaelever hos annan skolhuvudman/i
annan kommun

16

12

8

man
Salaefever hos annan skolhuvudman

GY-SÄR

ENHETENFÖRVUXNAS LÄRANDE
Helårsplatser gymnasial vuxenutbildning
Helârspiatser grundläggande vuxenutbildning
Antal elever Svenska för invandrare
(sunt)

145

161

52

76

115

156

151
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VIKTIGAHÄNDELSER
ÅRETSOMGÅTT

Vård och omsorg

Arbetet med att ta fram ritningar för två nya gruppbostä-

der LSSom vardera sex platser har pågått under perioden.

SAMMANFATTNING
ÅRETSOM GÅTT
Underåret som gått har vi ställts inför stora utmaningar då
efterfrågan pä värd- och omsorgsinsatser inom samtliga
områden ökat mycket kraftigt. Den största ökningen består
av asylsökande ensamkommande barn och unga. Vikan
dock konstatera

att vi, tack vare engagerade

och duktiga

medarbetare, har löst uppdraget på ett bra sätt.
inom äldreomsorgen

finns ökningen såväl inom hemsjuk-

vården [rehabiliteringen som inom vård- och omsorgsboende [VåBoj I snitt saknas det 23 VåBoplatser/månad. Ca
8 300 flera timmar hemtjänst utfördes år 2016 ijämförelse
med år 2015.
Boendeplatser

inom LSS saknas och verksamheten

har nu

tolv sådana beslut som inte kan verkställas.
Arbetet med att stärka patientsäkerheten och få ut arbetssättet i organisationen så att det bed rivs nära patienten
fortgår.
Projektet med att införa ett kvalitetsledningssystem enligt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 'Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbettä, omstartade under
året i ett nytt IT-system. Vård och omsorg hade innan projektet startade flera av ledningssystemets

byggstenar.

Dessa byggs nu samman och kompletteras med de delar
som för närvarande

arbetas fram i det nya IT-systemet.

ORGANISATION
Vård- och omsorg ska ge vård, omsorg och service med rätt

En gruppbostad är under uppförande,
väntar tolv personer på gruppbostad.

Det har utbildats sex vägledare samt en utbildare i delaktighetsmodellen på F0. Syftet är att använda modellen till
samtal där brukarnas synpunkter och önskemål ska uppmärksammas. Resultaten ska användas för att utveckla
verksamheterna.

Äldreomsorgen har haft en fortsatt hög efterfrågan på
boendeplatser. Det innebär att korttidsplatser har behövt
användas iväntan på permanentboende platser. Det i sin
tur har medfört att brukare med behov av korrtidsplats
inte kunnat beredas plats omgående och kostnaderna för
Litskrivningsltla ra har ökat.

Sju nya platser för vård- och omsorgsboende öppnades på
Ekebygården i mars.
Planering för renovering av hemtjänst- och hemsjukvärds-

verksamhetens lokaler för att förbättra arbetsmiljön pågår.
Projekt för utveckling av patientsäkerhetsarbetet pågår.
Ett avtal har tecknats med Västmanlands läns sjukhus som
möjliggör säkra insatser för patienter med behov av specialistvårdsinsatser i hemmet.
Flera enheter har utvecklat nattarbetet

Under årethar stimulansmedel använts till följande insatser: ökad bemanning inom A0, kompetensutveckling för
medarbetare inom F0 och biståndshandläggare samt psykisk ohälsa.

ninnevånare som av olika skäl inte själva klarar av sin
vardagssituation. Verksamheten ska vara resultatoriente-

Stora svårigheter finns att rekrytera
tjänster och framförallt till vikariat.

-›

Förvaltningsövergripande

bl a har en ny natt-

patrull startats inom F0.

kvalitet och ett gott och respektfullt bemötande åt kommu-

rad och utvecklingen ska ligga i framkant. Vård och omsorg
verkställer nämndens uppdrag och är organiserad i fem
verksamhetsområden:

för närvarande

behörig personal till

Ett ökande antal av nyanlända har gjort att en ny organisation kring ensamkommande barn och deras boende på HVB
startats från och med 1 juni 2016. Antalet familjehem och

tillhörande kostnader har ökat under året.

Individ, familj, arbete och integration [IFA]
-›

Omsorg om funktionshindrade

Integrationsenheten Vuxen/ Familj har tagit emot 110
vuxna flyktingar. 46 på anvisning från förläggning samt 64

[F0]

Omsorg om äldre hemtjänst/hemsjukvård

(ÄO

asylplatser. Därutöver har anhöriginvandringen

tillkommit.

HHRS]
-›

Omsorg om äldre boende [A0 boende]

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter utförs av såväl
privata vårdföretag som i Vård och omsorgs egen regi. Vård
och omsorg har nämndens uppdrag att sluta avtal med de
företag som nämnden upphandlat genom Lagen om offentlig upphandling, LOU eller godkänt genom lagen om valfrihetssystem LOV.

Ett nytt socialt företag startades på Kaplaneil "CaféLugnet".
Arbetet med DUA[delegationen för unga till arbete] har
etablerats

i EU projektet #jagmed.

Resursenheten har, i samarbete med övriga områden,
startat upp ett projekt för att se över och utveckla rutiner
och uppdrag kring vikarie- och pooltillsättnixtg.
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FleraLitvecklingsarbetenför att möjliggöramobil dalmmentation pågår i syfte att öka säkerhet för brukare och
medarbetare.

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Externa
intäkter

-91327

-91384

-147S38

55554

Interna
intäkter

75782

-59410

-32900

13490

Budgetavvikelse

Förvaltningsövergripande verksamhet
Personalvakanser under året förklarar överskottet. Semesterlöneskuldett blev högre än vad som tidigare prognostiserat vid delårsbokslutet.
Individ, Familj och Arbete
Integrationsenheten har överskott då många flyktingar
kom till kommunen och statsbidragen har varit större än
kostnaderna. Arbete med jobbcenter har bidragit till att
minska arbetslösheten och behoven av försörjningsstöd
har sjunkit. Familjehemsvården överskred sin budget p g a
den sto ra ökningen som till stor del är kopplad till ensam-

kommandebarn.Ett budgeteratmotivationsboendehar
inte öppnat. Förändring från årsprognosen som länmades

vid delårsrapportenår lägreintäkter för integrationänvad
man då prognostiserade.

K9”
a”Verksamhet'
88259 85304 103
14a

-17
342

Personalkostnader

365 273

-14 323

Övrigakostnader

30013

bidrag

128 524

interna kostnader

397 541

411 364

45 no

43 375

115050

135399

42345
A20349

. 593
ns-'

Omsorg Om Funktionshindrade
Det budgeterade LSSgruppboendet på losefdalsvägen har
inte öppnat och en stor del av överskottet har avsatts till
viteskostnader. Kostnaderna har varit lägre än vad som
prognostiserades vid delåretrapporten p g a vakanta tjänster, tjänstledighet och föräldraledighet som inte ersatts helt
med vikarier.

Äldreomsorgen
Nettoresultatet avviker positivt från budget med
18976 tkr.
De externa bruttointäkterata består till största del av taxor,

avgifter ochbidrag somavviker från budgetmed 55 654
tkr, till stor del beroende på statsbidrag för den stora volymen inom Integration.

Budgetenför köp av verksamhethar överskridits bl a p g a
ökade kostnader för integration och kostnaden för utskrivningsklara. Personalkostnaderna har överskridit budget

Det har varit en hög kostnad för medicinskt Lltskrivmngsklara under året p g a det stora behovet av VåBoplatser.
Detta Linderskott täcks av överskottetsoitt uppstod när
införandet av projektet digitala trygghetslarm tidigarelatles
samt av personalvakanser Linder slutet av året. 5 000 tkr i
ram täcks av stimnlansmedel för ökad bemanning. Vid
delårsbokslutet prognostiserades högre kostnader för
medicinskt utskrivningsklara än vad utfallet blev.

Investeringar
Tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

Inkomster

0

U

0

0

Utgifter

868

inom familjebemsvårdenochför integration.
Avvikelsen på interna kostnader och intäkter beror till
Största del på den interna verksamheten för personalpoo-

len inom Vård ochomsorg.Ökningenkopplastill denökade
volymenochsjLikskrivningstaleit.

Driftredovisning

2801

392

2409

Underäret har möblerköptsin till Ekebygårdenoch Björk-

Tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Förvaltningsögr
vht

12049

10111

individ, familj, arbete

78 B96

9D 546

72 516

18 030

Omsorg om funktionshmmade

88 211

99 106

9B 146

960

Omsorg om äldre

266 004

282 558

283 474

-916

Bokslut
2016

9209

Budgetavvikelse

902

gårdens äldreboende. Vårdsängar har inte köpts in som
tidigare prognostiserats vid delårsbokslutet då man väntar
på ett upphandlat avtal.
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MÅLAVSTÅMNING
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att
uppnå fullmäktiges mål. måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samfliga redovisas i bilagan lndikatorsammanslällning.
.Målelär

helt uppfyllt

®Mätindlkator saknas

i Måletär delvis uppfyllt

OMåletär

®lngen mätning

X Ingetmålsatt

inte uppfyllt

Perspektiv Hållbart samhälle

sera sina brukarundersökningar. Brukarenkäteri egen regi har
genomförts på daglig verksamhet och myndighetsutövningen
gentemot äldre och funktionshindrade. För att nå målen om att
höra till de 25 %av kommunerna med bäst resultat pågår förhättringsprojekt och aktivt arbete med brukarforum. Utbildningsinsatseri Samordnad individuell planering har genomförts
tillsammans med landstinget. Brukare deltar vid upprättande av
genomförandeplaner för hur deras hjälp ska utföras. Arbetet
med att bli tydligi information och tillgänglighet pågår på olika
sätt i verksamheterna bl a genom telefontider, informationsmaterial och alternativ kompletterande kommunikation.

MÅL:VÄXANDE
sALA
X

MÅL:TRYGG,
SÄKER
OCHUTVECKLANDE
ARBETSMIUÖ

MÅL:ENLÄNGSlKTtGT
soclALHÅLLBAR
UTVECKLING

Medborgaremed beslut om insatserfrån V00
skaerbjudasVerkställighetomgåendeochanta-

Perspektiv Medarbetare

0

let personer som enligt Socialstyrelsens definit-

Vård och omsorg ska vara en hälsosam och
attraktiv arbetsplats.

O

ion är bostadslösaskavara 0 %.

MÅL: DELAKTIGHET
OCHINFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

MÅL:ENLÅNG5lKTlG
MIUÖMÄSSIGT
HÅLLBAR
UTVECKLING

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

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för
att minska miljöbelastniitgen inom områdena;

l

tjänsteresor,avfallshanteringochinköp.
KOMMENTAR:Vård och omsorg har inte boendeplatser till alla
bruka re som fâr beslut. Detta gäller samtliga verksamheter.
Det innebär att verkställigheten i flera fall närmar sig gränsen
för narviten kommer att tas ut. Situationen med generell
bostads-brist och brister i bostäder med tillgänglighet (hiss
eller bottenplan) i5aIa försvårar arbetet med att möjliggöra
kvarboende. Samtliga verksamheter källsorterar.

Perspektiv Medborgare
MÅL:NÖJDAMEDBORGARE
OCHBRUKARE
l Salaska ku ndnöjdheten enligt KKIK 2 vara

i

MÅL:TYDLIGT
ocH BRALEDARSKAP
Chefsuppdragen ska vara tydliga och avgränsade.

l

KOMMENTAR:Sjukfrånvaron följer de nationella siffrorna för
området. Vid korttidsfrånvaron (dag 1-60) är besvären främst
medicinska (förkylningar, huvudvärk och maginfluensa) och vid
den längre frånvaron ökar de psykosociala orsakerna men
huvuddelen av frånvaron är fortfarande relaterad till medicinska
orsaker och besvärfrån rörelse- och stödjeapparaten. Många
enheter

arbetar för att hitta flexibla sätt att schemalägga

för att

i

medarbetarna ska kunna påverka sin arbetstid så mycket som
möjligt. Samtligaenheter arbetar enligt avtalet FASOSoch
samtliga enhetschefer har utvecklingsplaner från sina medarbetarsamtal.

I

FRAMTIDEN

bland det 25 % högstai landet [grönt] ochvi
skaökavåra kunskaperom brukarnasUpplevelserav insatserna.
MÅL:GODSERVFCE
Av HÖGKVALITET

Alla insatserskavara säkraochav godkvalitet.
Dettasäkerställsgenomsystematisktkvalitets-

Fortsatt stora svårigheter att rekrytera de flesta personalkategorier. Satsningar på utbildning av vikarier utan formell Litbildning behöver startas.

arbete, rättssäker myndighetsutövning och
egenkontroll.
MÅL:PÅVERKAN
OCHlNFLYTANDE
FÖRKOMMUNENS
MED-

Förbättringsa rbeten kommer att genomföras Litifrân resultaten av medarbetarundersökningon.

BORGARE

insatserna ska alltid utformas tillsammans med

denenskilde.Detskafinnas tydlig ochlättillgånglig information om verksamheten.
KOMMENTAR:Alla Verksamheter arbetar aktivt med att analy-

2Kommunens Kvalitet i Korthet

,

Situationen med brist på boendeplatser och personal kan

ledatill vitesförelägganden.
Under Våren kommer ytterligare sju platser för vård- och
omsorgsboende att öppnas och även ökningen av hemtjänstinsatser förväntas fortsätta. Två nya gruppbostäder
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LSS kommer att färdigställas. Även inom område funktionsnedsättning
förväntas efterfrågan av insatser öka.
Samverkansarbete
med regionen om den nya lagen om
samverkan inför utskrivning från slutenvården kom mer
att inledas.
Regeringen

ser över lagstiftningen

gällande LSS och per-

sonlig assistans. Förslaget ska redovisas under 2018.
Det behovsinrilrtade och systematiska arbetssättet IBIC
(individens behov i Centrum] som Socialstyrelsen tagit
fram ska utvecklas.

VERKSAMHETSFAKTA
Antal

2014

2015

2016

-årsarbetare

594

758

758

- VáBopIatser Sot, äldre

256

274

281

U

5221

6 108

-korttidsboendedygn

SoL

- personer med hemtjänstinsatser,
egen regi/extern utförare
—beslut bostad vuxna LSS

-personer med insatsen personlig
assistans LS5/SFB

423/0

435/62

73

78

5/34

465/102

7B

3/33

4/33

- personer med insatsen daglig
verksamhet LSS

82

91

95

- beslut elevhemsboende
komm un LSS

82

91

4

- beslut boendestöd

i annan

85
(insatser)

kommunpsykietri

—unika biständsmottagare
ningsstod

m försörj-

589

88
(insatser)

573

504

- personer placerade pá institution

30

25

13

«deltagare i arbetsmarknadsinsatser

336

319

324

~ungdomari

129

189

220

100

288

feriearbete

- mottagna flyktingar
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Överförmyndare

Överskottet för externa intäkter orsakas av att den återsökta ersättningen

från Migrationsverket

för ensamkom-

mande barn är avsevärt högre än budget. Underskottet för
personalkostnader

SAMMANFATTNING
ÅRET SOMGATT
Under året har det funnits ca 200 ärenden för ensamkomIna nde barn, vilket har inneburit ett stort merarbete för

enheten. Rapporteringen av arvode till gode män och tolkkostnader sker varje kvartal, för återsöknlng av Inedel från
Migrationsverket.

beror på att arvodeskostnaderna

för

gode män för ensamkommande barn har ökat kraftigt.

Driftredø visn ing
Tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Budgetavvikelse

2 976

3 293

2 S27

466

Detta har inneburit att enheten fått an-

ställa en extra resurs på 25 %.

Överförmyndare

ORGANISATION
Enheten består av två heltidsanställda

handläggare.

Över-

förmyndaren är beslutande Inyndighet. De flesta ärendena
är delegerade

till handläggarna.

Enheten handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap

samt hanterar alla frågeställning-

ar som uppkommer p g a detta. Allaårsråkningar djupgranskas.

Orsaken till avvikelsen nIellan prognosen i delårsrapporten
och det faktiska resultatet är att antalet ensamkommande
barn nIiIIskade under senare delen av året.

In vesteringar
Verksamheten

ÖverförnIyIIdare

har inga investeringar

2016.

VIKTIGAHÄNDELSER
UNDERÅRET

MÄLAVSTÃMNING

PwC har på revisorernas uppdrag gjort en Lippföljning av
en granskning från 2012 av överförmyndarverksamheten.
Länsstyrelsen har under året granskat överförmyndarens
tillsynsverksamhet.
Protokoll från Länsstyrelsen har ännu
inte inkommit.
Årsräkningarna

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att
uppnå fullmäktiges mål. Mäluppfvllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning.
.Målet

är helt uppfyllt

®M§!indikatar

saknas

' Målet är delvis uppfyllt

OMålet

®Ingen

X

mätning

är inte uppfyllt

Inget mål satt

var klara den 15 september.

Perspektiv

Hållbart

samhälle

EKONOMI
Verksamheten

Resultaträkning
TI“

och ekonomisk analys
Bokslut

2015
Externa intäktef
Interna intäkter

-1 065
D

Budget

Bokslut

2016
-500
0

2016

§§Å§Zi7ä7d“ri§e““'
°
°
Personalkostnader

3 598

3 324

Övrigakostnader

29a

313

Interna kostnad er

,,

l

N

_.

‘makostnader' z

6 384

0

G

i

°
El245

325

för

Budget-

avvikelse

45 884

l_s.-.'ar§.;'i§(afi;;
g -T-1u*s;-;-7_
" '"

saknar egna mål och indikatorer

perspektivet.

°
-5 921

-12

Perspektiv

Medborgare

MÅL:NÖJDAMEDBORGAREOCH BRUKARE

Överförmyndarverksamheten
har som mål att
höja kunskapsnivån hos stallföretrårlarna [förvalta re, förmyndare och gode Inän) både vad
det gäller redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta
granskningen av ärsräkniIIgarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför de uppdrag de
år ålagda till enligt lag. Från och med den1
januari 2015 ansvarar överförmyntlaIverksamheten för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. För att uppnå

detta ska överförmyndarverksamheten årligen
inbjuda till informationsträffai' med gode män,
förvaltare och förmyndare angående årsredo-

Ö
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visningen.
MÅL:GODSERVICE
Av HÖGKVALITET
Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på ett enkelt satt ska hitta
kontaktinformation
och baskunsltaper om vad
överförmyndarens
och ställföreträdarnas
upp-

V

drag är. Genom utveckling av den information
som ställföreträdarna

får när de börjar sina

Lippdrag,och även löpande, ska ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med
gällande lagstiftning.
MÅL:PÅVERKAN
OCHINFLVTANDE
FÖRKOMMUNENS
MEDBOR—
GARE
x
KOMMENTAR:Utbildningar har hållits för ställföreträdare.
Hemsidan ska uppdateras kontinuerligt, vilket inte har kunnat
göras fullt ut p.g.a. inkörningsproblem.

Perspektiv

Medarbetare

Verksamheten
perspektivet.

saknar egna [nål och indikatorer

för

FRAMTIDEN
Enheten kommer att arbeta aktivt med att söka fler gode
män till både huvudmän och ensamkonlmande
barn. Det
blir allt svårare att rekrytera gode män, då Llppdragen blir
mer och mer koznplexa med både diagnoser och missbruksproblemarik. Dessutom tillkommer ett ökat behov av

gode män med språkkunskaper.
Utbildningen till gode män ska utökas och även omfatta
skuldsättning och hur man kan arbeta förebyggande.
De elektroniska

blanketterna

ska utvecklas och förbättras.

VERKSAMHETSFAKTA
Antal

2014

2015

2016

Antal ârsarbeta re

2,00

2,25

2,25

Antalaktiva ärenden

342

586

550

Redovisningsskyloiga ärenden

233

328

386

57 (74)
ÅRSREDOVISNING2015
Sala kommun

Totalt har elva sammanträden

Revision

genomförts

med revisions-

gruppen.

ÅRET SOM GATT
SAMMANFATTNING
Under året har två obligatoriska samt sex fördjupade
granskningar genomförts. Dessa har kompletterats med
träffar med kommunstyrelsen

och nämnderna.

EKONOMI

Resultaträkning
Tk

och ekonomisk
Bokslut

'

2015

Budget

2015

analys
Bokslut

2015

Budget-

avvikelse

ORGANISATION

Externa intäkter

0

O

O

0

Kommunen har sju revisorer som efter allmänna val utses
av fullmäktige för en mandatperiod. Revisorerna har i sitt
arbete stöd av sakkunnigt biträde frän PwC Kommunal
Sektor.

Interna intäkter

0

U

0

El

0

0

U

VIKTIGAHÄNDELSERÅRET SOM GATT
Under året har revisorerna granskat kommunens delårsrapport och årsredovislting. Utöver de obligatoriska
granskningarna har följande fördjupade granskningar
genomförts:

Köp av huvudverksamhet, bidrag

O

Personalkostnader

246

24?

22?

2D

Övrigakostnader

566

565

583

-18

U

0

Interna kostnader

6

0

EU-projekt

o

Uppföljning av kommunens

0

Hantering

0

Uppföljande granskning av kommunens

av sociala

D.i . .

medier

arbete

mot kränkningar och diskriminering
I

Intern kontroll av eutreprenadavtal

0

Uppföljande granskning av Överförmyndaren

o

Uppföljning av barnkonventionen

Utöver de genomförda granskningarna har revisorerna
och samtliga nämnbjudit in och träffat kommunstyrelsen
der tillsammans med respektive förvaltningsledniltgar
inom ramen förprövning av ansva rsutövandet. Till dessa
tillfällen har revisorerna förberett frågor som i förväg
distribuerats till de ltallade. Revisorerna har även återpresidium.
kom mande träffar med kommunfullmäktiges

Årets utfall Lippgär till 809 tkr. Avvikelsen i förhållande till
budget förklaras främst av lägre lcostiaader för kurser och
utbildningar än planerat. Övrigt arbete har genomförts

enligt för året fastställd revisionsplan.

FRAMTIDEN
Planeringen för revisionsåret 2017 har påbörjats. Ett förslag till rovisionsplat n har tagits fram. Under våren avser
revisorerna besöka de kommunala bolagen för att ta del av
deras verksamhet. Likt kommande år kommer nämnderna
attbjudas in till dialog med revisionen under hösten.
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EKONOMISKA SAMMANSTÃLLNINGAR
Resultaträkning
Koncern

Kommun

Not

Redovisat
2015

Budget

Verksamhetensintäkter

1

309046

Jämförelsestörandeintäkt

1

Verksamhetenskostnader

2

Avskrivningar

3

TKR

Verksamhetens nettoknstnader

Redovisat
2016

Redovisat
2015

Redovisat
2016

358 459

399 896

633 072

737 275

9 826

0

0

9 B26

O

-1395382

-l495 4 22

-1 534 792

-1520 353

-1 776 350

757513

-51018

-95 435

-94 222

-48 326

2016

-1 124836

-1 194 476

-1 185 915

-1 D72D89

-1 133 297

skatteintäkter

4

892768

939 388

933 048

892 768

933 048

Generellastatsbidragoch utjämning

5

268 551

276 796

304 838

268 551

304 838

Finansiellaintäkter

6

4 276

3 483

5511

B93

2 301

Finansiellakostnader

-7 572

-7 519

-5 106

-28 513

—24889

Resultatföre extraordinära poster

33 187

17673

S2375

6D709

32 D01

5762

0

0

O

0

Extraordinärakostnader

0

0

U

G

0

Aktuellskatt

0

0

0

76326

-7017

uppskjutenskatt

0

0

0

0

0

38 948

17673

52 375

54 333

74 934

Extraordinäraintäkter

Ãretsresuitat

Kassaflödesanalys
Kommun

Koncern

2015

Budget
2016

Årets
resultat

38948

17341

52 375

54 383

74 984

Justeringfor av*och nedskrivningar

48326

57S13

51018

95 435

94 221

8

159

352

8 296

777

12 973

9

-1581

772

553

3 943

5 338

TKR

Not

Redovisat

Redovisat
2016

Redovisat
2015

Redovisat
2016

DENLÖPANDEVERKSAMHETEN

Justeringför gjorda avsättningar
Justeringav ovrigaej rörelsekapitalpáverkande

poster
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Kommun

:£:‘l:;:('aé[':“‘;i’k‘am“°’°"
fö” fö'ä“d""g
a"

ss853

Ökning/minskning
kortfristigafordringar

-13022

Ökning/minskning
kortfristigaskulder
Ökning/minskning
forradochvarulager
Kassaflöde från den löpa nde verksamheten

Koncern

75973

112
243

154
533

137
516

0

-31846

-1218

-48442

-2 457

0

21244

-15073

20503

-23

0

243

1009

2275

139 157

155 970

1 588

0

7D350

75 978

101884

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
lnvesteringi immateriella tillgångar
Investeringi materiella til lgângar

-88 982

-180 879

-111 698

-131 091

-151 452

3 151

2 000

2 149

3 315

27 245

-12 953

0

-50

-12 971

-60

Försäljning av finansiella tillgångar

9 901

0

142

10 929

142

Investeringsbidrag

6 494

0

0

6494

0

-82 390

-178 879

-109 467

-121 736

-124 125

0

0

0

56 G63

7489

-48620

-17719

-25162

-122707

Ökningavlångfristigafordringar

-4683

0

0

-4683

0

Minskning av långfristiga fordringar

54 492

0

0

54 492

0

Kassaflöde frän finansieringsverksamheten

-1 189

-17 719

-25 162

-16 835

-39 552

Utbetalningavbidragtillstatliginfrastruktur

v5845

»S693

-5932

-5845

-5982

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur

-5 845

-5 693

-5 982

-5 845

-5 982

Åretskassaflöde

-16695

-125314

-38726

Likvida medel vid årets början

141 930

102 087

125 285

180 297

179 615

Likvida medel vid årets slut

125 285

-24 227

B6558

179 615

171 907

Försäljning av materiella tillgångar
lnvesteringi ñnansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

10

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna län

Amorteringavlångfristigaskulder

-47D41

UTBFFALNINGAV BIDRAGTILLSTATLIGINFRASTRUKTUR

59(74)

-E85

-7 706

50£74)
ÅRSREDOVISNING
2016
Sala kommun

Balansräkning
Kommun
TKR

Not

Koncern

Redovisat
2015

Budget

11

0

0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

12

858 842

932 559

1521 636

1 564 240

Maskiner och inventarier

13

68 999

65 020

394 991

382 288

Finansiella anläggningstillgångar

14

55 428

54 574

4D 780

45 185

2016

Redovisat
2016

Redovisat
2015

Redovisat
2016

0

29

13

TILLGÅNGAR
anläggningstillgångar
Immateriella

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

993 269

1 115 495

1052153

1 957 435

1991 725

Dmsättningstillgángar
Förråd, lager, exploateringsfastigheter

15

3 032

3 009

2 789

12 309

10 034

Kortfristiga fordringar

16

91 060

78 038

122906

123 G54

169 527

Kassa och bank

17

125 285

34 62D

86 558

179 615

171 907

219 377

115 307

212 253

315 578

351 468

1 212 E46

1 230 804

1 264 406

621 830

636 486

G74201

731 040

806 018

-därav resultatutjämningsreserv

15 100

15 100

15 100

15 100

15 100

-därav årets resultat

38 948

18 375

52375

54 383

74 984

567 782

603 011

606 725

661 557

715 934

Summa omsättningstillgångar

SUMMA
TILLGÅNGAR

2273014

2343 194

EGETKAPITAL,AVSÄTTNINGAROCH SKULDER

Egetkapital

18

-därav övrigt eget kapital
Avsättningar
Pensioner och andra förpliktelser

19

39 697

40 615

47 993

Avsättning skatter

20

0

0

36 697

Summa avsättningar

40 77.6

54 558

0

46 370

S3842

4D515

47 993

87 095

108 400

Skulder
Lángfristiga skulder

21

304 982

299 263

274 832

1 117014

1070 926

Kortfristiga skulder

22

245 137

254 439

267381

337 865

357 851

551 119

553 703

542 213

1 454 879

1 428 777

1 212 B46

1 230804

1 264 406

2 273 014

2 343 194

Summa skulder
SUMMA EGETKAPITAL,AVSÄTTNINGAR,SKULDER

50 (74)

61(74)
ÅRSREDOVISNING
2015
Sala kommun

Panter och ansvarsförbindelser,

tkr

Kommun

Not

Kcnncern

Redovisat

Redovisat

Redovisat

2015

2016

2015

2016

Redovisat

Pantbrev

23

0

0

103 380

103 680

Pensionsfürpliktelser

24

561 949

534 289

562 978

540 854

Borgensåtaganden

25

687 198

678 431

29 879

24 741

Operationella

26

7 399

6571

27

57 342

47 493

Ieasingavtal

Hyresavtal verksamhetsfa

stigheter

Kommunen har pensionsutfåstelser

åt Sala ~ Heby Energi AB och Västmanlands

Avfalls AB.

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest

i Sverige AB:s

samtliga förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31var medlemmar i KOI11l1'1ll1'li11VESt
har ingått
likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskolnmunerna
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda
borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskolmmni har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
metllenlskomlnunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en ilppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse,
kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091,3 mkr och

totala tillgångar till 338 153,3mkr.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna
till 1 022,6 mkr.

uppgick till 1 046,5 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick

Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 Lmdertecknat ett genomförande och finansieringsavtal med
Banverket avseende åtaganden på Dalabana etapp 1 och 2. Avtalet innebär att Sala kommun vid ett eventuellt
uppkommet Lmderskott maximalt garanterar 17,5 mkr.

Sala kommun har ett skogsinnehav på 4 909 ha med ett grovt beräknat [marknadsvärde på ca 252 mkr som till
betydande

del ligger utanför balansräkningen.

61(74)

52(va)
ÅRSREDOVISNING
2015
Sala kommun

Noter
Kommun

m*
Not1

2015

2015

26 591

27 388

190 536

203 397

Taxor avgifter, ersättningar

78 939

81 734

67 568

71 306

0

—9 954

0

-9 954

1B484

21 950

189 568

193 627

123806

202212

124169

202291

Bidrag
-varavjämförelsestörande intäkt, AFAwäterbetalning

Försäljningverksamhetochentreprenad
Försäljning anläggningstillgångar
Försäljning exploateringsfastigheter

9 S26

0

9 826

0

58037

69469

68037

69469

2 294

1 228

2 298

1 270

Q

§8_69

i

_7_2_2

318872

399896

642898

737275

824222

908451

876244

960671

Pensinnskostnader
inklsärskildlöneskatt

68 644

73299

75402

81 272

Inköp anläggningstillgångar och underhállsmaterial

21 717

23 647

33 095

35 029

Bränsle, energi och vatten

29 418

31 563

120 063

131 951

Köp av huvudverksamhet

145 753

180 312

145 753

180 312

Övrigatjänster

140430

137951

169031

162393

Lokal- och ntarkhvmr

19 304

19 970

11 099

12 478

Lämnade bidrag

55 371

51 951

51 B38

49116

Verksamhetens
kostnader
Lönerochsocialaavgifter

Övrigakostnader

90522
1 395 382

m!

137778

1 534 792

163127

1 G20353

1 776 350

Avskrivningar

Mark,byggnaderochtekniskaanläggningar

32218

34577

57934

56243

Maskiner och inventarier

16 029

15 502

37 423

37 039

Nedskrivningar

Not4

2015

Försäljningsintäkter

Hvror och arrenden

Not 3

2015

Verksamhetens
intäkter

Rättning av fel, tidigare üveruttag Vlvtaxa

Nol:2

Koncern

E

jg

E

93_9

48 326

51 018

95 436

B4 222

893 510

936 664

893 540

936 664

-1 682

0

-1 682

0

941

923

941

923

skatteintäkter
Kommunalskatt, preliminär
Slutavräkning 2014, korr
Slutavräkning 2015
Slutavräkning 2016, prognos

152

Q
892 768

933 D48

62 (74)

Q
S92 768

gå
933 048

63 (74)

ÅRSREDOVISNING
2015
Sala kommun

Kommun
Not 5

Koncern

Kommunalekonomisk urämning och LSS
Inkomstutjémningsbidrag/avgift
Kostnadsutjämning

225 619

240876

3 675

3680

-347

Regleringsbidrag/avgift

—7s4

225619

240375

3675

3680

—s47

-754
0

2 275

O

2275

LSSutj'a'n1n'mg5b'\drag/—avgift

-2 968

-2628

-2968

-2628

Fastighetsavgift

37 446

3797D

37446

37970

Strukturbidrag

1 648

Generella bidrag från staten

0

1648
b-I

Tillfälligt statsbidrag mottagning av flyktingar

119;

304838

263551

4

9

4

310

119

180

241

157

167

267

288

3 361

3389

163

203

241

D

268 551
Not E

“hl
E

êâååå

uu

Finansiella intäkter
Bankränta

Övrigaränteintäkter
Ränteintäkter kundfordringar
Sorgensavgifter

E0

Fbrsâljning finansiella anläggningstillgångar, realisationsvinst

241

0

33

16

0

1549

B93

2 301

27 489

23 793

CN

Övriga finansiella intäkter

H

DU
KD

196

C\

Överskottsutdelning Kommuninvest
4 276
Not?

Finansiella kostnader

6810

4 010

0

93

Finansiell kostnad pension

702

452

lndexuppräkning Citybanan

48

Läneräntor
Negativ ränta bankmedel

CI
702

452

48

496

Övrigafinansiellakostnader

5_
7 572

Note

28E13

24 B89

Justering avsättningar
159

2157

159

2 15?

Avsättning skatter

0

l]

617

4 677

Avsättning viten

D

6139
777

12973

-2 365

-1 208

Avsättning pensioner

159
Not 9

93

8 296

Justering gu övriga e' rörelsekagitalgáverkande
DSIEI

Realisationsvinster

-2 365

-1 208

63 (74)

64(74)
ÃRSREDOVlSNlNG
2016
Sala kommun

Kommun
Cirandring skuld anIäggnings-/anslutningsavgifter

Upplösning investeringsbidrag
Upplösning bidrag statlig infrastruktur, Citybanan
Övrig ej likviditetspáverkande poster

koncern

744

1370

744

1 370

-732

-872

-732

-872

772

772

772

772

g

-1 581
Not10

Investeringsinkomster
— varav fastighetsförsäljningar

;i

553

3 943

5 338

-101 935

-111 758

-144 062

-151 512

19 545

2 291

22 326

27 387

3 151

1 754

- varavförsäljningmaskiner0 bilar
- varav försäljning finansiella tillgångar

9 901

A varav investeringsbidrag

E

26 587

385

558

142

142

Q

Q

-82 390

-109 467'

-121 736

-124 125

0

O

29

13

0

0

29

13

20 277

20 754

20 277

20 754

Verksamhetsfastigheter

596 930

622 953

502 370

624 481

Fastigheter för affärsverksamhet

150 078

161 233

150 078

161 233

Publika fastigheter

77 254

80 484

77 254

30 484

Fastigheter för annan verksamhet

17 607

28 085

656 415

654 415

Pågåendeprojekt

L6_9_6

19 051

15 242

932559

1521636

1 554240

Immateriellaanläggningstillgångar
Patent

Not12

§23

lnvesteringânetto
lnvesteringsutgifter

Not 11

g

Mark byggnaderochtekniskaanläggningar
Markreserv

868842

i

Ack investeringar

1 256 471

1 328 692

2 203 343

2 286 950

Ack Avskrivningar

-404 770

7459850

-698 615

-773 861

-1 875

0

-1 875

0

849826

868842

1502853

1521635

Nvanskaflning inlclpågående projekt

78 062

100 091

99 877

126 831

Avyttring

-3 136

-1754

-3 142

-17937

-32219

-3-'1
S83

-S4261

-56268

Flytt mellan fastighet och inventarier

Ingåendebokfcirtvärde

ÅretsAvskrivningar
Nedskrivning

mot EKi 0 mövergångtill komponentav-

Reavinster

-79

-939

-79

-939

_25735

O

_25735

U

2 123

912

2 123

912

64 (74)

65 (74)
ÅRSREDOVISNING2016
Sala kommun

Koncern

Kommun
868 842

932 559

1 521 636

1 564 240

Maskiner

23908

21321

348827

337245

Inventarier

36 382

33 470

35 511

33 973

EÅ

L052

65020

394991

382288

Utgående bokfört värde

Not 13

MaskinerochInventarier

Bilar

i

ing.
58999

Ack Investeringar

254 950

264 516

797 585

826 746

Ack Avskrivningar

»182703

7195517

-398 882

-432 108

1875

0

Flytt mellan inventarier och fastighet

1 875

Ingående bokfbrt värde

74 122

68 999

400 578

394 989

Nyanskaffning

10 919

11 607

32 467

24 477

-14

-385

-163

-558

-37886

-35915

Avyttring

ÅretsAvskrivningar

g

g

g

g

Reavinst

E8 999

65 020

394 991

382 288

Aktier i Kommunaktiebolaget

2

2

2

2

Aktier i Sala-Heby Energi AB

38

8B

0

0

5 000

5 000

0

0

AB
Aktieri Saiabostäder

10247

10247

0

0

ekförening
AndelskapitalKommuninvest

13901

13901

13901

13901

685

603

1374

1290

40

40

40

40

3 800

3 800

3 800

3 800

Utgående bokfört värde

Not 14

-15496

-15028

Finansiella anläggningstillgångar

Aktieri Sala Siivergruva AB

Andelar
Bostadsrätter
Förlagsbevis Kommuninvest

0

Cl

G

S 259

16982

15210

16982

16210

Pensionsforsäkring

Citybanan
Utlamnat reverslän VAFABMiljö Kommunalförbund

fig;

@

54574

55428

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapltal.
Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 23 tkr för
Sala kommun. Kommuninvest utbetalar upparbetade överskott och kräver återbetalning som andelskapital, sammanlagt 5 B08 tkri l enlighet med yttrande frän Rådetför
kommunal redovisning [RKR]redovisas inte dessa ut- och inbetalningar över resultaträkningen. Totalt andelskapital i Kommuninvest uppgick 2016-12-31 till 19 732 tkr för
Sala kommun.
Upplösning av bidragettill Citybanan, ursprungligen 19 298 tkr, har påbörjats 2013 och
upploses över 25 âr.

65 (74)

§3

an780

i
45 185

66 (74)
ARSREDOVISNING2016
Sala kommun

Kommun
Not 15

Förråd lager exgluateringsfastigheter

545

Centralförrâd/materialrörrâd

435

6 133

4 340

0

3 325

3 108

2325

2 815

2 557

0

Bränsleförrád

2452

Lager
Exploateringsfastigheter

Notis

Koncern

ä
3 032

2 789

12 309

10034

15 300

15 550

14 524

24 120

135

148

136

148

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos anställda

H
G

Statsbidragsfurdringar ensamk flyktingungdom

Övrigastatsbidragsfordringar
Skattefordringar

0

35 312

13 758

1 266

9 792

13 649

35 312

13758
l—‘
12657

1 266

16689

U}

Upplupna skatteintäkter

1 854

941

Kommunal fastighetsavgift

15 480

17 128

15480

17 128

Förutbetaidakostnaderochupplupnaintakter

29 623

36 918

S7025

68 147

Öirigakortfristigafordringar

6030
91 060

137.2
122 906

SS
123 654

169527
b

H

Not 17

Kassaoch bank

i

JO

UU

UU

47

Huvudkassa
Piusgiro

48 809

43 941

48809

43 941

Bank

76 345

42 434

130527

127737

Sparkonto Lantmännen

3

8

m

86 558

179 615

Anläggningskapital

729328

753 326

Röreisekapital

i

-22287

674 201

731 306

125 285

8
171907

(Checkkrediten uppgår till S2 325 tkr)
Not 18

Eget kapital

Specifikation av det egna kapitalets förändring
ingående Eget kapital

621 830

731306

621830

731040

Justering EKi 0 rn övergång tiII komponentavskrivning
Ingående Eget kapital justerat enl ny princip
Utdelning
Årets resultat

582882

-272

0
38948

74984

55(74)

57(74)
ÅRSREDOVISNING
2015
Sala kommun

Kommun
Utgående Eget kapital

621 S30

Koncern
674 201

731306

806 018

Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsatta 15,1 mkr av tidigare års
resultat till en resultatutjämningsreserv. l eget kapital ingår 461,4 tkr som avser Sala
Kulturfond.
Not 19

Avsáttningar för pensioner och andra förpliktelser
Avsättning QenSlDner
Ingående avsättning, inkl löneskatt

39 576

39 672

40 733

4D 701

Pensionsutbetalning

-1 483

-1 608

-1 611

-1 679

Nyintjänad pension

1 011

3 190

3 230

3 190

Rants.--ochbasbeloppsupprakning

564

364

564

364

Övrigt

715

-218

Förändringloneskatt

Q

gl4_9

-2234
Q

s389
flfi

39672

41849

94

25

94

25

-54

-36

-54

736

Arbetstagare som pensionerats

0

40

0

40

Ränta och basbeloppsuppräkning

1

0

1

0

-3

-4

-3

—4

40701

48414

Avsättning garanti- och visstidspensioner
Ingående avsättning, inkl löneskatt
Pensinnsutbetalnlng

Övrigt
Förändring löneskatt

Summa, avsättning pensioner, not 19
Aktualiseringsgrad

ÖverskottsfondhosKPA

;E

å

g

Ä

25

4

25

4

33'597

41 353

40 726

43 419

89 %

94 'Yu

2 253

2871

3

4

Avsättning viten ej verkställda beslut LSS

Q

6 139

Q

6139

Summa, avsättning viten, not 19

0

6 139

0

6 139

39 697'

47 993

40 726

54 558

0

0

46 370

53 842

U

0

46370

53842

Antal visstidsförordnancle
Politiker
Avsättning viteskostnader

Summa not 19
Not 20

Avsättning skatter
Avsättning skatter

Not 21

Lángfristiga skulder
Banker och andra kreditinstitut
skuld för anslutnings-/anläggningsavgifter VA

261 725

236 563

1 073 756

1032 657

15 430

16 800

15 430

16 800

67'(74)

68 (74)
ÅRSREDOVISNING
2015
Sala kommun

Kommun
Investeringsbidrag

K0l'ICEI‘I"l

15815

15815

Citybanan

Not 22

1117014

1070925

40552

3a351

13 971

0

8 U49

Leverantörsskulder

54 052

?3 159

ss593

92543

Upplupen källskatt

13 27D

14 277

14 D39

15 152

Upplupna arbetsgivaravgifter

16230

17 S89

13053

19494

858

851

875

868

3 155

2332

3175

Fastighetsskatt
Skuld okompenserad övertid

2 832

MD

0

s049

Semesterlöneskuld

3B572

41 419

41742

44393

Ferlelöneskuld
lärare

11911

13 159

11911

13159

55a

573

Uppehållslöneskuld

658
29 487

32 327

29457

32327

7 154

7'843

7374

s051

560

5393

5230

0

2459

1054

Övrigaförutbetaldaintakter

2G654

34573

15557

Förutbetaldaskatteintäkter

2 735

2735

s743

Upplupna pensionskostnader, individuell del
Upplupen särskild Iöneskatt pensioner
Upplupna räntekostnader

Övrigaskulder

figs

Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder

52am

337055

357551

5451

5451

Panter

O

Fastighetsinteckningar

fig

Företagsinteckningar

0

Not 25

6_.-sg

17 ?'19

Kortfristig skuld VMA-kollektivet

Not 14

12013

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av längfristig skuld

Not 23

14943

0

92219

103500

ms680

Anvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland
skulder eller avsättningar

452 235

42997"/'

453054

435250

Särskild Idneskatt pensioner, ansvarsförbindelser

109 713

104312

109913

105594

551 949

534289

552973

540354

199

106

199

105

29 680

24635

29530

24535

Borgensåtaganden
Förlustansvarför egna hem och småhus
Västmanlands Avfallsaktlebolag
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Kommun

Koncern

Kommunala bolag:

Sarabostader
AB

557696

566 900

0

D

76081

74 368

0

0

Sala-Heby Energi Elnät AB

5 600

4 S00

0

0

SalaSilvergruva A3

7 942

7 622

0

0

636999

678 325

0

0

637198

578 431

29 S79

24 741

Med förfall inom 1år

3 588

3 440

Med förfall inom 2-5 är

3811

3 131

7 399

6 571

0

O

Sala—Heby
Energi AB

Summa not 25

Not 26

Ogerationefla leasingavtal
FramtidaIeasingkostnader:

Not 27

Hyresavtal verksamhetsfastigheter
Framtida hyreskostnader:

Not 28

Med förfall inom 1 är

14 311

13 726

Med förfall inom 2-5 år

32 385

25 333

Med forfall senare än fem är

10 646

8434

57 842

47 493

Extraordinär intäkt
likvidation av Sala Industr‘:fastigheterAB

5 762

0
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Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning, tkr

Budget

2015

Redovisat

2016

Kan“-nun5tYfel5en

135 914

135 579

Kostnader

an 401

625612

Intäkter

425457

Kultur-ochfritidsnämnd
Kostnader

Budget.

lnvesteringsredovisning, tkr

avvikelse

2015

Redovisat

2010

Budget-

aW“<E'59

Kommunstyrelsen

170 924

104 815

66 109

-14211

Utgifter

172924

106964

65960

433942

13455

Inkomster

2000

l149

149

43410

42501

909

I<uIIorochfritItIsnämntI

304

303

1

49593

51951

-2353

Utgifter

304

303

1

e133

9450

3207

Inkomster

0

0

0

Skolnämnd

477099

464577

12522

skoIoämnd

4350

4099

751

Kostnader

626230

E653.32

939102

UtsIfter

4850

4099

751

Intäkter

149131

200305

51624

Inkomster

0

0

0

Vård-ochomsorgsnämnd

432321

463345

13976

Vård-ochomsorgsnämnd

2801

392

2409

Kostnader

643615

093733

-50168

Utgifter

2801

392

2409

Intäkter

161294

230433

as144

Inkomster

Överförmyndare

3293

2327

455

Kostnader

3 793

9 711

Intäkter

.755

Budget

-5 918

Intäkter

500

6334

Revision

812

809

3

Kostnader

812

809

3

0

0

0

Intäkter

Summa

1132350

1160731

Summa

0334

32119

70(74)

0

0

173879

109609

0
69270
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Redovisningsprinciper

Anläggningstillgångar
Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för hantering av kapital-

Redovisningen har upprättats i allt väsentligt enligtlagen
om kommunal redovisning och god redovisningssed och
enligt gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)samt anvisningar från Sveriges
kommuner och landsting (SKL).

kostnader' ska tillgångar med en ekonomisk livslängd på
minst 3är och ett värde på minst ett halvt basbelopp klassas som investering och redovisas som anläggningstillgång_
Kommunen tillämpar sä kallad rak nominell metod där
avskrivning sker på tillgångarnas

anskaffningsvärde.

Av-

skrivning påbörjas månaden efter att investeringen tagits i

Rättelse av fel

bruk.

Tidigare års redovisning av över-/underuttag av VA-taxa
har felaktigt redovisats som en del i kommunens

resultat.

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning
på
objekt där komponenter tydligt kan urskiljas. Objekt med

Felet har rättats under 2016 och 9 954 tkr har bokförts
som en intäktsminskning i resultaträkningen och därefter

ett bokfört värde överstigande 25 mkr vid bokslut 2013

upptagits som en skuld till abonnenterna i balansräkningen. Felet har bedömts som inte väsentligt då beloppet un-

har uppdelats i komponenter

derstiger 2 % av det egna kapitalet.

till komponentens avskrivningstid. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen för; byggnader och
tekniska anläggningar: 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 och 100 år,

I den sammanställda redovisningen har en felaktig fördelning av obeskattade reserver mellan eget kapital och avsättning till skatt rättats.
Jämförelsestörande
jämförelsestörande

utifrån en schablon. Grundin-

vesteringarna har sedan procentuellt fördelats ut på respektive komponent och framtida avskrivningar anpassas

och för maskiner och inventarier; 3, 5, 7, 10 och 15 år.

poster
poster särredovisas

Pågående projekt samt markreserv

avskrivs inte alls.

på egen rad i resul-

taträkningen. För att en post ska betraktas som jämförelse-

Omsättningstillgå ngar

störande ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt

Avgränsade exploateringsområden klara för försäljning

vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller
regelbundet.

redovisas som omsättningstillgäng. Enstaka tomter utanför
avgränsat exploateringsområde
redovisas som materiella

anläggningstillgångar då de har ett ringa värde.
Extraordinära

poster

För att en post ska klassas som extraordi när ska posten

Lånoch räntor

uppgå till ett väsentligt belopp, händelsen

Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats. Nästkommande års amorteringar är bokförda som kortfristig skuld.

ska sakna tydligt

samband med den ordinarie verksamheten samt vara av
sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

Pensioner

Sala kommun redovisar sina pensionsâtaganden enligt
blandmodellen. D v s pensioner intjänade från och med

skatteintäkter och övriga intäkter
Skatteintäkterna
redovisas det är den beskattningsbara
inkomsten har intjänats av den skattskyldige. Periodisering

1998 redovisas som avsättningi

görs utifrån Sveriges Kommuner och Landstings decemberprognos, cirkulär 16:65. Differens mellan slutlig taxering och redovisad skatteintäkt
som j usteringspost.

föregående

Pensionsförpliktelserna

år redovisas

och

förförtroendevälda

har skuldförts.

Avgiftsbestämda pensionen (tjäustepensionsavtalet) redovisas som kortfristig skuld och betalas ut för individuell

Investeringsbidrag
och anslutningsavgifter
tas upp som en
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulderi
balansräkningen. Bidragen och avgifterna periodiseras ut
över anläggningens nyttjandeperiod som en intäkt i resultaträkningen.

förvaltningi

mars nästkommande

år.

Samtliga pensioner redovisas inklusive särskild löneskatt
24,26 %.
Hyra och leasing

Sala-Heby Energi AB har under året erhållit investeringsbi-

Deleasingavtal som finns i kommunen har klassats som

drag (124 tkr] vilket nettoredovisas.

operationella.

De har en avtalstid kortare än tre år eller

ringa värde och redovisas som leasingkostnaderi resultat-

Personalkostnader

räkningen och framtida leasingavgifter

intjänad semester-, ferie- och upphållslön samt okompenserad övertid har värderats

balansräkningen

pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse.

under ansvarsför-

bindelser. Framtida hyresavgifter redovisas under ansvars-

till sitt verkliga värde inklusive

förbindelser.

personalomkostnadspålägg [38,43 %] och redovisas som
kortfristig skuld i balansräkningen.
Arbetsgivaravgifter för december har periodiserats.
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upppå balansräkningenutan måsteredovisasöver resul-

Begreppsförklaringar
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader samt

taträkningen. Förändringen av eget kapital kan avläsas
genom attjämföra ingående och utgående balans av eget

åretsresultat.interna intäkter ochkostnaderär elimineradeochingår inte i resultaträkningen.

kapital i balansräkningenmed resultaträkningensrad,
"åretsresultat”.

Postenskatteintäkter innehållerendastintäkter beräknade

skuldernadelasupp i långfristigaochkortfristiga skulder.
Medkortfristiga avsessådanasomförfaller inom ett år från
balansdagen.

utifrån det egna skatteunderlaget. Det generella statsbidraget redovisas tillsammans med bidrag och avgifteri utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning.

Kassaflödesanalysen/finansieringsanalysen visar hur en

Balansräkningen
visar i sammandragkommunenssamtliga

räkenskapsperiodsinvesteringarochlöpandeverksamhet
har finansieratsochhur dehar inverkat påverksamhetens

tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på dagen

likvida ställning.

för räkenskapsåretsutgång.

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift-

ochinvesteringsredovisning

Balansräkningenredovisarvad kommunenstillgångar
bestårav samt hur dessahar finansierats.Tillgängarna
delas in i. anläggningstillgångar och omsättningstillgängar.

Driftredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade
och redovisade intäkter och kostnader visas. Resultaträk-

Anläggningstillgångarnaär uppdeladei immateriellaanläggningstillgångar,materiellaanläggningstillgångaroch
finansiellaanläggningstillgångar.

der.

ningenutgår ifrån driftredovisningensintäkter ochkostnaInvesteringsredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade investeringsinkomster och utgifter

Ornsättningstillgångarna Visar tillgångar som inte är av-

seddaatt stadigvarandeinnehaseller brukas.

ingår.De redovisadenettoinvesteringarnaförs över till
ñnansieringsanalysen.

I anslutningtill posten"egetkapital" är åretsresultatspecificerat.Skäletär att poster inte endastskall kunnabokas
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INDIKATORSAMMANSTALLNING
2016

BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Mål

indikator

2016

2015

2014

+244

+184

+156

0

4

2

1 852

1 704

1 446

Antalet lägenheter ökar

+15

+15

Salaförbättrar sin placering

254

244

Mål för perspektivet Hållbart samhälle:
Ett växande Sala

Befolkningsutvecklingenär
poflfiv

Antalet fastställda
detaljplaner

för

bostadsbyggandeoch
näringsverksamhetökar
Försäljningsvärdetpå
fastigheter

ökar (medelvärde

tkril
+101

266

på Svenskt Näringslivs
ranking med 20 %
Enlångäkügsodaü

hållbar utveckling

förändring %

Medborgarna ger Salai SCB:s
medborgarundersökning
minst betyget 65 (skalaO100) som en bra plats att leva
och bo på
Salaförbättrar sin placering
på "Fokus" ranking av
kommunerna

-4%
57

+8,3 %
Ingen

-14%
60

mätning
2015

94

107

142

som en bra

plats att bo på (av 290
kommuner)

‘Kaila:Mäklarstatistikse
2

Mål

indikator

Enlångsiktig
miljömässigt hållbar
utveckling

Antal resor med
kollektivtrafik ökar (buss)
Andel av kommunens

2016

2015

2014

371 385

339 364

312 640

39

37

36

35

35

35

33,9 %

31,9%

hushållsavfallsom återvinns
ökar ('70)
Kommunorganisationens
andel miljöbilar av totala
antalet bilar ökar (%)

Andelen inköpta ekologiska
livsmedel ökar

23,4%

Mål för perspektivet Medborgare:
Nöjda medborgare och
brukare

Medborgarna i SCB:s
medborgarundersökningger
verksamheten lägst betyget
55 [skala0- 10D)avseende

55

ingen
mätning

51

2015

kvalitet och service

Godservice av hög
kvalitet

Brukareinom vård och
omsorg får rätt insatser vid
rätt tidpunkt av kompetent

Målet

Målet

Målet

delvis

delvis

delvis

uppfyllt

uppfyllt

uppfyllt

personal 2

Inom vård och omsorg får fler
barn, ungdomar och vuxna
sina individuella behov av
stödinsatser tillgodosedda

Målet ej
uppfyllt

Målet
delvis
uppfyllt

Målet
delvis
uppfyllt

i

sin hemmiljö
Andelen elever behöriga att
söka gymnasieprogram

85,9 %

90,5 %

87,4 %

efter

grundskola ökar
Påverkanoch inflytande
för kommunens
medborgare

Medborgarna i SCB:s
medborgarundersökning
bedömer möjligheten till
inflytande och påverkantill

38

ingen

38

mätning
2015

minst 45 (skala Om100)

Mål för perspektivet Medarbetare:
Trygg, säker och

Andelen

utvecklande arbetsmiljö

skador/olycksfall/brott
minskartill 50 °/uav totalt

55%

67%

67,4 %

7,9 %

5,6 %

5,3 %

antal registreringar
Sjukfrånvaron
%

understiger 5

2SeVård- och omsorgsnämnden sid 15 för redovisnjng av indikatorer

3

Mål

indikator

Delaktighet och
inflytande för
medarbetarna

medarbetarundersökningen
visar 3,5 eller högre.

2016

Resultatet i

3,93

2015
Ingen

2014
Ingen

mätning
2015

mätning
2014

Ingen
mätning
2015

Ingen
mätning
2014

Snittresultat för frågor i
medarbetarenkät kring
mening, lärande och
motivation.

Tydligt och bra
ledarskap

Resultatet i
medarbetarundersökningen
visar 3,7 eller högre.
Snittresultat för frågor i
medarbetarenkät kring
uppskattning,förtroende och
ansvar.

3,83

Snittresultat för frågor kring

3,?

mål, utvärdering

och

Ingen
mätning

förväntan.

Ingen
mätning

2015

2014

3,4%

0,1%

Mål för perspektivet Ekonomi:
Hållbar ekonomisk

Åretsresultatuppgårtill

utveckling

minst 1 % av skatteintäkter,

4,2%

generella statsbidrag och
utjämning
Ökningen av skatteintäkter,

statsbidrag, utjämning är större än

nettokostnadsökningen:

- skatteintäkter, statsbidrag,

6,5 %

3,7 %

2,6 %

5,4 %

1,1 %

9,1 %

(5,5 ?Gl

(2,5 “Kul

utjämning -förändring från
föregående år i %

—nettokostnadsökning förändring från föregående år
i%

(Exklusive
..
..
Jamforelsestorande)

(5.0 %)

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag
-avvikelse driftsredovisning,
mkr

32,1

25,0

3,6

4

KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTORET
Mål

indikator

2016

2015

2014

+244

+184

+156

Salaförbättrar sin placering
på SvensktNäringslivsranking
med 20 %

254

244

266

Medborgarna ger Salai SCB:s
medborgarundersökning
minst betyget 65 (skalaO-

57

-

60

94

107

141

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:
Ett växandeSala

Befolkningsutvecklingenär
positiv

Enlångsiktig
socialt hållbar
utveckling

100) som en bra plats att leva

och bo på.
Salaförbättrar sin placering
på "Fokus" ranking av
kommunerna som en bra
plats att bo på. (Salas
placering av 29Gkommuner)
Mål för perspektivet Medborgare:
Nöjda
medborgare

Salasmedborgare är nöjda
och

55 Ingen mätning

51

38

38

med kvaliteten och service

brukare
Påverkan och

Salas medborgare är med och

inflytande för

påverkar och har inflytande

Ingen mätning

kommunens
medborgare

5

KOMMUNSTYRELSEN/BYGG OCHMILIÖKONTORET
Mål

indikator

2015

2015

2014

Mål för perspektivet Medborgare:
Nöjda
medborgare

Salas medborgare är nöjda
och

55

Ingen mätning

51

med kvaliteten och service.

brukare
God service av

Livsmedelskontrollen

hög kvalitet

genomförs för att ge säkra

341/310
(118 %}

255/310
(32%)

301/315
(96 %)

livsmedel (planerade
kontroller/utfall)

l minst 90 % av de ärenden

97%

93,8 %

90%

89%

79%

87%

38/38
(100 Vu)

32/38
(84 %)

som initierats av allmänhet

eller företagare ska en första
kontakt ha tagits inom en
vecka.

Vid överprövning i samband
med överklaganden skaminst
80 %av Utskottens beslut visa
sig vara riktiga.
Miljöskydd planerade
inspektion-utfall
Hälsoskydd, ärendestatistik
Påverkan och

Nämndensmålsättning är att

inflytande för
kommunens

med borgarna upplever att de
har möjlighet till inflytande

medborgare

och påverkan

39/ 39
(100 %)
215

179

190

38

Ingenmätning

38

6

KOMMUNSTYRELSEN/SAMHÄ LLSBYGGNADSKONTORET
Mål

indikator

2016

2015

2014

O

4

2

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:
Ett växande Sala

Antalet fastställda
detaljplaner

för

bostadsbyggandeoch
näringsverksamhetökar
Försäljningsvärdetpå
fastigheter ökar
Antal lägenheter ökar
Enlångsiktig

Medborgarna

social hållbar

medborgar-undersöknêng
minst betyget 54 (skala0100) avseendetrygghetsaoch
säkerhetskänslai offentliga

utveckling

ger Sala i SCB:s

Ingen mätning

+15
Ingen mätning

Ingen mätning

1 446

+15

101

55

60

rummet när det gäller

belysningoch tillgänglighet.
Medborgarna ger Salai SCB:s
medborgarunder-sökning
minst betyget 70 (skala0
100) avseendemiljöer i gatuoch parkmark som stimulerar
till social samvaro i naturlika

Ingenmätning

Ingen mätning

58

mötesplatser.

Minst en kommunal lekplats
per år förnyas och görs om
för att skapasäkraoch
attraktiva lekplatser runt om i

3

1

51

114

Salaförbättrar sin placering
på ”Fokus" ranking av
kommunerna som en bra
plats att bo på. (Salas
placering av 290 kommuner)

94

107

141

39

37

36

35

35

35

5,27%

12,32 %

0,2%

kommunen. Antalfömyade

lekplatser.
Besiktningsanmärkningarna
på lekutrustning ska minska
från år till år. Antal

besiktnmgsanmärkningar.

Enlångsiktig

Den andel av kommunens

miljömässigt

hushållsavfallsom återvinns

hållbar utveckling

ökar (%)

Kommunorganisationens
andel miljöbilar av totala
antalet bilar ökar
Andelen inköpta ekologiska
livsmedel ökar

7

Mål

indikator
Andelen inköpta ekologiskt
producerade livsmedel till
mältidsenheten ska
tillsammans uppgåtill minst

2016

2015

2014

33,9 %

31,9 %

28,4 %

28 % 2015, 30 % 2016 och 33
% 2017.

Måltidsenheten skall ha < 20

21,43%

% matsvinn (varav

Mätindikator

Mätindikator

saknas

saknas

tallrikssvinn max 25 gr)
Medborgarna ger Salai SCB:s
medborgarundersökning
minstbetyget 53 (skala0100)avseendegång-och

57

Ingen mätning

53

cykelvägar.

All berörd personal inom
Tekniskakontoret skallvara
utbildad i eco drive, unde! r'%

0

0

0

Inget analysresultat ska
påvisaotjänligt dricksvatten

O

2

0

från kommunens vattenverk,
antal st

Ovidkommandevatten
(tillskottsvatten) till
reningsverket skaminska från

1,91

årtill år,andelima
Källaröversvämningar,till
följd av kapacitetsbrist i
ledningsnätet eller recipient,

0

ska inte ske, antalst
Samhällsbyggnadskontoret
i
samarbete med SHE byter till

Projektet klart

3 817

Mätindikator
saknas

LED-lamporpå
gatubelysningen.

Anta!

utbytta armaturer
Användningen

av solenergi

Ingen mätning

Ingen mätning

Ingen mätning

skaöka är från år för att
minska den externt köpta
energimängden

ivåra lokaler,

kWh
Antalet resor med
kollektivtrafik

Ingen mätning

339 364

312640

öka r

Mål för perspektivet Medborgare:
Nöjda
medborgare och
brukare

Måltidsenheten får 90 %
nöjda gäster, den som äter
maten.

87%

Mätindikator

saknas

Mätindikator
saknas

8

Mål

2016

indikator

Medborgarna ger Salai SCB:s
medborgarundersökning
minst betyget E4(skala0-

2015

2014

59

Ingen mätning

67

83

Ingen mätning

82

69

Ingen mätning

67

58

Ingen mätning

53

100) avseende

sophämtningen.
Medborgarna

ger Sala i SCB:s

medborgarundersökning
minst betyget 77 (skala0100) avseendevatten och
avlopp.

Medborgarna ger Salai SCB:s
medborgarundersökning
minst betyget 64 (skala0100) avseende miljöarbete

inom sophanteringen.
Medborgarna ger Salai SCB:s
medborgarundersökning
minst betyget 51(skala0100) avseendegator och
vägar.

God service av
hög kvalitet

Samhällsbyggnadskontoret

100

Mätindikator

Mätindikator
saknas

förser snöröjningsentrepre-

saknas

nörer med GPS-utrustning för
att säkerställa en god kvalité
på vinterväghållningen.

Maskiner med GPS%
Alla Salas5:e klassareerbjuds
studiebesök på Sala
avloppsreningsverk,ontal st
Delaktighet och
inflytande för
medarbetarna

Resultatet i

1

Mätindikator

Mätindikator
saknas

3,8

Ingen mätning

saknas

Ingen mätning

medarbetarundersökningen

kring mening, lärande och
motivation
högre

visar 3,5 eller

Alla medarbetare anställda

1

1

1

mer än ett är ska ha minst ett

medarbetarsamtal med sin
chef

9

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET
Mål

indikator

2016

2015

2014

56 %

67 %

67,4 %

7,9 %

5,6

5,3 %

100 %

100 %

Mål för perspektivet Medarbetare:
Tryggsäker och
utvecklande
arbetsmiljö

Andelen skador]
olycksfall/brott minskar till 50
%av totalt antal
registreringar
sjukfrånvaron

understiger 5

ryms
Delaktighet och
inflytande för
medarbetarna

Alla medarbetare anställda
mer än ett år ska ha minst ett
medarbetarsamtal med sin

100 %

chef
Resultatet i

3,93

Ingen mätning

Ingen mätning

medarbetarundersökningen
kring mening, lärande och
motivation visar 3,5 eller
högre
Tydligt och bra

Antal tillsvidareanställningar

ledarskap

som avslutats från

3

5

3,7

Ingen mätning

Ingen mätning

Ingen mätning

Ingen mätning

Ingen mätning

arbetsgivarens sida (utöver
hälsoorsak) är 5 eller mindre.

Ny indikator from 2015.
Resultatet i
medarbetarundersökningen
kring mål, utvärdering och
förväntan visar 3,7 eller högre
Resultatet i
medarbetarundersökningen

3,83

kring uppskattning,

förtroende och ansvarvisar
3,7 eller högre

3Siffrorna gäller hela Sala kommun.
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KOMMUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTIÃNSTEN
Mål

indikator

2016

2015

2014

220

220

501

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:
Enlångsiktig
miljömässigt
hållbar utveckling

Utsläpp från

Räddningstjänstensfordon
minskar (avser kostnader för
drivmedel), tkr

Mål för perspektivet medborgare:

Nöjda
medborgare och
brukare

Andelen som aldrig eller
mycket sällanär orolig för
brand i hemmet

88%

Ingen mätning

72%

Andelen som aldrig, eller
mycket sällan är orolig för

80%

Ingen mätning

86%

brand i offentlig miljö
God service av

hög kvalitet

De planerade tillsynerna
enligt LSOoch LBEär utförda.

100 %

90%

100 %

Minst 10 %(3500 personer)
av kommunbefolkningen

2 500

3 500

3 900

Ja

Ja

Ja

Ja

la

Ja

2,9%

1,8%

3,0%

årligen genomgår utbildningi

brandkunskapeller sjukvård.
Denenskilde har agerat innan
Räddningstjänstens
Trygg och säker

kommun

ankomst

Riskerför oskyddade
trafikanter skall minska till är
2018 jämfört

med 20154

Räddningstjänstensförmåga
att hantera bränder och
trafikolyckor

Ingen mätning

ingen mätning

skall förbättras

till år 2018jämförtmed2015*
Mål för perspektivet
Trygg säker och

utvecklande
arbetsmiljö

Medarbetare:

Räddningsarbetetutförs utan
att personalen skadas.
sjukfrånvaron understiger

4%(Rtj)
Delaktighet och
inflytande för
medarbetarna

Andelen medarbetare som
känner sig sedda,hörda,
bekräftade och delaktiga i det
som sker inom
Räddningstjänsten

Andelen har

Ingen mätning

ingen mätning

Ingen mätning

Ingen mätning

minskat

ökar

Tydligt och bra

Andelen medarbetare

ledarskap

anser att Räddningstjänsten
har ett tydligt och bra
ledarskat ökar

som

Andeien har
minskat

4Mätningsker2018.
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KULTUR- OCHFRITIDSNÄMNDEN/KULTUR OCHFRITID
Mål

Indikator

2016

2015

100%

25%

60

Ingen mätning

58

Resultat

5,5 (6,4)

5,5 % (7,9)

80 493

83 460

98 540

2014

Mål för perspektivetHållbartSamhälle:
Enlångsiktig
miljömässigt

hållbar

All berördpersonalinom
Kulturochfritid skallvara
utbildadi ecodrive.

utveckling

Mål för perspektivetmedborgare:
Nöjda
medborgareoch
brukare

Salasmedborgareär nöjda
med kvalitetenochservice
Antalet bibliotekslån per
invånare överstiger
rikssnittet

Antalet besökandei
simhallenöverstiger
115 D00

redovisas
undervåren

God service av
hög kvalitet

85 % av eleverna i åk 2 ska
ha lärt sig simma

82%

78%

77%

Påverkanoch

Antalet inköpsförslag
via
webbenutgör10 %av alla
medieinköp

15%

15%

11,3 %

3,4

3,8

1,6

inflytande för
kommunens

medborgare
Mål för perspektivetMedarbetare:
Trygg säker och
utvecklande

Korttidsfrå nvaron inte
överstiger 3,0 dagar per

arbetsmiljö

personochår

Delaktighetoch

Resultatet i

inflytande för

medarbetarundersökningen

medarbetarna

kring mening, lärande och
motivation visar 3,5 eller

4,1

Ingen mätning

ingen mätning

högre
Allamedarbetareanställda
mer än ett år skaha minst
ett medarbetarsamtalmed

100 %

100 %

4,2

ingenmätning

100 %

sin chef

Tydligtochbra
ledarskap

Resultateti
medarbetarundersökningen
visar3,7 eller högre

Ingen mätning
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SKOLNAMNDEN/BARN OCHUTBILDNING
Mål

indikator

2016

2015

20111

22

16

21

51,6 %

43,2%

37,5%

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:
Ett växa nde Sala

väntetiden för dem som
inte får plats på önskat
placeringsdatum

understiger 20 dagar
(KKIK)

Salakommun har
gymnasieskolor

som

minst 50 % av

kommunens ungdomar
väüer
Kulturskolan bedriver
kulturgaranti

Ja

Ja

Ejförskola

78

75

71

5,5

5,1

5,1

68

54

69

94

94

94

85,9

90,5

86,2

76,8

80,2

76,6

224

225,6

som när

alla klasseri alla
årskurser, samti
förskoleklass och

förskola
Mål för perspektivet Medborgare:
Nöjda

Elevernassyn på skolan

medborgare och

och undervisningen

brukare

enligtenkät i åk8
överstiger nöjdhetsindex
85 (KKIK)

God service och

Den genomsnittliga

kvalitet

personaltätheten är
högst 5 barn per

helârsarbetare i Sala
kommun (KKIK)
Eleverna i åk 3 när
godkänt resultat i de

nationella proven (KKIK),
%
Elevernai åk 6 når
godkänt resultat i de
nationella proven (KKIK),
%
Elevernaär behöriga att
söka gymnasieprogram

efter grundskolan (KKIK),
%.

Alla elever lämnar
grundskolan med

fullständiga betyg, %
Elevernasmeritvärde
(betygspoäng slutbetyg) i
grundskolan ständigt

förbättras (17 ämnen)
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indikator

Mål

2016

2015

2014

73,3

80,1

76,1

Skolbiblioteksverksamhet
bedrivs på alla
grundskoleenheter

11/13

11/13

Svaretpå frågan Lärarnai
min skolatar hänsyntill
elevernasåsikter" i SKL:s

78

75

79

75

60

62

6,4 %

5,7 %

4,3%

3,5

3,3

3,3

Eleverna i kommunens

gymnasieskolorfullföljer
sin gymnasieutbildning
(KKIK), %

Påverkan och

inflytande för
kommunens

11/13

"Öppnajämförelser"är

medborgare

"stämmer helt och
håller" eller stämmer
ganskabra" överstiger 85
% i årskurs5 (KKIK)
Svaretpå frågan Lärarnai
min skolatar hänsyntill
elevernasåsikter" i SKL:s
"Öppna jämförelser" är
"stämmer helt och

håller" eller stämmer
ganska bra" överstiger 70

%i årskurs8 {KKIK}
Mål för perspektivet Medarbetare:
Trygg, säker och

Sjuktalen för kontoret

utveckla nde

understiger 4 %

arbetsmiljö
Delaktighet
inflytande

och

Andelen medarbetare
som instämmer

(svarsalternativ4-5) ökar
mellan mättiilfällena på
påståendet"Jag upplever
att jag gesmöjlighet at
vara delaktig i beslut och
ändringar som rör min

arbetsplats mål och
arbetssätt. Mättes 2013
och 2016

14

VÅRD- OCHOMSORGSNÄMNDEN/VÃRDOCHOMSORG
Mål

indikator

2016

2015

2014

Mål för perspektivet Hållbart samhälle:
Enlångsiktigt
socialt hållbar

utveckling

Medborgare med beslut om
insatserskaerbjudas
verkställighet omgåendeoch
antalet personer som enligt
Socialstyrelsensdefinition är
bostadslösaskavara 0 %

Antal ej verkställda

Antal ej

beslut; F0 11
ÄO 25

verkställda

FO:78varav6 nya

ÄO20

beslut som

F0: 76

beslut; FO 12

verkställts under
2016

Enl långsiktigt
miljömässigt
hållbar
utveckling

Vård- och omsorgsnämnden
ska minska miljöbelastningen

Verksamheter som

inom områdena,
tjänsteresor, avfallshantering
och inköp

boende 100 %, FO

källsorterar:ÄO
100°/o,ÄOhemtjänst
100 %, lFA 100 %
Antal insatta
antibiotikakurer

per

100 brukare; årssnitt
pä 21,5. 5 digital
möten

Mål för perspektivet Medhorgare:
Nöjda
medborgare

och brukare

Kundnöjdhetet enligt KKJK
skavara bland de 25 %
högsta i landet (grönt) och vi
skaöka vår kunskapom våra
brukares Upplevelseav våra
insatser

ÄOBoende77%
(snitt 83 %)
Hemtjänst 91 %

(snitt 91 %).
Pågående
förbättringsprojekt,
ÄO boende 4
FO 2

Hemtjänst/HEL8
lFA 4.
Genomförda
brukarforu m,

ÄO Boende0
Hemtj/HSL0
FO 300
IFA 0
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Mål

indikator

2016

2015

God service och

Alla insatser skavara säkra

stödinsatser; Målet

stödinsatser;

kvalitet

och av god kvalitet. Detta

delvis

Målet delvis

säkerställsgenom
systematiskt kvalitetsarbete,
rättssäker

uppfyllt.

uppfyllt.

Utskrivningsklara
3,94 'rsnitt per dag.

Utskrivningsklara
2,9 i snitt per

50 externa
placeringar (13

dag3? (12

myndighetsutövning
egenkontroll.

och

institutionsplac.

HVB

2014

institutionsplac.

och SiS+37
fam.plat:. utanför

+25 famplac.
utanför

kommunen).

kommunen).

Antal köpta insatser;
FO2 gruppbostad, 1
dagligverksamhet
4 boendeplatser

kopplat till skolgångi
annan kommun.

Tid mellan ansökan
och beslut; ÄO
boende i snitt 17,33

dagar under året
inflytande för

insatsernaskaalltid
utformas tillsammans med

Totalt Salakommuni
Prator 1601-160831

kommunens

individen. Det ska finnas

4 genomf.

medborgare

tydlig och lättillgänglig

Påverkan och

information

om

verksamheten

ÄOBoende81%
Hemtjänst 92 %

2 planerade.

ÄOboende60%(av
57 granskade

journaler framgår
det tydligt i 34)
FO90 %(av 100
granskade
genomförandeplaner

är 90 markerade att
brukaren

medverkat).
FO,Bistândsenheten
80 %.
Tillgänglighetsrond
genomför i procent,-

ÄO boende 100 %
F0 100%
IFA100%.
Mål för perspektivet

Medarbetare:

Trygg, säker

Vård och omsorg ska vara en

Hälsotal 10,3 %

och

hälsosamoch attraktiv
arbetsplats.

Genomförda

utvecklande
arbetsmiljö

arbetsplatsbyten;

Hälsotal 9,9 %
F0

12.
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Mål

indikator

2015

Delaktighet och
inflytande för

Antal arbetsplatser

medarbetarna

Andel av verksamheterna

med

2015

2014

ÄO Boende 72 %

flexibel schemaläggning.

F0 92
i

procent.

HTJ/HSL 68 %
IFA.

Sammanställningfrån

67 avslut/42

avslutssamtal.

avgå ngssamtal.

Antal
samverkansmöte n;

100 %
Tydligt och bra

ledarskap

Andelen chefer med
kompetensutvecklingsplaner.

ÄO Boende100 %
FO100 %
Hemtj/HSL 100 %
IFA100 %.
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ÖVERFÖRMYNDAREN
Mål

indikator

2016

2015

2014

Mål för perspektivet medborgare:

Nöjda
medborgare och
brukare

God service av
hög kvalitet

Erbjudagode män och
förvaltare den utbildning som
behövs samt inbjuda till
informationsträffar med gode
män, förvaltare och
förmyndare angående
årsredovisningen
Hemsidanuppdateras
kvartalsvis

100 %

50 %

Genom utveckling av den

100 %

information som
ställföreträdarna får när de
börjar sina uppdrag och även
löpande, ska
ställföreträdarnas kompetens
höjas. Vidare skall
delegationsordningen

årligen

uppdateras i enlighet med
gällande lagstiftning.

18
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BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGETI 2017 ÅRS
DRIFTSANSLAG

Begäran
omtllläggsbudget
utifrånbokslut2016

INNEHÅLL
BEGÄRAN
OM TILLÄGGSBUDGET
UTIFRÅNBOKSLUT

4

Kommunstyrelsen
Kultur-ochfritidsnämnden

3 (6)

Begäranom tilläggsbudgetutifrån bokslut2016

BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET UTIFRÄN BOKSLUT
2016
Sammanfattning
NämndlStyreIse/Förvaitningöverskott(+)

Nämndens
förslag
till

/Underskottl-i

Tilläggsbudget

tilläggsbudget

2017

2016

Kommunstyrelsen

-756

Kommunchef

Civiltförsvar,krisberedksap

4_9

FörslagTllläggsbudget

49

3

FörslagTllläggshudget

o

Överförmyndaren

465

FörslagTilläggsbudget

0

Kuitur-ochfritidsnämnd

909

BidragBiblioteket

gm

FörslagTilläggsbudget

40

Revision

Skolnämnd

12 522

FörslagTllläggsbudget

0

Värd- ochomsorgsnämnd

18 976

FörslagTilläggsbudget

0

Utfall 2016

32 119

Summaförslagtilläggsbudget

89

2017

Kommunstyrelsen
NÄMNDENSÖVER-/ UNDERSKOTT
Verksamhet/projekt/uppdrag
Civiltförsvarkrisberedskap

Budget
409

Redovisat
360

Avvikelse

Äskasöverfört

49

49

Kommunchef
Hela anslagethar inte förbrukats.Verksamhetenfinansierasgenomenstatlig
ersättning,koppladtill en överenskommelsemellanstatenochSKL,vilken

innehållerettantaluppgifterförvilketersättningen
fåranvändas.
Underårethar
större delenav det ackumuleradeanslagetsomsparatssedantidigareår använts
tillsammansmed åretsersättning.

a(s)

Begäranom tlllåggsbudgetutifrån bokslut 2015

HURKoMMERTILLÄGGSBUDGET
ATTPÅVERKA
2016 ÅRSVERKSAMHET?
Kommunchef
De överförda medlen ger ett tillskott som medför förbättrade möjligheter att
fortsätta utvecklings- och förstärkningsarbetet inom krisberedskapsområdet.
Den statliga ersättningen är Specialdestinerad, vilket innebär att pengarna inte
får användas till annat än det som regleras i överenskommelsen. l annat fall

riskerar kommunen att bli återbetalningsskyldig till staten. Länsstyrelsen följer
årligen upp hur pengarna har använts.
NÄMNDENS
FÖRSLAG
TILLTILLÄGGSBUDGET
Kommunchef
Kommunstyrelsen föreslår att 49 tkr överföres som tilläggsanslag i 2017 års
driftbudget.

Kultur- och fritidsnämnden
NÄMNDENS
ÖVER-/UNDERSKOTT
Verksamhet/projektluppdrag

BibIloteket/Kurbldrag

Budget

'_

BIbIloteket/Projektbidrag

Redovisat

ao A i
30

Avvikelse

'1o.

'20

10

20

Äskas överfört

'

Inköpsstödet från Kulturrådet som skall främja intresset för läsning utbetalades
sent i oktober

Projektbidrag från Landstinget Västmanland "Vemäger språket" har vi inte helt
hunnit hantera verksamhetsmässig

under året. Projektet fortgår även under

2017.
HURKOMMER
TILLÄGGSBUDGETANSLAGET
ATTPÅVERKA2017-ÅRS
VERKSAMHET?
Tilläggsbudgetanslaget

kommer att påverka 2017 års verksamhet positivt.

Tilläggsanslaget medför att medel tillförs för att genomföraverksamhetsinsatser
under 2017 som inte kunde hanteras under 2016

NÄMNDENS
FÖRSLAG
TILL
TILLÄGGSBUDGET
40 tkr i mediakostnader till statsbiblioteket

5 (6)
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BEGÃRAN OM TILLÄGGSANSLAG
INVESTERINGAR FRÅN 2016 TILL 2017

INNEHÅLL
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AV INVESTERINGSANSLAG
I BOKSLUT2016 TILL
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Sammanstälining investeringar, Tkr .........................................................................................................................4
Kommunstyrelsen..................................................................................................................................................... 5
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BEGÄRAN OM ÖVERFÖRINGAV
INVESTERINGSANSLAGI BOKSLUT2016 TILL 2017
Sammanställning investeringar, Tkr
Nämnd/StyreIse/Förvaltning

Överskottm/ Nämndens förslag tiII överföring
Underskc-tt(-]

överförs

av investeringsanslag

till 2017

2016
Kommunstyrelsen

E6 109

Kommunchef

Krislednings plats

419

Medborgarkontor

Flyttserverrum

132

Samhdvlfsbyggnadskontor

Plan- och utvecklingsprogram

5 239

Gatuprogram

2 495

Parkprogram

304
2 28D

VA-program

23 984

Lokalprogram

837

Gruvans vattensystern

Räddningstjänst

Brandbilar

1_2.QQ

Begärd överföring

Kultur- och Fritidsnämnd

Skolnämnd

36 890

1

IC)

751

ID

ID

Begärd överföring

Vård och omsorgsnämnden

2 409
Begärd överföring

överskott 2016

69 270

Summa begärda överföringar

2017

4(10)

till

35 890

Kommunstyrelsen
BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR
Verksamhet/projekt,

tkr

Nettoanslag

Förbrukat

Avvikelse

överföras

till

2017
Kommunchef
Krisledningsplats

419

0

419

419

470

338

132

132

29 539

24 564

4 975

5 239

17 368

7 174

10 194

2 495

4 945

304

304

Medborgarkontor
Flytt av serverrum
Samhällsbyggnadskontor

Plan- och
utvecklingsprogram
Gatuprogram
Parkprogram

S 249

VA-program

32 615

12 417

20 198

2 280

Lokalprogram

75 342

48 219

27 123

23 984

2 247

1 411

837

837

4 250

3 020

1 230

1 200

Gruvans

vattensystem

program
Räddningstjänst
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MOTIVERING

Kommunchef
Krisledningsplats

Ett projekt har inletts tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSE) isyfte att skapa en förstärkt krisledningsplats för kommunen.
Staten, genom MSB,bidrar med upp till 50 % av investeringskostnaderna.
Byggprojektet har inte kommit igång under 2016 som planerat, men är planerat
att vara färdigställt till 2017-12-31. Detta anslag är avsett att vara en del av
kommunens finansiering i projektet.
Medborgarkontor

Flytt av serverrum
Flytten av serverrum beräknas påbörja våren 2017. Överskott 2016, 132 tkr,
önskas som tilläggsanslag 2017.
Sanzhällsbyggrzadskon tor
Plan- och utveckling
Bredband: Bredbandsutbyggnad har avvaktat utredning. investeringsmedel,
5 239 tkr för bredbandsutbyggnad begärs TAtill 2017.
Gatupro gram
Normala årliga projekt och projekt 3146 Pendlarparkering
Ransta: I och
med tänkt Övertagande av Stationsvägen i Ransta och de trafiksäkerhetshöjande
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åtgärder som därvid följer, samt utbyggnad av pendlarparkering, begärs 1 000
tkr för Normala ärliga projekt och 300 tkr för Pendlarparkering RanstaTA till
2017.

Fridhems detaljplan -gator: För Fridhems detaljplan -gator, är inte
byggnation av området utförd, varför 850 tkr begärs TA till 2017. 816 tkr lämnas
dock tillbaka.
GeoSecma ArcGIS Gata/Trafik: 345 tkr begärs TAtill 2017 för konvertering
GeoSecmaArcGISGata/Traf, då konvertering blivit senarelagd från 2016 till
2017.
Parkprogram
Upprustning och gestaltning parkområden: Upprustning och gestaltning,
tillsammans med SalaBostäder,av mötesplats på Bryggeriet är inte slutfört ännu,
på grund av väderförhållanden. 59 tkr begärs TA till 2017.
GeoSecma ArcGIS Park: 245 tkr för konvertering GeoSecmaArcGISPark begärs
TA till 2017, då kostnader för konvertering ännu inte fakturerats.
Gruvans vattensystemprogram

Säkerhetsväg Storljusen: Anläggandet av sista delsträckan kommer att ske
vintern 2017, beroende på tjälen, varför 248 tkr begärs TA till 2017.
Projektering restaurering Storljusens dammar: 289 tkr begärs TA till 2017.
Prioriterat är att få klart säkerhetsvägen för Storljusen och förarbete
konsekvensutredningar, varför detta projekt inte hunitts slutföras 2016. Arbete
med säkerhetsvägen för Storljusen är en förutsättning för inmätning och fortsatt
proj ekterin gsarbete.
Projektering anläggningsanordning Gröna gången: Projektet utförs i 2017,
för bästa samvinster, i samband med VA-investering Knipkällsledning. 300 tkr
begärs TA till 2017.
VA-program

Projekt 3241, ARV Sala byte övervakningssystem: 2 280 tkr begärs TA till
2017, då projekt med nya övervakningssystemet inte är färdigställt ännu då
problem kvartstår med radiokommunikation och optimering av programmering.
Lokalprogram
Projekt 3721 och 3748, Renovering/ombyggnad/nybyggnad
av skollokaler:
Budgeterade medel 28 360 tkr. Projektering av Ranstaskola och Vallaskolan
pågå.Ombyggnation av KungsängsgymnasietsC-hus,ny F-1, och paviljongen har
utförts under sommaren och stod klart till höstterminen 2016. Toaletter och
gradängsalar har renoverats på Ekebyskolan. Resultat ett överskott pä 18 333
tkr. Begärssom TA till 2017.
Projekt 3707 och 3711, LSSJosefsdal och LSSIakobsberg: Budgeterade medel
13 848 tkr. Byggnationen av Josefsdalpågår och samtidigt påbörjas
projekteringen på Jakobsberg.Statsbidrag har beviljats för sanering av
förorenade massor. Resultat ett överskott på 989 tkr. Begärssom TA till 2017.
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Projekt 3718, Projektering vision Lärkan: Budgeterade medel 1000 tkr. En
förstudie av bland annat idrottshall och anslutningar till området pågår. Resultat
ett överskott på 1 000 tkr. Begärs som TA till 2017.
Projekt 3738, Anpassning integration: Budgeterande medel 5 579 tkr. På
grund av att LSS-boendet Freden flyttar till Lindgärden, krävs ombyggnad av kök,
tvättstuga och andra verksamhetsanpassningar.
Björkgården fd LSS-boende
kommer byggas om till korttidsboende. Resultatet är ett överskott och del av
detta, 2 000 tkr, begärs som TA till 2017.

Projekt 3740, Tillbyggnad Styrars LSS: Budgeterade medel 2 000 tkr.
Projektering pågår och byggnationen påbörjas under våren. Resultat ett
överskott på 1 662 tkr. Begärs som TA till 2017
Räddningstjänst
Brandbilar
Dä den tunga brandbilen,

som krävde C-körkort,

ersattes

av två mindre

brandfordon vilka endast kräver B-körkort, blev investeringskostnaden
lägre än budgeterat.

betydligt

l den fleråriga investeringsplanen hade 3 000 tkr för utbyte av tankbil äskats för
2017. På något sätt har en felskrivning lyckats med följa genom hela
budgetprocessen så där finns nu endast 300 tkr upptagna.
I arbetet med framtagande av upphandlingsunderlag för en ny tankbil
konstaterades att den prisuppfattning som funnits inte längre stämmer, utan
kostnaden bedöms snarare bli 3 500 tkr.
1 200 tkr överförs till 2017, samt att ett tilläggsanslag om 2 000 tkr beviljas
(kommer

som separat

ärende).

mu)
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