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PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL  

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas - är 

utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar 

fullmäktige om budget och plan för den treåriga planperioden.  

BUDGETDOKUMENTET innehåller de ekonomiska ramarna för 

nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall 

uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram budgeten 

påbörjas med att strategiska inspel lämnas in från nämnderna och 

ekonomikontoret till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 

budgetberedning har sedan planeringsmöten med nämnderna och 

bolagen och ett budgetdirektiv beslutas. Fullmäktige fattar därefter 

budgetbeslut under hösten.  

I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver nämnderna hur ramarna fördelas 

och hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla 

fullmäktiges uppsatta mål. 

DE POLITISKA MÅLEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA 

PERSPEKTIV:  

• Hållbart samhälle 

• Medborgare 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. 

Mätbarheten åstadkoms med hjälp av indikatorer.  

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara 

kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera 

indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det 

uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i 

form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, 

fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag.  

ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i 

nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även 

ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden 

planerar att genomföra för att uppnå målsättningarna. 

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God 

ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det 

ekonomiska resultatet samt hur väl målen har uppfyllts.  
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SALA KOMMUNS BUDGET 2019 I KORTHET  

KOMMUNALSKATTEN i Sala kommun blir 2019 oförändrad och uppgår 

till 22,31. 

INVÅNARANTALET är beräknat till 22 850 invånare. 

RESULTATET för 2019 budgeteras till ett positivt resultat på 13,9 mkr 

vilket motsvarar 1 % av skatter och statsbidrag. 

NÅGRA AV DE VIKTIGASTE POLITISKA PRIORITERINGARNA:  

KOMMUNSTYRELSENS RAM minskas med 3 mkr som omfördelas till KFF 

till en ny idrottshall. Utöver det tillkommer en ramförstärkning på 

drygt 1 mkr. 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS RAM tillförs 3 mkr från 

kommunstyrelsen för driftskostnader för ny idrottshall. 

SKOLNÄMNDENS RAM förstärks med 5 mkr då antalet barn fortsätter 

att öka och därmed också behovet av skollokaler av hög kvalitet. 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS RAM förstärks med 5 mkr då 

efterfrågan ökar på de välfärdstjänster som levereras. 

 

Nämnd Nettoram, mkr 

Kommunstyrelsen, inklusive Överförmyndare, Revision och Bygg 
och Miljönämnden 

236,4 

Kultur- och fritidsnämnden 50,2 

Skolnämnden 516,0 

Vård- och omsorgsnämnden 540,1 

Total nettoram  1 342,7 

INVESTERINGARNA uppgår till totalt 286 mkr.  

Renovering, ombyggnation och nybyggnation av lokaler står för den 

största delen, 205 mkr. Resterande investeringar återfinns till största 

delen på den tekniska sidan, Gator, vägar och parker uppgår till 34 

mkr, VA-verksamheten står för 18 mkr. Övriga inventarier, IT och 

maskiner/ bilar uppgår till ca 29 mkr. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
BUDGET OCH PLAN 2019-2021 

 

Budgetförutsättningar 2018-2022 från Sveriges kommuner och 
landsting  

DEN SVENSKA KONJUNKTUREN HAR PASSERAT TOPPEN 

Det relativt färska utfallet för kvartal tre i år vittnar om en tydlig 

inbromsning i BNP-tillväxten. BNP sjönk till och med något från 

kvartalet innan. Bakom nedgången under kvartal tre finns en del 

tillfälliga faktorer. Och arbetsmarknaden visar ännu fortsatt styrka. 

Vår bedömning är att BNP åter kommer att stiga under fjärde 

kvartalet, vilket understödjs av nyliga utfall och indikatorer. BNP-

fallet under kvartal tre är därmed inte början på en svensk recession. 

Att den svenska konjunkturen nu har passerat toppen framstår 

emellertid som ett faktum. I korten ligger därmed 

konjunkturavmattning, vilket innebär att BNP en tid kommer att öka 

svagare än den trendmässiga tillväxten. 

Vi skriver ner vår prognos för global BNP-tillväxt, vilket indikerar en 

svagare ökning av svensk export kommande år. På hemmaplan tycks 

byggboomen vara över och vi räknar med att bostadsbyggandet 

minskar under hela 2019. Detta är två huvudförklaringar till svag 

svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020. Den starka utvecklingen på den 

svenska arbetsmarknaden kommer därmed att brytas, med 

minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd. 

Avkylningen av arbetsmarknaden ligger dock en bit bort. I vår 

prognos visar sig den svagare arbetsmarknadskonjunkturen mer 

tydligt först år 2020. En svag utveckling av antalet arbetade timmar 

medför en dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten 

kommande år. 

På längre sikt baseras den samhällsekonomiska analysen på en 

framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och demografin. 

Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller 

lågkonjunktur och vår analys utgår från arbetsmarknaden. 
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Tabell 1 Nyckeltal, årlig procentuell förändring (riket) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal arbetade timmar* 2,1 2,0 0,5 –0,5 0,4 0,4 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,6 2,8 3,2 3,3 3,4 3,5 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,2 2,5 3,0 3,3 3,4 3,5 

Konsumentpriser, KPIF 2,0 2,1 2,2 2,2 2,0 2,0 

Konsumentpriser, KPI 1,8 2,0 2,6 3,0 2,9 2,8 

Realt skatteunderlag 1,1 1,5 0,8 0,1 0,9 1,1 

Befolkning 15–74 år 1,1 0,8 0,5 0,3 0,4 0,5 

*Kalenderkorrigerad utveckling 

 

SKATTEUNDERLAGSTILLVÄXTEN FALLER FRÅN EN KONJUNKTURTOPP 

Det slutliga beskattningsutfallet för år 2017 visar att 

skatteunderlagets ökning 2017 blev mindre än 2016 men ändå god. 

Prognosen pekar på fortsatt dämpning av skatteunderlagstillväxten 

även nästa år Det beror på att den förestående 

konjunkturavmattningen leder till mindre gynnsam utveckling av 

arbetade timmar än den som varit under uppgången. Detta 

motverkas endast till en mindre del av att lönehöjningarna väntas bli 

större samt inkomsterna av pensioner och 

arbetsmarknadsersättningar tillta. 

Kalkylen för år 2020–2022 bygger på förutsättningen att den svenska 

ekonomin utvecklas i konjunkturell balans, vilket innebär att 

skatteunderlagstillväxten dessa år blir i linje med ett historiskt 

genomsnitt. 

Resultatutveckling 

Resultatutvecklingen är positiv för hela planperioden. Sala kommun 

kommer med de budgeterade resultaten att uppfylla det lagstadgade 

balanskravet. 

Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 13,9 mkr vilket är 1 

% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

Till Kommunstyrelsens förfogande har avsatts 6,9 mkr, 0,5 % av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för att kunna 

möta oförutsedda utgifter. 
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Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning 

En viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling i Sala är 

att nettokostnaderna inte ökar snabbare än skatteintäkter, bidrag 

och utjämning. Under perioden överstiger de budgeterade  

intäkterna de budgeterade kostnaderna för alla tre åren.  

Intäkterna bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

prognos i november, cirkulär 18:48. Beräkningen utgår från ett 

befolkningstal på 22 850 personer för 2019, 23 050 för 2020 samt 

23 300 personer för 2021.  

Salas skatteintäkter för 2019 kommer enligt prognosen att öka med 

27,0 mkr jämfört med budget 2018. De generella statsbidragen och 

utjämningen beräknas öka med totalt 12,1 mkr inklusive det 

tillfälliga statsbidraget enligt flyktingkvoten som beräknas uppgå till 

10,6 mkr. 

Tabell 2 Skatter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift, mkr 

Nyckeltal Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan  

2020 

Plan 

2021 

Skatteintäkter 998,1 1 025,3 1 057,7 1 099,0 

Inkomstutjämningsbidrag/– avgift 272,4 282,8 286,7 299,5 

Kostnadsutjämning 8,0 8,0 8,1 8,2 

Regleringsbidrag/– avgift 3,4 15,8 25,0 24,6 

LSS– utjämning 4,1 6,7 6,7 6,8 

Intäkt fastighetsavgift 45,2 45,1 45,1 45,1 

Statsbidrag enligt flyktingkvot 15,1 10,6 6,4 - 

Summa Intäkter 1 346,3 1 385,4 1 420,8 1 467,3 

Pensionskostnader 

För 2019 beräknas pensionskostnaderna uppgå till 86,3 mkr 

inklusive löneskatt. Av dessa pensionskostnader avser 29,6 mkr 

utbetalningar av tidigare intjänade pensioner och 56,7 mkr avser 

årets intjänade pensioner.  

Upplåningsbehov 

Kommunens totala låneskuld uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 

257,7 mkr  och under 2018 har ytterligare 200 mkr lånats upp. I takt 

med att investeringsvolymerna ökar kraftigt under planperioden 

beräknas upplåningsbehovet för hela perioden att uppgå till totalt 
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670 mkr fördelat på 260 mkr 2019, 200 mkr 2020 samt 210 mkr 

2021. Den totala låneskulden vid planperiodens slut beräknas då 

uppgå till 922,2 mkr vilket är en mycket kraftig ökning i förhållande 

till nuvarande skuld. 

Finansnetto 

Finansnettot som beskriver skillnaden mellan finansiella intäkter och 

kostnader beräknas bli negativt under hela perioden Genom en 

omfattande nyupplåning kommer finansnettot att ha försämrats 

kraftigt vid periodens slut, från -3,9 mkr 2019 till -13,3 mkr 2021. 

Kommunala bolag 

Utdelningskravet på Salabostäder AB och Sala-Heby Energi AB 

uppgår till motsvarande statslåneränta +1 % på insatt kapital. Inget 

utdelningskrav finns för Sala Silvergruva AB. 

Driftbudget/plan 

Budgetmodellen utgår ifrån att kommunstyrelsen beslutar om ett 

budgetdirektiv med ramar per nämnd. Modellen baseras på den för 

tillfället bästa tillgängliga kunskapen, däribland de prognoser kring 

skatter, intäkter, bidrag och utjämning som Sveriges Kommuner och 

Landsting tillhandahåller. Därefter säkras de finansiella målen och 

eventuella förfoganden innan resterande medel till nämnderna 

fördelas. Det ger en konkret förankring i de framtida förutsättningar 

kommunen har att förhålla sig till och bidrar till en långsiktigt hållbar 

ekonomi. 

Ingen uppräkning eller kompensation kommer att ges för löner och 

liknande kostnadsökningar. Varje nämnd får en fast ram som ska 

finansiera lönekostnadsökningar samt generella prisökningar.  

Samma huvudprincip gäller också för kapitalkostnader som ska 

finansieras inom ram. Eventuella justeringar för utträngningseffekter 

till följd av kraftigt ökade kapitalkostnader (exempelvis vid större 

byggprojekt) bör alltså ske redan i budgetdirektivets ramfördelning.  

Investeringsbudget/plan 

Kapitalkostnaderna för de budgeterade investeringarna har räknats 

fram enligt en schablon. Investeringar för lokaler, gata och VA har 
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beräknats komponentindelade. Ingen kompensation för 

kapitaltjänstkostnader har getts i nämndernas ramar. 

Ingen generell prisuppräkning har skett avseende investeringarna 

för 2019. Åren 2020 och 2021 är i finansieringsplanen uppräknade 

med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) respektive år. 

Fyra år i sammandrag 

Tabell 3 Fyra år i sammandrag 

 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Årets resultat, mkr 13,4 13,9 14,2 14,7 

Årets resultat som andel av 
skatteintäkter, bidrag och 
utjämning, % 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Verksamhetens nettokostnader, 
mkr 

1 331,6 1 367,6 1 398,5 1 439,4 

– förändring från föregående år, 
% 

5,0  2,7 2,3 2,9 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning, 
mkr 

1 346,3 1 385,4 1 420,8 1 467,3 

– förändring från föregående år, 
% 

3,7  2,9 2,6 3,3 

Finansnetto, mkr -1,3 -3,9 -8,1 -13,2 

Nettoinvesteringar, mkr 385,0 285,6 254,3 258,4 

Utdebitering 22,31 22,31 22,31 22,31 

Känslighetsanalys 

Det ekonomiska läget påverkas av ett antal yttre faktorer som vid 

små avvikelser från grundförutsättningarna ger stora ekonomiska 

effekter på resultatet. 

10 öre i utdebitering  ca 4,6 mkr  

25 öre i utdebitering  ca 11,6 mkr  

50 öre i utdebitering  ca 23,1 mkr 

Förändring med tio helårstjänster(snitt)  ca 5,1 mkr 

1 % löneökning för medarbetarna  ca 10,3 mkr 

100 invånare fler eller färre  ca 5,4 mkr 
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BEFOLKNING, DEMOGRAFI  

Sala kommun har i samarbete med SCB (Statistiska Centralbyrån) 

tagit fram denna befolkningsprognos för Sala kommun under mars 

2018. 

Befolkningsprognosen bygger på kända förändringar under tidigare 

år och uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. 

Prognosen visar en ökad folkmängd i kommunen varje år under 

perioden 2018 -2021. Antalet födda och antalet avlidna per år ligger 

ganska stabilt mellan åren. En nettoinflyttning till kommunen 

bedöms ske varje år.  

I nedanstående tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika 

åldersklasser. 

Tabell 4 Befolkning, Utvecklingstendenser för åren 2018-2021 i åldersklasser.*  

Ålderskategorier 2018 2019 2020 2021 Tendens 

Totalt Sala kommun 
22 824 23 015 23 213 23 417 

Ökad total folkmängd 

Förskolebarn, 0-5 år 1 527 1 552 1 582 1 608 Ökar mycket 

Yngre skolbarn, 6-12 år 1 927 1 966 1 972 1 996 Ökar 

Högstadieelever, 13-15 år 726 718 771 811 Varierar 

Gymnasieelever, 16-18 år 726 748 762 773 Ökar 

Befolkning i ålder, 19-64 år 12 276 12 323 12 317 12 360 Varierar  

Pensionärer, Ålder 65-79 år 4 200 4 233 4 304 4 322 Ökar 

Äldre personer, 80+ år 1 443 1 475 1 506 1 547 Ökar 

*Avser folkmängd per 31 december respektive år 
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Budgetskrivelse, Allians för Sala 

Sala kommun är fortsatt i ett skede av befolkningstillväxt, och har 

goda möjligheter till en ökande tillväxttakt de kommande åren. Den 

31 oktober 2018 var antalet invånare i kommunen 22 787 personer, 

vilket är en ökning med 156 personer under årets tre första kvartal, 

och utgör det högsta invånarantal kommunen haft sedan 

kommunsammanslagningen på 1970-talet. 

Att befolkningen växer är naturligtvis både bra och glädjande. 

Samtidigt medför befolkningstillväxten ett antal utmaningar. En stor 

del av befolkningsökningen utgörs av barn i skolåldern, vilket medför 

fortsatt ökade krav på ändamålsenliga skol- och förskolelokaler. 

Antalet äldre ökar också, vilket fortsatt medför ökade krav på såväl 

hemtjänsten som äldreomsorgen att kunna leverera den service som 

efterfrågas. 

Bostadsbyggandet ökar i Sala kommun, och förväntas öka ytterligare 

de kommande åren. Det är en glädjande utveckling, som ger ännu fler 

människor möjlighet att välja att bosätta sig i Sala kommun. De 

bostäder som byggs och har varierande upplåtelseformer, vilket 

också är positivt för kommunens utveckling. Samtidigt ser 

efterfrågan på bostäder alltjämt ut att överstiga tillgången. För att vi 

ska kunna ta tillvara tillväxtpotentialen krävs det fortsatta satsningar 

på att säkerställa tillgången till en stabil infrastruktur med bra vägar, 

fungerande tågförbindelser och en kollektivtrafik som möjliggör 

pendling inom den expansiva arbetsmarknadsregion som Sala 

kommun är en del av. 

En av Sala kommuns största styrkor är det aktiva näringslivet, med 

små och medelstora företag över hela kommunen. Småföretagen är 

kommunens största skattebetalare, genom att de sysselsätter nära 

4 000 människor. Detta skapar en utmaning för kommunen att på 

olika sätt bidra till ett gott företagsklimat med god service och en väl 

fungerande och rättssäker myndighetsutövning. 

Det civila samhället spelar också en stor roll i vår kommun, och dess 

bidrag till samhällsutvecklingen kan inte nog poängteras. Det är 

därför viktigt att vi fortsätter stärka samarbetet mellan kommunen 

och civilsamhällets aktörer genom att ytterligare utveckla arbetet 

med den lokala överenskommelsen. På så vis kan vi som kommun ta 

tillvara civilsamhällets kraft och energi, samtidigt som dess särart 

kan bevaras. 
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Sala kommuns kärnuppdrag är att leverera välfärd, och vi håller idag 

en genomgående hög kvalitet. Behovet att utveckla våra arbetssätt är 

dock fortsatt stort. Vi ser redan strukturella förändringar, som gör 

det högaktuellt att diskutera framtidens finansiering. Vi ser också 

tydliga effekter av en förändrad arbetsmarknad, där bristen på 

kompetens inom vissa yrkesgrupper gör att vi behöver diskutera 

organisation, rekrytering och effektivisering. Vi måste också utnyttja 

de möjligheter digitaliseringen medför. Vi ska samverka tätt mellan 

de olika delarna av den kommunala förvaltningen, och vi behöver 

samverka med kommuner och andra aktörer. 

Allt bra som görs varje dag i Sala kommun utförs av vår personal, och 

personalen är vår främsta resurs. Varje anställd person är en viktig 

del av att kunna utföra vårt välfärdsuppdrag. Därför måste vi 

fortsätta utvecklas som arbetsgivare, så att vi höjer vår attraktivitet. 

En mycket viktig faktor i detta är att ge våra anställda möjlighet att 

påverka sin arbetssituation, exempelvis genom att fortsätta arbetet 

med rätt till heltid och slopande av delade turer, och att ge möjlighet 

att påverka förläggandet av arbetstiden. Vi har alldeles för höga 

sjukskrivningstal idag, och möjligheten att påverka sin situation är en 

viktig del i att komma till rätta med detta. Men det kommer att 

fortsatt kräva andra aktiva insatser för att minska sjukskrivningarna. 

Möjligheten att utvecklas i sitt arbete, genom kompetensutveckling 

eller möjlighet att prova nya arbetsuppgifter, är också viktiga delar i 

ett attraktivt erbjudande. 

De kommande tio åren beräknas Sveriges kommuner, landsting och 

regioner behöva rekrytera omkring en halv miljon medarbetare, 

samtidigt som en allt större andel av befolkningen utgörs av yngre 

och äldre, och allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler. Det gör 

att Sala kommun måste arbeta vidare med 

kompetensförsörjningsfrågan för att möta det ökande 

rekryteringsbehovet inför framtiden. 

Integration och motverkande av utanförskap är en också mycket 

viktiga frågor för Sala kommun. Om människor har lätt att hitta en 

väg in i samhället, så kan flera positiva effekter uppnås. Främst är det 

en vinst på det mänskliga planet, genom att invånarna i vår kommun 

mår bättre och konflikter och oro kan förebyggas. Ett aktivt arbete 

mot utanförskap bidrar också till tryggheten i vår kommun.  Detta 

arbete är också en del av att tillgodose arbetsmarknadens behov, och 

det skapar en bredare skattebas samtidigt som det sänker kostnader. 

Våld i nära relationer och hedersvåld ska förebyggas. Här görs redan 

mycket bra i Sala kommun, men arbetet måste utvecklas ännu mer. 
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Språket är nyckeln till integrationen, och arbetet med att 

implementera nya arbetssätt och metoder för språkinlärning måste 

fortsätta, exempelvis med hjälp av suggestopedi. Det är också mycket 

viktigt att alla har en plats i samhället. Vi ser att Svenska för 

Invandrare i sin nuvarande form inte fungerar tillfredsställande, och 

då måste alternativ erbjudas, samtidigt som vi vågar ställa krav på 

närvaro i de utbildningsinsatser som erbjuds. Det är också mycket 

viktigt att alla barn i vår kommun får växa upp med normen att båda 

föräldrarna är en aktiv del av samhället. 

För att Sala kommun ska kunna klara av det framtida 

välfärdsuppdraget krävs också ett fortsatt arbete med att utveckla 

nya arbetssätt. Ett område där utvecklingen nyss påbörjats och 

potentialen är stor är inom ny teknik, digitalisering och 

internetbaserade tjänster. Det krävs att vår kommun är fortsatt aktiv 

i samarbetet med Region Västmanland, länsstyrelsen och våra 

grannkommuner, för att på bästa sätt ta vara på de möjligheter som 

digitaliseringen innebär inom såväl skola som vård och omsorg. Om 

Sala kommun tar vara på digitaliseringens möjligheter kan vardagen 

förenklas för företag och privatpersoner, innovation och delaktighet 

kan stödjas genom en smartare och öppnare förvaltning samt att 

kvaliteten och effektiviteten i verksamheten kan höjas. 

DEN SNABBA FÖRSÄMRINGEN AV EKONOMIN FÖR KOMMUNER OCH 
LANDSTING HAR BÖRJAT 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade sin 

Ekonomirapport i maj 2018. Den visar att även om Sveriges ekonomi 

är stark, så ser läget mycket kärvt ut för kommuner och landsting 

framöver. Såväl kommunernas som landstingens och regionernas 

resultat har en nedåtgående trend, och utan uppräknade statsbidrag 

så kommer skattesatserna att behöva höjas senast med början 2020, 

samt att omfattande besparingar kommer att behöva genomföras. 

De närmaste åren förväntas kostnaderna för kommunerna och 

landstingen öka med nära 50 miljarder koronor mer än intäkterna – 

om inget görs.  Det skulle motsvara en ökning av skattesatserna på 

över 2 kronor. Detta beror på att kostnaderna för välfärden fortsätter 

att öka snabbt, främst på grund av befolkningsökningen och den 

förändrade demografin, samtidigt som skatteunderlaget inte ökar i 

samma takt. 

Effekten av de ökade kostnaderna i kombination med den minskande 

tillväxttakten för skatteunderlaget är att kommunsektorns resultat 

förutspås minska. Från att de senaste åren ha legat stabilt på runt 2,5 
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% pekar prognosen på att resultatet minskar de närmaste åren, och 

planar ut på cirka 1,5 %. För många kommuner innebär detta att 

resultatet väntas ligga på 1 %, vilket är en kraftig försvagning. 

Kommunerna och landstingen står också inför stora investeringar. 

SKLs enkät visar att fram till 2021 planeras cirka 1150 skolor byggas, 

varav cirka 750 förskolor, 350 grundskolor och 50 gymnasieskolor. 

Samtidigt planeras mer än 150 nya äldreboenden och över 350 nya 

LSS-boenden. Den sammanlagda investeringskostnaden för dessa 

projekt uppgår till cirka 80 miljarder kronor per år, vilket medför 

stora driftskostnadskonsekvenser för kommunerna på sikt.  

Den största orsaken till det försämrade läget för kommunerna och 

landstingen är att den demografiska fördelningen förändras i hela 

landet. Om tio år beräknas antalet personer över 80 år ha ökat med 

44 %, och antalet personer i åldrarna 1-19 år ha ökat med 11 % - 

samtidigt som antalet personer i åldrarna 20-64 år endast ökat med 

6 %. Detta medför att välfärdsbehoven ökar, samtidigt som andelen 

av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar. Färre ska helt 

enkelt betala för fler. 

För att klara välfärdsutmaningen menar SKL att arbetslivet behöver 

förlängas med två år, att heltidsarbete måste bli norm, att 

kommunerna behöver ändra sina arbetssätt och att det måste satsas 

på kompetensutveckling. SKL pekar också på att samverkan måste 

öka mellan kommuner och andra aktörer, för att stärka 

kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina 

utmaningar.  

SKL pekar också på vikten av att utnyttja digitaliseringens 

möjligheter, för att kommunerna ska kunna utmana traditionella 

arbetssätt, och på så vis effektivisera, samtidigt som kvaliteten i 

verksamheterna kan öka och invånarnas möjlighet att påverka sin 

vardag kan stärkas. Invånarnas behov måste vara normerande, och 

förutsägbara arbetsuppgifter måste automatiseras. Genom ett 

långsiktigt digitaliseringsarbete menar SKL att det finns en 

effektiviseringspotential på mellan 25 och 35 %. 

Slutligen pekar SKLs rapport på den stora vikten av en förbättrad 

statlig styrning, som möjliggör långsiktig planering för kommuner 

och landsting. Särskilt behöver staten minska andelen riktade, 

villkorade, statsbidrag och öka de generella bidragen i motsvarande 

omfattning. Detta skulle medföra att den typ av svårhanterliga 

svängningar i kommunernas ekonomiska förutsättningar som vi sett 

prov på inte minst i år skulle minska. 
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SALA KOMMUNS EKONOMI ÄR ANSTRÄNGD, OCH STORA UTMANINGAR 
VÄNTAR 

Under 2018 har Sala kommuns ekonomi försämrats markant jämfört 

med föregående år, och delårsrapporten visar på en prognos för 

helåret 2018 på ett underskott på 28,4 mkr. Det blir därmed 

uppenbart att de senaste tre årens trend med goda ekonomiska 

resultat är bruten. Samtidigt har de starka resultaten de tre 

föregående åren gjort att kommunen gått in i det tuffa året 2018 med 

en stark ekonomi.  Årets resultat för 2017 var 65,0 mkr. För 2016 var 

det 52,4 mkr och för 2015 38,9 mkr. Att prognosen för årets resultat 

pekar mot ett underskott är mycket oroande. En kommun får enligt 

kommunallagen inte göra underskott, och i det fall sådana uppstår 

har kommunen ett krav på sig att inom loppet av tre år, genom 

positiva resultat, betala tillbaka underskottet till det egna kapitalet. 

Förutom att ett underskott ställer krav på att hålla ett högre 

resultatmål, så riskerar Sala kommuns kommande upplåningar att 

fördyras om inte den kommunala ekonomin är stabil. 

Det är alltjämt en utmaning att se till att verksamheternas 

nettokostnader inte ökar mer än intäkterna. För 2018 pekar 

prognosen från delårsbokslutet på en mycket oroande utveckling, 

där nettokostnaderna ökar med 11,5 % samtidigt som intäkterna 

från skatter, statsbidrag och utjämning endast ökar med 3,6 %. 

Bakgrunden är en rad nya uppdrag och verksamheter för landets 

kommuner, i kombination med en starkt ökad efterfrågan på de 

välfärdstjänster, främst inom skola, vård och omsorg, som är 

kommunernas kärnuppdrag. Sammantaget är detta i realiteten redan 

en stor utmaning, och om vi som kommun inte förmår vända denna 

utveckling står vi inför mycket stora problem.   

KRAFTIG MINSKNING AV RIKTADE STATSBIDRAG OCH OKLART POLITISKT 
LÄGE 

Under 2018 har utfallet av de riktade, villkorade statsbidrag som 

tidigare inneburit att Sala kommun mottagit över 100 mkr minskat 

drastiskt. Detta är den största enskilda orsaken till det underskott 

som kommunen prognosticeras göra för 2018. Det vi nu ser är alltså 

de negativa effekterna av systemet med riktade statsbidrag. 

Riktade statsbidrag utgör en detaljstyrning från staten, som förutom 

att skapa en onödig administration också i förlängningen innebär 

ofinansierade pålagor för kommunerna, genom att de verksamheter 

som kommunerna bygger upp med hjälp av medlen från de riktade 

statsbidragen svårligen kan avvecklas helt, utan att skapa 
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ekonomiska konsekvenser i andra delar av den kommunala 

förvaltningen. Hela systemet med riktade statsbidrag är kortsiktigt 

och ineffektivt, och ger kommunerna sämre möjligheter till att 

planera för en långsiktigt hållbar välfärd utifrån lokala 

förutsättningar.  

Det politiska läget i nationen efter riksdagsvalet 2018 gör läget 

svårbedömt vad gäller de statsbidrag som kommunen kommer att få. 

I den budget som övergångsregeringen presenterat saknas helt 

politiska prioriteringar inom området, och den senaste 

skatteunderlagsprognosen från SKL visar att för Sala kommuns del 

innebär den föreslagna budgeten att vi får 7,5 mkr mindre att fördela 

till ramarna för 2019, och 15 mkr mindre för 2020 respektive 2021. 

Detta innebär att det tidigare diskuterade, och mycket välkomna, 

tillskottet till de generella statsbidragen uteblir i den föreslagna 

budgeten. Dock har samtliga riksdagspartier i sina egna 

budgetmotioner ställt sig positiva till den utökning av de generella 

statsbidragen på 5 000 mkr som tidigare diskuterats. För Sala 

kommuns del skulle detta tillskott sannolikt betyda en ökning av 

statsbidragen på mellan 12 och 20 mkr, beroende på 

fördelningsmodell. 

Vilken riksdagsbudget som slutligen beslutas är i skrivande stund 

osäkert, men för att minimera risken för negativa konsekvenser i ett 

redan ansträngt ekonomiskt läge är den enda rimliga 

utgångspunkten att utgå från den senaste skatteunderlagsprognosen, 

och betrakta eventuella tillskott som kommer genom andra 

budgetmotioner och/eller ändringsbudgetar, som välkomna tillskott.  

BUDGETDIREKTIV JUNI 2018 

I juni 2018 fastställde kommunstyrelsen budgetdirektiv som 

underlag för det fortsatta budgetarbetet. Utgångspunkten för 

budgetdirektivet var den strategiska planen för 2018-2020. 

Befolkningssiffrorna fastställdes till 22 850 personer för 2019, 23 

050 personer för 2020 och 23 300 personer för 2021. 

Kommunalskatten föreslogs oförändrad 22,31%. 

Resultatmålet fastställdes till 1,0 % och kommunstyrelsens 

förfogande till 0,5 %. En politisk prioritering gjordes som gav 5 mkr 

extra till vardera Skolnämnden och Vård- och Omsorgsnämnden 

gjordes. Denna ligger alltjämt kvar i beräkningarna.  
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FÖRÄNDRINGAR SEDAN BUDGETDIREKTIVET 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och 

landsting, som presenterades i mitten av november 2018, visar på ett 

förändrat skatteunderlag med -8,9 mkr år 2019, -9,6 mkr år 2020 och 

-5,7 mkr år 2021. Detta trots att de beräknade ränteutgifterna 

sjunkit.  

På grund av inrättandet av det nya Kontoret för hållbar utveckling, 

som sker 2019, har ramarna för skolnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen justerats, för att 

kompensera för de verksamheter som flyttas från respektive nämnd 

till kommunstyrelsen. Totalt innebär detta för 2019 att 

skolnämndens ram sänks med 9 817 tkr, att vård- och 

omsorgsnämndens ram sänks med 16 285 tkr samt att 

kommunstyrelsens ram höjs med 26 192 tkr. 

Med de tidigare gjorda prioriteringarna innebär detta att 

nämndernas ramar ökar med 32,2 mkr eller 2,5 % år 2019, 65,6 mkr 

eller 5,0 % år 2020 och 104,6 mkr eller 8,0 % år 2021, i förhållande 

till 2018 års ram. 

Detta skall täcka samtliga kostnadsökningar, det vill säga såväl 

personal- och lokalkostnader som inköp av varor och tjänster. 

BUDGET 2019 SAMT VERKSAMHETSPLAN 2020 -2021 

Allians för Sala gör bedömningen att Sala kommuns ekonomi, även 

om den utsatts för svåra påfrestningar 2018, i allt väsentligt är 

fortsatt stabil. Dock kommer ekonomin att utsättas för ytterligare 

påfrestningar de kommande åren, i likhet med övriga kommuner och 

landsting i riket. 

I vårt förslag till budget för 2019 och strategisk plan för 2020 – 2021 

har vi prioriterat satsningar som vi ser som nödvändiga utifrån det 

välfärdsuppdrag som kommunen har, och för att kunna erbjuda våra 

invånare en säker och trygg miljö, samtidigt som vi på bästa möjliga 

sätt möter den ökande efterfrågan på välfärdstjänster som de 

demografiska förändringarna medför. Vi satsar också vidare på att 

fortsätta förbättra näringslivsklimatet i vår kommun, och att vara en 

attraktiv kommun för både bosättning och etableringar. Till exempel 

fortsätter vi satsningen på lotsverksamheten, där kontakterna med 

kommunen underlättas genom att alla kontakter går genom samma 

tjänsteperson. Vi intensifierar också planarbetet, för att skapa fler 

byggklara tomter för bostäder och verksamheter, samtidigt som vi 

utvecklar exploateringsprocessen.  



22 (48)Budget 2019 
Plan 2020-2021 
Kommunfullmäktige 

BUDGET 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2020-2021 

När det gäller investeringar så fortsätter vi med det omfattande 

programmet för renovering, om- och nybyggnad av skollokaler, 

fortsätter bygga LSS-boenden, påbörjar skapandet av en 

näridrottsplats i Stadsparken genom att vi bygger en skatepark och 

investerar i Grönt kompetenscentrum på Ösby. 

Driftbudget 

KOMMUNSTYRELSEN 

För att förstärka Sala kommuns näringslivsarbete har 

näringslivskontoret inrättats. Syftet är att underlätta och 

effektivisera samarbetet mellan företag, såväl redan etablerade som 

sådana som vill etablera sig i kommunen, och kommunens olika 

verksamheter och myndigheter. Under 2018 har arbetet med att 

stärka samverkan mellan handlarna och övriga aktörer i Sala 

påbörjats, och det arbetet kommer att fortsätta de kommande åren. 

Under näringslivskontoret ligger också arbetet med att Grönt 

kompetenscentrum, och där planeras för en formell invigning under 

2019, och en successiv utveckling i samklang med utvecklingen av 

Ösby naturbruksgymnasium de närmast följande åren. Vi fortsätter 

alltså prioritera arbetet med näringslivsklimatet de kommande åren. 

Det är viktigt att hela Sala kommun kan fortsätta växa. För att 

möjliggöra bostäder med varierande upplåtelseformer, anpassade för 

olika åldersgrupper, är det mycket viktigt att slutföra arbetet med ny 

översiktsplan för hela kommunen. Det ska skapas förutsättningar för 

byggande av trygga bostäder, som gör det möjligt för äldre att bo 

tillsammans på ålderns höst. Bostäder för ungdomar och unga 

familjer ska också möjliggöras. För att möjliggöra flera bostäder 

anpassade för äldre i hela kommunen behöver vi också se över 

möjligheterna till nya upphandlingsformer, exempelvis 

borgensupphandling av kollektiva hyresrätter. 

Risk- och sårbarhetsfrågor, krisberedskap och civilt försvar är frågor 

som legat i fokus i Sala de senaste åren, precis som i övriga landet. 

Under 2018 har Sala kommuns krisberedskap åter satts på prov vid 

ett flertal tillfällen, genom skogsbränder och IT-attacker. 

Utvärderingarna visar att våra satsningar gett mycket god effekt. Det 

senaste året har stort fokus i hela landet legat på återuppbyggnaden 

av det civila försvaret. Vi har också fortsatt satsa på att minska social 

oro och bidra till ett fungerande integrationsarbete. Dessa satsningar 

fortsätter, med bland annat uppbyggnad av skogsbrandvärn och 
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satsningar på uppbyggnaden av civilt försvar, där dock den bristande 

statliga ledningen av arbetet gör det svårplanerat. 

För att Sala kommun ska kunna ta tillvara på befolkningstillväxten 

och växa på ett hållbart sätt är det viktigt att vi sätter social 

hållbarhet i fokus, För att kunna göra det på bästa sätt kommer ett 

nytt kontor, Kontoret för hållbar utveckling, att inrättas under 2019. 

Under det kontoret kommer frågor som har med arbetsmarknad och 

integration att ligga. Kontoret kommer också att ha en mycket viktig 

uppgift i att samordna Sala kommuns arbete med olika projekt 

riktade mot social hållbarhet, som finansieras av staten eller EU. 

Inom ramen för det nya kontoret ska också arbetet med att motverka 

hederskultur rymmas. I samband med inrättandet justeras ramarna, 

så att medel omfördelas från skolnämnden och vård- och 

omsorgsnämnden, vilket ger en total höjning av kommunstyrelsens 

ram med 26 192 tkr för 2019.  

Arbetet med att möjliggöra utbyggnaden av bredband i hela 

kommunen fortsätter. Målet är att 100 % av hushållen och företagen 

i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 

senast 2020. Under 2018 har kommunen därför arbetat aktivt med 

bredbandsutbyggnaden, och tillsammans med den upphandlade 

fiberleverantören och andra organisationer har vi arbetat för att göra 

det möjligt att nå målet att alla permanenthushåll och företag ska få 

tillgång till bredband enligt den garanti som ligger till grund för 

upphandlingen. Engagemanget i dessa frågor kommer att fortsätta 

vara stort från Sala kommuns sida under de kommande två åren. 

Under 2018 har samarbetet mellan kommunen och civilsamhället 

befästs genom en överenskommelse om gemensamma principer som 

undertecknades i maj. Under planperioden kommer arbetet att 

fortsätta för att ytterligare utveckla samarbetet mellan kommun och 

civilsamhället, bland annat genom att utveckla modeller för IOP – 

Idéburet Offentligt Partnerskap. 

För att säkra den framtida kompetensförsörjningen för Sala kommun 

är det viktigt att arbetet med att göra kommunen till en attraktiv 

arbetsgivare fortsätter. Ett led i detta arbete är arbetet med att 

minska sjuktalen. Här ska fokus ligga på att göra det möjligt för 

medarbetarna att påverka sin situation, och att fortsätta arbetet med 

att göra heltid till norm. Detta arbete bidrar också till en ökad 

jämställdhet, vilket är ett prioriterat område. För att främja 

kompetensförsörjningen behöver också samverkan inom kommunen 

och med andra aktörer, exempelvis utbildningsanordnare, stärkas. 
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En förutsättning för att kunna både göra kommunen till en mer 

attraktiv arbetsgivare och effektivisera verksamheterna, samtidigt 

som vi höjer kvaliteten, är att arbetet med att utveckla ledarskapet 

inom Sala kommun måste fortsätta.  

Den kommunala administrationen ska effektiviseras, och kvaliteten 

ska höjas. Därför behöver de centrala stödfunktionerna, som idag 

utgörs av personal- och ekonomikontoren, utvecklas. Ett exempel är 

att se över om egna rekryteringskonsulter ska inrättas, för att 

effektivisera och förbättra rekryteringen av medarbetare och chefer i 

nyckelpositioner. 

Ett led i att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling är det 

strategiska arbetet med lokalförsörjning måste stärkas. Ansvaret för 

den strategiska funktionen bör ligga under kommunchefen, och syftet 

ska vara att säkerställa att ta tillvara de möjligheter till 

effektivisering och avyttring av lämpliga fastigheter och lokaler som 

det omfattande lokalinvesteringsprogram som kommunen genomför 

medför. 

SKOLNÄMNDEN 

Skolnämnden står fortsatt inför stora utmaningar för att kunna 

erbjuda alla barn och ungdomar en god undervisning. Antalet barn 

ökar, och så även antalet barn med särskilda behov.  Under 2018 har 

ytterligare ett lokalbehov uppstått i och med att omfattande 

fuktskador konstaterades på Åkraskolan. Skolnämnden har nu en 

mycket viktig uppgift i att bidra till bästa möjliga beslutsunderlag för 

den investering som kommer att krävas för att ha tillräckliga, 

ändamålsenliga lokaler färdiga när den tillfälliga Gärdestaskolan inte 

längre kan användas. 

Allians för Sala fortsätter det omfattande programmet för skollokaler 

av hög kvalitet över hela kommunen. Landsbygdsskolorna ska 

behållas. 

Samtidigt är det viktigt att ta tillvara de rationaliseringsmöjligheter 

som de nya skollokaler som nu byggs medför. Genom att sänka 

kostnaderna per elev i de stora nya skolenheterna i Sala stad kan 

utmaningen med de högre kostnaderna per elev i de mindre 

enheterna på landsbygden vägas upp, och de högre driftskostnader 

som de nya lokalerna medför hanteras. 

Skolan står också inför en stor rekryteringsutmaning. Det är mycket 

viktigt med en nära samverkan med högskolor och universitet för att 

säkerställa att behöriga lärare kan rekryteras. Skolnämnden har 
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också en utmaning i att säkerställa kvalitén på undervisningen. En 

stor del av lösningen på detta är att lyckas med 

kompetensförsörjningen. 

I samband med att det nya Kontoret för hållbar utveckling, som 

kommer att ligga under kommunstyrelsen, inrättas så justeras 

skolnämndens ram ned. Detta eftersom delar av de verksamheter 

som kommer att sortera under det nya kontoret idag ligger under 

skolnämnden. Totalt innebär omfördelningen en sänkning av 

skolnämndens ram med 9 817 tkr för 2019.   

Ett led i att effektivisera skolnämndens verksamhet, samtidigt som 

kvaliteten höjs, är att införa fler personalkategorier inom 

grundskolan, som avlastar lärarna i fråga om de uppgifter som inte 

rör undervisning. Exempel på detta kan vara elevsocialt arbete och 

administration. 

Skolan måste också våga ta vara på de möjligheter som 

digitaliseringen medför för att utmana traditionella arbetssätt, höja 

kvalitén och effektivera verksamheten. Digitala verktyg är 

nödvändiga för framtidens skola, och de ska vara ändamålsenliga. 

Exempelvis bör skolnämnden se över möjligheten till inköp av 

tangentbord till iPads. 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Efterfrågan fortsätter att öka på de välfärdstjänster som Vård- och 

omsorgsnämnden levererar. Detta medför att verksamheten växt 

kraftigt, och nämnden har en särskilt utmaning att hantera de 

kostnader detta medför, samtidigt som medborgarnas bästa hålls i 

fokus. 

Ett digitaliseringsprojekt bedrivs, som inleddes under 2018. Detta är 

ett mycket viktigt projekt, eftersom digitaliseringen ger möjlighet att 

utveckla verksamheten med högre effektivitet och kvalitet. 

Det är angeläget att fortsätta arbetet med att minska antalet 

institutionsplaceringar, både av barn och av vuxna. Det också 

angeläget att motverka att barn hamnar i hemlöshet. Det 

förbyggande arbetet ska därför sättas i fokus. 

I samband med att det nya Kontoret för hållbar utveckling, som 

kommer att ligga under kommunstyrelsen, inrättas så justeras vård- 

och omsorgsnämndens ram ned. Detta eftersom delar av de 

verksamheter som kommer att sortera under det nya kontoret idag 

ligger under vård- och omsorgsnämnden. Totalt innebär 
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omfördelningen en sänkning av vård- och omsorgsnämndens ram 

med 16 285 tkr för 2019.   

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har också en stor 

utmaning i kompetensförsörjningen. För att underlätta 

kompetensförsörjningen och samtidigt förbättra arbetssituationen 

för medarbetarna vill Allians för Sala att möjligheterna till 

tjänstediversifiering, exempelvis genom att införa vårdbiträden, ska 

ses över. Genom detta skulle också en väg in på arbetsmarknaden 

öppnas för fler. 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Under 2019 kommer två nya idrottshallar att tas i drift, i Ransta och 

på Lärkan. Dessa hallar är en angelägen satsning på att öka 

tillgängligheten till träningstider, och därmed förbättra 

folkhälsoarbetet i kommunen. 

Under 2018 tecknades hyresavtal med Missionskyrkan, som ger Sala 

kommuns föreningar möjlighet att nyttja lokalen för 

kulturevenemang. Detta ger ett mycket värdefullt tillskott till 

kulturutövningen i Sala kommun. 

Det finns ett brett utbud av lokaler för kulturändamål i kommunen. 

Runt om i kommunen finns bygdegårdar och andra samlingslokaler. I 

tätorten finns, förutom Missionskyrkan, även Kulturkvarteret 

Täljstenen med olika lokaler, Cameleonternas teaterlokal, Folkets 

park och Folkets hus dessutom skolornas aulor. 

ÅRETS RESULTAT OCH KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE 

De föreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 1 %. 

Till kommunstyrelsens förfogande finns 0,5 %. 

Eventuella tillkommande statsbidrag läggs till kommunstyrelsens 

förfogande. 
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Investeringar 

Sala kommun står inför ett fortsatt stort investeringsbehov. 

Renovering, ombyggnad och nybyggnad av förskolor och skolor 

fortsätter. För närvarande pågår arbetet med att slutföra 

byggnationen av den nya skolan i Ransta, som invigs i januari 2019, 

och bygget av den nya Vallaskolan fortskrider enligt plan. Bygget av 

fler förskoleavdelningar på Gärdesta fortskrider också. 

Under 2018 har behovet av en renovering eller nybyggnad av 

Åkraskolan uppstått. Just nu pågår förstudien i syfte att ge underlag 

för beslut om vilket alternativ som ska väljas. 

Den nya idrottshallen i Ransta är snart färdigbyggd, och bygget av 

den nya idrottshallen på Lärkan fortskrider. Under 2019 kommer 

arbetet med skateparken i anslutning till Stadsparken att påbörjas, 

som ett första steg i skapandet av en näridrottsplats med plats för 

spontanidrott. 

Det finns även behov av nya LSS-boenden och olika former av 

boenden för äldre inom planperioden. Ett nytt vård- och 

omsorgsboende byggs i Östra kvarteren av en privat byggherre, 

vilket gör att det inte i nuläget finns ett behov för kommunen att 

bygga ett nytt boende. 

Det sker stora investeringar i bostäder och verksamhetslokaler i 

kommunen, och nya områden tas i bruk. Detta kräver investeringar i 

VA och annan infrastruktur. 

Investeringsvolymen kommer fortsatt att vara mycket stor under 

planperioden, även om arbetet under 2019 kommer att vara i 

huvudsak inriktat på att slutföra tidigare påbörjade investeringar. 

Investeringsvolymen för 2019 är 285 mkr och för den efterföljande 

två åren 254 respektive 258 mkr. 

Det är viktigt att investeringsbudgeten baseras på så väl 

underbyggda siffror som möjligt, och att de beslutade 

investeringarna genomförs i den takt de planeras, för att kunna ha en 

fungerande ekonomisk planering. Därför ska arbetet fortsätta med 

att minska mängden överföringar i form av tilläggsanslag, och endast 

väl definierade mindre summor där en mindre del av arbetet återstår 

ska därför kunna föras över. I övrigt börjar varje investeringsår från 

0, där planerade investeringsobjekten som bedöms kunna 

genomföras under året prissätts för att få en bättre realism i 

investeringsbudgeteten. 
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För att få en bättre realism i budgeteringen, och för att skapa bättre 

beslutsunderlag, införs nu också principen att varje större 

investering ska föregås av en utredning, där såväl 

samhällsbyggnadskontoret som alla berörda verksamheter ska delta 

för att i ett tidigt skede definiera vilka behov som investeringen ska 

möta, vad målet med investeringen är och vilka ekonomiska 

konsekvenser, inklusive driftskostnadskonsekvenser, investeringen 

förväntas få. I beslutsunderlaget ska också effektiveringspotentialen i 

projektet redovisas. 
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VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH 
STYRELSER I SALA KOMMUN  

År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett 

långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela 

kommunen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET 
HÅLLBART SAMHÄLLE  

 
 

Mål: Ett växande Sala 

En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens 

framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som 

för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala 

har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid 

utgången av tredje kvartalet 2018 uppgick antalet invånare till 22 

787. Visionen är att Sala kommun år 2024 har passerat 25 000 

invånare. 

Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja 

entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte 

att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till 

kommunen. 

En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler 

bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom 

VISION

• Sala – en attraktiv kommun med livskraft i hela 
kommunen

Mål

• Ett växande Sala

• En långsiktig socialt hållbar utveckling

• En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling

Indikatorer
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barnomsorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun är ett 

hållbart samhälle med god livskvalitet. 

Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka 

kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för 

attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. 

Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen 

som arbetats fram mellan 2008 och 2013, fortsätter efter antagandet. 

För att planen ska fungera som den är tänkt - som ett helhetsgrepp 

om vad som behöver göras nu och i framtiden -behöver den 

konkretiseras ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en 

inspirationsbilaga/handlingsplan med fokus på ”Hur gör vi 

verklighet av planen?”. Denna är tänkt att kopplas tydligt till 

kommunens verksamhet och uppdateras årligen. 

Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades 

2010 med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter 

fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad intensifieras arbetet 

med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar 

riktningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och 

kommunens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som 

infrastruktur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling. 

Tanken är att genom kontinuerligt arbete med översiktlig planering, 

lägga en bättre grund för både detaljplanearbetet och övriga av 

kommunens verksamheter, samt skapa en tydlighet utåt både i 

regionala frågor och gentemot privatpersoner och näringsliv. 
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INDIKATORER FÖR MÅLET: ETT VÄXANDE SALA 

Tabell 5 Indikatorer för målet: Ett växande Sala 

Sala utvecklas när: Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Befolkningsutvecklingen är positiv  +278 +244 +184 

Antalet fastställda detaljplaner för 
bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar  

11 0 4 

Köpeskilling för småhus, medelvärde i tkr 1 980 1 750 1 611 

Antalet lägenheter ökar  +50 +15 + 15 

Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20 %  

271 254 244 

-förändring -6,7 -4 % +8,3% 

Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet 

ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt 

boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv 

kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva 

Kommunen. 

Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för 

gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor 

med olika bakgrund.  
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INDIKATORER FÖR MÅLET: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR 
UTVECKLING 

Tabell 6 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling 

Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Medborgarna ger Sala i SCB:s 
medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0– 
100) som en bra plats att leva och bo på.  

Ingen 

 mätning  

2017 

57 Ingen 

 mätning  

2015 

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

110 100 107 

Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala 

kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna 

klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. 

De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom 

och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till 

en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och 

ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna 

ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. 

De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt 

ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas 

tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. 

INDIKATORER FÖR MÅLET: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR 
UTVECKLING 

Tabell 7 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar 
utveckling när: 

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Antal resor med kollektivtrafik ökar  365 408 371 385 373 574 

Den andel av kommunens hushållsavfall som 
återvinns ökar (%) 

41 39 37 

Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

48 37 35 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar(ökning i 
%) 

+1 % +6,27 % +12,32% 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET 
MEDBORGARE  

 

Mål: Nöjda medborgare och brukare 

För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och 

kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och 

med kvaliteten på densamma. 

Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur 

medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på 

genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s 

medborgarundersökning. 

VISION

• Sala kommun - en kommun med bra service och 
hög kvalitet i sina tjänster

Mål

• Nöjda medborgare och brukare

• God service av hög kvalitet

• Påverkan och inflytande för kommunens medborgare

Indikatorer
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INDIKATORER FÖR MÅLET: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Tabell 8 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

de i SCB:s medborgarundersökning ger 
verksamheten lägst betyget 55 (skala 0– 100) 

Ingen 

 mätning  

2017 

55 Ingen 

 mätning  

2015 

Mål: God service av hög kvalitet 

Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till 

nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med 

kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. 

I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god 

service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt 

att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket 

uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta 

kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är 

ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på 

kommunens tjänster som de kan förvänta sig. 

Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med 

kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad 

klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan 

vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan 

kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas 

förväntningar. 

Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den 

officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng 

och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen 

erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som 

står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna 

subjektiva förväntningar. 
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INDIKATORER FÖR MÅLET: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Tabell 9 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet 

Sala har en bra kvalitet och service i 
verksamheten när: 

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av 
kompetent personal 1 

Målet delvis 
uppfyllt 

Målet delvis 
uppfyllt 

Målet delvis 
uppfyllt 

Inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och 
vuxna sina individuella behov av stödinsatser 
tillgodosedda i sin hemmiljö1  

Målet delvis 
uppfyllt 

Målet ej 
uppfyllt 

Målet delvis 
uppfyllt 

Andelen elever som lämnar grundskolan med 
behörighet att söka gymnasieskola ökar 

84,7 % 85,9 % 90,5 % 

1Se verksamhetsplan för Vård och omsorg för indikatorsammanställning. 

Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter 

till inflytande. 

Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i 

kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska 

vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster 

oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök 

eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska 

kommunens utbud av e-tjänster öka. 

INDIKATORER FÖR MÅLET: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR 
KOMMUNENS MEDBORGARE 

Tabell 10 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Salas medborgare är med och påverkar och har 
inflytande när: 

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

de i SCB:s medborgarundersökning bedömer 
möjligheten till inflytande och påverkan till minst 
45 (skala 0– 100) 

Ingen 

 mätning  

2017 

38 Ingen 

 mätning  

2015 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET 
MEDARBETARE  

 

 

Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till 

utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. 

Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en 

viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, 

som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav 

på ny kunskap. 

God hälsa är en tillgång både för individen och för hela 

organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga 

delar i arbetet med att hålla sjukfrånvaron låg, minska, 

sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. 

VISION
• Sala kommun - en attraktiv arbetsgivare.

Mål

• Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö.

• Delaktighet och inflytande för medarbetarna.

• Tydligt och bra ledarskap.

Indikatorer
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INDIKATORER FÖR MÅLET: SALA HAR EN TRYGG, SÄKER OCH 
UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Tabell 11 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Sala har en trygg, säker och utvecklande 
arbetsmiljö när:  

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

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

60 % 56 % 67 % 

Sjukfrånvaron understiger 5 %  8,1 % 7,9 % 5,6 % 

Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna 

Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva 

arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av 

verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande 

ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och 

förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer 

produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna 

sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna 

arbetsplatsen. 

INDIKATORER FÖR MÅLET: MEDARBETARNA HAR DELAKTIGHET OCH 
INFLYTANDE 

Tabell 12 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande 

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

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

Ingen 

 mätning  

2017 

3,93 Ingen 

 mätning  

2015 

Mål: Tydligt och bra ledarskap 

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god 

arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt vår 

gemensamma värdegrund, bland annat uttryckt i kommunens 

ledarpolicy, ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt 

kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

INDIKATORER FÖR MÅLET: SALA HAR ETT TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Tabell 13 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

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

Ingen 

 mätning  

2017 

3,83 Ingen 

 mätning  

2015 

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

Ingen 

 mätning  

2017 

3,7 Ingen 

 mätning  

2015 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI 

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET 
EKONOMI  

Mål: Hållbar ekonomisk utveckling 

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 delårsrapporten och årsbokslutet. 

INDIKATORER FÖR MÅLET: HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING 

Tabell 14 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling 

Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 

Årets resultat uppgår till minst 1 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning  

5 % 4,2 % 3,4 % 

 

– skatteintäkter, statsbidrag, utjämning – 
förändring från föregående år i % 

4,6 % 6,6 % 3,7 % 

– nettokostnadsökning – förändring från 
föregående år i % 

3,9 % 5,4 % 1,1 % 

(exklusive jämförelsestörande poster) (3,9 %) (6,5 %) (2,5 %) 

 

– avvikelse driftredovisning, mkr  23,6 32,1 25,0 

Styrelse / nämnder ska se över möjligheterna till 
ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet 

   

Externa intäkter i förhållande till externa kostnader 29 % 30 % 26 % 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR  

Resultatbudget/plan 

Tabell 15 Resultatbudget/plan tkr  

Tkr Noter Budget 
2019 

Plan 

2020 

Plan  

2021 

     

Verksamhetens intäkter 1 441 438 441 438 441 438 

Verksamhetens kostnader 2 -1 738 189 -1 760 119 -1 793 728 

Avskrivningar  -70 861 -79 779 -87 122 

  

   VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

 
-1 367 612 -1 398 460 -1 439 412 

  

   Skatteintäkter  1 025 024 1 059 346 1 100 661 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

 
360 326 361 450 366 666 

Finansiella intäkter 3 3 262 3 262 3 262 

Finansiella kostnader 4 -7 146 -11 390 -16 503 

     

RESULTAT FÖRE EXTRA-     

ORDINÄRA POSTER  13 853 14 208 14 673 

     

Extraordinära intäkter  

   Extraordinära kostnader  

     

   ÅRETS RESULTAT  13 853 14 208 14 673 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Finansieringsbudget/plan 

Tabell 16 Finansieringsbudget/plan tkr 

 Noter Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Årets resultat  13 853 14 208 14 673 

Justering för av- och nedskrivningar  70 861 79 779 87 122 

Justering för gjorda avsättningar  -666 -1 648 -2 032 

Justering av övriga ej 
rörelsekapitalpåverkande poster 

 
772 772 772 

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

 
84 820 93 111 100 535 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -2 949 -3 138 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   8 517 9 064 

Ökning/minskning förråd och varulager   -80 -85 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  84 820 98 599 106 376 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i immateriella tillgångar     

Försäljning av immateriella tillgångar     

Investering i materiella tillgångar  -405 555 -260 937 -272 298 

Försäljning av materiella tillgångar     

Investering i finansiella tillgångar     

Försäljning av finansiella tillgångar     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -405 555 -260 937 -272 298 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyupptagna lån  260 000 200 000 210 000 

Amortering av långfristiga skulder  -27 000 -38 500 -48 750 

Minskning av långfristiga fordringar     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  233 000 161 500 161 250 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur     

Kassaflöde från bidrag till statlig 
infrastruktur 

 
   

Årets kassaflöde  -87 735 -838 -4 671 

Likvida medel vid årets början  86 053 -1 682 -2 519 

Likvida medel vid årets slut  -1 682 -2 519 -7 190 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Balansbudget/Plan 

Tabell 17 Balansbudget/Plan tkr 

 Noter Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar  1 648 208 1 828 594 2 012 998 

Omsättningstillgångar     

Förråd m.m.  2 498 2 578 2 664 

Fordringar  92 148 95 097 98 235 

Kassa och bank   -1 680 -2 518 -7 189 

Summa omsättningstillgångar  92 967 95 158 93 710 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 741 175 1 923 752 2 106 708 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital     

Ingående eget kapital  752 589 766 442 780 650 

Årets resultat  13 853 14 208 14 673 

Summa eget kapital 5 766 442 780 650 795 323 

Avsättningar     

Pensioner och andra förpliktelser  38 828 37 180 35 148 

Skulder     

Långfristiga skulder  669 744 831 244 992 494 

Kortfristiga skulder  266 160 274 677 283 742 

Summa skulder  935 905 1 105 922 1 276 236 

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH  

EGET KAPITAL 1 741 175 1 923 752 2 106 708 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Driftbudget/plan 

Tabell 18 Driftbudget 2019 och plan 2020-2021, tkr 

Nettoramar Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelsen 232 033 237 488 244 832 

Kultur-och fritidsnämnd 50 226 51 401 52 731 

Revision 868 889 914 

Överförmyndare 3 519 3 606 3 705 

Skolnämnd 516 027 529 032 543 694 

Vård- och omsorgsnämnd 540 059 553 811 569 315 

Summa  1 342 732 1 376 227 1 415 191 

Tabell 19 Politiska prioriteringar per nämnd 

Nämnd/Styrelse Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelsen -1 886 -1 598 -79 

Kultur- och fritidsnämnd 3 000 3 000 3 000 

Skolnämnden 5 000 5 000 5 000 

Vård- och omsorgsnämnd 5 000 5 000 5 000 

Summa 14 886 14 598 13 079 

Tabell 20 Specifikation av politiska prioriteringar 

Kontor/Nämnd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Ramförstärkning 1 114 1 402 2 921 

Ny Idrottshall omfördelning till KFF -3 000 -3 000 -3 000 

Summa Kommunstyrelsen -1 886 -1 598 -79 

    

Kultur- och fritidsnämnd    

Ny Idrottshall omfördelning från KSF 3 000 3 000 3 000 

Summa Kultur- och fritidsnämnd 3 000 3 000 3 000 

    

Skolnämnd    

Ramförstärkning 5 000 5 000 5 000 

Summa Skolnämnd 5 000 5 000 5 000 

    

Vård och omsorgsnämnd    

Ramförstärkning 5 000 5 000 5 000 

Summa Vård och omsorgsnämnden 5 000 5 000 5 000 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Investeringsbudget/plan 

Tabell 21 Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021  

Nettoinvesteringar Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelsen    

Näringslivskontor 150 150 70 

Medborgarkontor 3 755 3 175 0 

Bygg- och miljökontor 400 0 0 

Räddningstjänst 3 000 6 000 1 000 

Samhällsbyggnadskontor 264 050 231 700 249 350 

Summa Kommunstyrelsen 271 355 241 025 250 420 

Kultur och fritidsnämnd 1 200 1 300 3 000 

Skolnämnd 7 000 9 000 4 000 

Vård- och omsorgsnämnd 6 000 3 000 1 000 

Summa 285 555 254 325 258 420 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS INVESTERINGSBUDGET PÅ 
PROGRAMNIVÅ 

Tabell 22 Samhällsbyggnadskontorets investeringsbudget på programnivå 

Nettoinvesteringar Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Samhällsbyggnadskontor    

Kart/Mät 300 100 0 

Fastigheter 205 000 164 500 193 500 

Kommunala Gator och vägar 27 300 17 200 18 450 

Parkverksamhet 6 800 6 300 14 100 

Gruvans Vattensystem 4 150 4 750 2 500 

VA-verksamheten 17 850 25 800 20 600 

Teknisk service 150 50 200 

Plan- och utveckling 2 500 13 000 0 

Summa Samhällsbyggnadskontor 264 050 231 700 249 350 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

NOTER 

Tabell 23 Noter (1–6) 

Noter   

Not 1 Verksamhetens intäkter  

 Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen 887 939 

 Intäkter finans 0 

 Avgår interna intäkter -446 501 

 Summa 441 438 

Not 2 Verksamhetens kostnader  

 Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning 2 230 674 

 Kommunstyrelsens förfogande 6 927 

 Faktiska personalförsäkringsavgifter 216 714 

 Pensionsutbetalningar 30 247 

 Pensionsavsättningar, inklusive särskild löneskatt 784 

 Pensionsutbetalning, individuell del, inklusive särskild löneskatt 55 762 

 Avgår internt PO– pålägg -264 584 

 Avgår interna kapitalkostnader -91 833 

 Avgår övriga interna kostnader -446 501 

 Summa 1 738 189 

Not 3 Finansiella intäkter  

 Avkastning Salabostäder AB 154 

 Avkastning Sala Heby Energi AB 1 

 Avkastning VAFAB 70 

 Borgensavgift Salabostäder AB 2 535 

 Borgensavgift Sala Heby Energi AB 422 

 Borgensavgift Sala Silvergruva AB 80 

 Summa 3 262 

Not 4 Finansiella kostnader  

 Låneräntor 5 900 

 Finansiell kostnad pension 1 246 

 Summa 7 146 

Not 5 Eget kapital  

 Anläggningskapital 939 635 

 Rörelsekapital -173 193 

 Summa 766 443 
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