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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 2020 I KORTHET  

KOMMUNALSKATTEN i Sala kommun blir 2020 oförändrad och uppgår 

till 22,31. 

INVÅNARANTALET är beräknat till 23 050 invånare. 

RESULTATET för 2020 budgeteras till ett positivt resultat på 21,7 mnkr 

vilket motsvarar 1,5 % av skatter och statsbidrag. Av resultatet avser 

18,3 mnkr ett delvis återställande av 2018-års negativa resultat. 

 

Nämnd Nettoram, mnkr 

Kommunstyrelsen, inklusive Överförmyndare, Revision och Bygg- 
och Miljönämnden 

238,4 

Kultur- och fritidsnämnden 52,0 

Skolnämnden 551,7 

Vård- och omsorgsnämnden 567,2 

Total nettoram 1 409,3 

INVESTERINGARNA uppgår till totalt 171,6 mnkr.  

Renovering, ombyggnation och nybyggnation av lokaler står för den 

största delen, 96,5 mnkr. Resterande investeringar återfinns till 

största delen på den tekniska sidan, Gator, vägar och parker uppgår 

till 16,8 mnkr, VA-verksamheten står för 23,8 mnkr. Övriga 

inventarier, IT och maskiner/ bilar uppgår till ca 34,5 mnkr. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
BUDGET 2020 OCH PLAN 2021-2022 

Budgetförutsättningar 2019-2023 från Sveriges kommuner och 
landsting (oktober 2019) 

SVENSK EKONOMI PÅ VÄG MOT LÅGKONJUNKTUR 2020 

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet 

med våra tidigare prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under 

återstoden av 2019 bromsa ytterligare. Redan nu syns den lägre 

produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet 

sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första 

halvåret på en mindre nedgång. 

Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på 

basis av svaga utsikter för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 

tror vi blir den lägsta på 11 år. Handelskonflikter och en rad 

geopolitiska orosmoment antas fortsatt hämma global handel, vilket 

bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som en följd av 

den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den 

fleråriga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång; 

sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020. 

Ny AKU-statistik1 visar nu på en oväntad nedgång i sysselsättningen 

under sommaren. Vi vill poängtera att vår konjunkturprognos 

baseras på antagande om en rekyl i kommande månaders utfall, med 

åter högre sysselsättningsgrad och en lägre andel arbetslösa. 

Bakgrunden till denna bedömning är att försvagningen enligt AKU är 

remarkabelt snabb och inte rimmar väl med övrig ekonomisk 

statistik. Vi antar därmed att statistiken tillfälligtvis överdriver 

försvagningen på arbetsmarknaden. Skulle antagandet visa sig vara 

felaktigt, lär vår arbetsmarknadsprognos behöva revideras, med en 

tidigare (och eventuellt större) nedgång i sysselsättningen som 

sannolik följd. 

Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet 

arbetade timmar, understiga potentiell sysselsättning. 

Resursutnyttjandet är därmed så svagt att 

arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Andelen 

                                                             
1 Arbetskraftsundersökningarna utgör SCB:s viktigaste statistik för arbetsmarknaden och definierar 
bland annat det officiella ”arbetslöshetstalet”, det vill säga andelen arbetslösa i arbetskraften. 
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arbetslösa beräknas vid denna tidpunkt uppgå till 7,3 procent, vilket 

även det beskriver ett läge av mild lågkonjunktur2. 

Liksom i tidigare prognoser antas inte de senaste årens 

högkonjunktur följas av någon vidare snabb uppgång i löne- eller 

prisökningstakten, varken i år eller nästa år. KPIF-inflationen3 

beräknas ligga kvar inom intervallet 1,5–2,0 procent 2020 och i 

genomsnitt ligga nära Riksbankens mål om 2 procent både 2020 och 

2021. Inflationen bedöms därmed inte vika påtagligt, när 

konjunkturen gradvis försvagas. Detta bedöms möjliggöra en 

räntehöjning från Riksbanken under 20204. Lägre marknadsräntor 

än vad vi tidigare beräknat, på basis av det senaste årets nedgång för 

obligationsräntorna samt lägre styrräntor, medför att KPI-inflationen 

fortsättningsvis ligger nära KPIF-inflationen, både i år och 2020. Inte 

förrän 2021 antas stigande bostadsräntor mer tydligt bidra till en 

uppgång för KPI-inflationen. 

Den uppgång i löneökningstanken som kunnat skönjas under de 

senaste två åren antas fortgå avtalsåret 2020, men accelerationen är 

historiskt sett liten. På längre sikt antar vi i kalkylen trendmässiga 

löneökningar större än vad som har gällt sedan finanskrisen, men 

samtidigt lägre än vad som gällde före finanskrisen. Antagandet 

hänger samman med den återhämtning i produktivitetstillväxten i 

det svenska näringslivet som beräknas ske framöver. 

Flera av de osäkerhetsfaktorer som det senaste året har präglat 

makroutsikterna kvarstår. Inte nödvändigtvis behöver ”risker idag” 

realiseras i ”sämsta tänkbara utfall imorgon”. Men vi håller det för 

troligt att stämningsläget bland hushåll och företag också 2020 

kommer att hämmas av ovisshet kopplat till dessa makro- eller 

geopolitiska riskfaktorer. Exempelvis antas handelskonflikten mellan 

USA och Kina fortsätta, utan någon tydlig ”lösning”. Tillsammans med 

det faktum att utrymmet för finans- och penningpolitiska stimulanser 

på flera håll bedöms vara begränsat utgör riskfaktorerna grunden för 

vår prognos om en fortsatt försvagad global konjunktur. Därtill 

beräknas en tydlig konjunkturavmattning ske i USA någon gång 

under loppet av 2019 och 2020, vilket sätter stort globalt avtryck. 

Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos utgör perioden 

2021–2023 en kalkyl. För kalkylåren antar vi ett balanserat 

                                                             
2 Eftersom en så hög andel arbetslösa överstiger jämviktsarbetslösheten, enligt vår bedömning. 
Jämviktsarbetslösheten uppskattar vi till 6,9 procent av arbetskraften. 
3 KPI med fast ränta 
4 Vi antar en höjning mot slutet av 2020. En fortsatt normalisering av reporäntan antas ske under 
kalkylåren 
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resursutnyttjande – sysselsättning och arbetslöshet bestäms då 

utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i balans. Förloppet under 

kalkylperioden blir därmed konjunkturneutralt. År 2021 utgör ett 

slags mellanår. Då antas i scenariot den ”mild lågkonjunkturen” från 

utgången av 2020 bestå. Detta grundar sig i bedömningen att en 

omedelbar återgång till ”normalkonjunktur” är en mindre trolig 

konjunkturdynamik. Antagandet om en mild lågkonjunktur 2021 ska 

också förstås som ett uttryck för risken för en än svagare utveckling 

2020 (än i prognosen). Att arbetsmarknaden 2021–2022 rör sig från 

”lågkonjunktur” till ”normalkonjunktur”, medför att antalet arbetade 

timmar 2022 ökar snabbare än den underliggande 

sysselsättningspotentialen (potentiella timmar, vilka beräknas 

utifrån demografin). 

Tabell 1 Nyckeltal för den svenska ekonomin, årlig procentuell förändring (riket) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP* 2,4 1,2 1,1 1,7 1,7 1,8 

Sysselsättning, timmar* 2,4 1,0 -0,5 -0,1 0,8 0,4 

Relativ arbetslöshet, % 6,3 6,7 7,1 7,1 6,9 6,9 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,2 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,7 3, 3,2 3,3 3,3 

Inflation, KPIF 2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 

Inflation, KPI 2,0 1,8 1,9 2,1 2,5 2,6 

*Kalenderkorrigerad utveckling 

MILD LÅGKONJUNKTUR DÄMPAR SKATTEUNDERLAGSTILLVÄXTEN 2020-
2021 

Trots att konjunkturuppgången medförde lika stor ökning av 

lönesumman 2018 som året innan skedde en tydlig inbromsning av 

skatteunderlagstillväxten. Det beror till viss del på att 

inkomstanknutna pensioner inte höjdes lika mycket som 2017. Men 

huvuddelen förklaras av en regeländring: grundavdragen för 

personer som fyllt 65 år höjdes. Detta kompenserades regioner och 

kommuner för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk 

utjämning. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt, rensat för 

grundavdragshöjningen, var 2018 bara marginellt lägre än 2017. 

Vi räknar med fortsatt inbromsning i både den faktiska och 

underliggande ökningstakten i år. Orsaken är en långsammare 

tillväxt av antalet arbetade timmar. Det motverkas delvis av stigande 

löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner och 

arbetsmarknadsersättningar. Personer som fyllt 65 år får en ungefär 
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lika stor höjning av grundavdragen som 2018 (vilket även detta år 

kompenseras via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk 

utjämning). 

Vår prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut 

övergår i en mild lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar 

minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av att 

löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens förslag 

om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls 

skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 65 år får 

ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får 

ytterligare en kompensation via höjning av anslaget 

Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den 

faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten faller 

ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. 

År 2021 är i våra beräkningar ett övergångsår då den 

prognostiserade milda lågkonjunktur som präglar slutet av 2020 

övergår till att utvecklas i konjunkturell balans. Skatteunderlagets 

underliggande ökningstakt tilltar då något till följd av att 

lönesumman ökar mer än året innan. Eftersom det inte ännu finns 

några förslag om regeländringar för tid efter 2020 överensstämmer 

den underliggande ökningen 2021 med den faktiska. När den 

svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans 2022–2023 ökar 

sysselsättningen åter, vilket är främsta skälet till att 

skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar sig en historiskt 

genomsnittlig takt. 

Resultatutveckling 

Resultatutvecklingen är positiv för hela planperioden. Sala kommun 

kommer med de budgeterade resultaten att uppfylla det lagstadgade 

balanskravet. 

Det budgeterade resultatet för 2020 uppgår till 21,7 mnkr vilket 

motsvarar 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning. I resultatet ingår ett 18,3 mnkr som ett delvis 

återställande av 2018-års negativa resultat. 

Till Kommunstyrelsens förfogande har avsatts 5 mnkr, 0,34 % 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 19:40. Beräkningen utgår från ett 

befolkningstal på 23 050 personer för 2020, 23 200 för 2021 samt 

23 400 personer för 2022.  

Salas skatteintäkter för 2020 kommer enligt prognosen att öka med 

17,0 mnkr jämfört med budget 2019. De generella statsbidragen och 

utjämningen beräknas öka med totalt 45,1 mnkr inklusive det 

tillfälliga statsbidraget enligt flyktingkvoten som beräknas uppgå till 

6,7 mnkr. 

Tabell 2 Skatter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift, mnkr 

Nyckeltal Budget 

2019 

Budget 

2020 

Plan  

2021 

Plan 

2022 

Skatteintäkter 1 025,3 1 042,3 1 075,8 1 117,8 

Inkomstutjämningsbidrag/– avgift 282,8 299,1 305,2 317,9 

Kostnadsutjämning 8,0 18,1 18,2 18,4 

Regleringsbidrag/– avgift 15,8 23,9 27,9 24,1 

Införandebidrag - 1,4 - - 

LSS– utjämning 6,7 10,1 10,2 10,3 

Intäkt fastighetsavgift 45,1 45,9 45,9 45,9 

Statsbidrag enligt flyktingkvot 10,6 6,7 - - 

Summa Intäkter 1 385,4 1 447,7 1 483,3 1 534,4 

Pensionskostnader 

För 2020 beräknas pensionskostnaderna uppgå till 93,8 mnkr 

inklusive löneskatt. Av dessa pensionskostnader avser 27,8 mnkr 

utbetalningar av tidigare intjänade pensioner och 66 mnkr avser 

årets intjänade pensioner.  

Upplåningsbehov 

Kommunens totala låneskuld uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 

419,5 mnkr och under 2019 har ytterligare 260 mnkr lånats upp. I 

takt med att investeringsvolymerna ökar under planperioden 
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beräknas upplåningsbehovet för hela perioden att uppgå till totalt 

520 mnkr fördelat på 170 mnkr 2020, 125 mnkr 2021 samt 225 

mnkr 2022. För planperioden beräknas amorteringar göras med 

112,7 mnkr och den totala låneskulden vid planperiodens slut 

beräknas därefter uppgå till 1 086,8 mnkr 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 -1,6 mnkr 2020 till -6,3 mnkr 2022. 

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.  
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Investeringsbudget/plan 

Kapitalkostnaderna för de budgeterade investeringarna har räknats 

fram enligt en schablon. Investeringar för lokaler, gata och VA har 

beräknats komponentindelade. Ingen kompensation för 

kapitaltjänstkostnader har getts i nämndernas ramar. 

Ingen generell prisuppräkning har skett avseende investeringarna 

för 2020. Åren 2021 och 2022 är i finansieringsplanen uppräknade 

med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) respektive år. 

Fyra år i sammandrag 

Tabell 3 Fyra år i sammandrag 

 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Årets resultat, mnkr 13,9 21,7 22,2 30,7 

-varav återställande av negativt resultat 
från 2018, mnkr 

 18,3 18,3  

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

1,0 1,5 1,5 2,0 

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 367,6 1 424,4 1 457,1 1 497,4 

– förändring från föregående år, % 2,7 4,1 2,3 2,8 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mnkr 1 385,4 1 447,7 1 483,3 1 534,4 

– förändring från föregående år, % 2,9 4,5 2,5 3,4 

Finansnetto, mnkr -3,9 -1,6 -3,9 -6,3 

Nettoinvesteringar, mnkr 285,6 171,6 245,9 297,9 

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 4,7 mnkr  

25 öre i utdebitering ca 11,9 mnkr  

50 öre i utdebitering ca 23,7 mnkr 

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

1 % löneökning för medarbetarna ca 10,5 mnkr 

100 invånare fler eller färre  ca 5,6 mnkr 
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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. 
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Tabell 4 Befolkning, Utvecklingstendenser för åren 2019-2022 i åldersklasser.*  

Ålderskategorier 2019 2020 2021 2022 Periodens förändring, % 

Totalt Sala kommun 23 015 23 213 23 417 23 605 3 % 

Förskolebarn, 0-5 år 1 552 1 582 1 608 1 631 5 % 

Yngre skolbarn, 6-12 år 1 966 1 972 1 996 2 011 2 % 

Högstadieelever, 13-15 år 718 771 811 839 17 % 

Gymnasieelever, 16-18 år 748 762 773 767 3 % 

Befolkning i ålder, 19-64 år 12 323 12 317 12 360 12 392 1 % 

Pensionärer, Ålder 65-79 år 4 233 4 304 4 322 4 364 3 % 

Äldre personer, 80+ år 1 475 1 506 1 547 1 600 8 % 

*Avser folkmängd per 31 december respektive år 
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BUDGET 2020 OCH VERKSAMHETSPLAN 2021-2022 

Budgetskrivelse, Allians för Sala 

Sala kommun fortsätter växa, även om tillväxttakten under första 

delen av 2019 var något lägre än beräknat, och har fortsatt goda 

möjligheter till en ökande tillväxttakt de kommande åren. Den 30/6 

2019  var antalet invånare i kommunen 22 854 personer, vilket är en 

ökning med 38 personer under första halvåret, trots att folkmängden 

minskade med 9 personer under första kvartalet. Folkmängden vid 

halvårsskiftet utgör det högsta invånarantal kommunen haft sedan 

kommunsammanslagningen på 1970-talet. 

Att befolkningen växer är naturligtvis både bra och glädjande. 

Samtidigt medför befolkningstillväxten i kombination med en 

förändrad demografi 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. Under 2019 har Salabostäder invigt två nya 

punkthus i Kronparken, med totalt 80 lägenheter. Vid invigningen i 

oktober 2019 var samtliga lägenheter uthyrda, vilket är mycket 

glädjande.  

De bostäder som byggs och förväntas byggas har varierande 

upplåtelseformer, vilket också är positivt för kommunens utveckling. 

Samtidigt ser efterfrågan på bostäder alltjämt ut att överstiga 

tillgången. Därför är ett fortsatt aktivt detaljplanearbete viktigt, för 

att säkerställa att det finns plats att bygga nya bostäder.  

För att vi ska kunna ta tillvara tillväxtpotentialen krävs det också 

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 cirka 2 500 

företagen sysselsätter nära 4 000 människor. Detta är därför av stor 

vikt att kommunen fortsätter att på olika sätt bidra till ett gott 
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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. 

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 alltjämt för höga sjukskrivningstal i kommunen, även om 

utvecklingen på många håll går åt rätt håll. Det är viktigt att 

kommunen fortsätter det målmedvetna arbetet med att sänka 

sjuktalen, särskilt inom de kvinnodominerade yrkesområdena.  

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 
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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. 

Det är mycket viktigt att alla har en plats i samhället, och här är 

språket en nyckelfaktor. 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 

har egenförsörjning och 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. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade sin 

Ekonomirapport i oktober 2019. Den visar att även om Sveriges 

ekonomi fortsatt är stark trots att vi nu går i en mild lågkonjunktur, 

så ser läget mycket kärvt ut för kommuner och regioner framöver.  

I Sala kommun, liksom i många andra kommuner och regioner pågår 

nu arbetet med effektiviseringar och besparingar inför budgetåret 

2020. Uppskattningsvis ett drygt tjugotal kommuner och några 

regioner ser dock redan att de inte kommer att lyckas och planerar 

därför även för att höja skatten.  

Skälet är att det demografiska trycket nu är högt. Barn, unga och 

äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder, samtidigt 

som Sverige under 2020 går in i en lågkonjunktur. Sammantaget ökar 

behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på 

dagens nivå snabbare än skatteintäkterna. 



20 (50)Budget 2020 
Plan 2021-2022 
Kommunfullmäktige 

BUDGET 2020 OCH VERKSAMHETSPLAN 2021-2022 

Trots en beräknad skattehöjning på 13 öre 2020 kommer kommuner 

och regioner att sakna 43 miljarder kronor år 2023 om kostnaderna 

ökar i takt med befolkningen och staten inte heller tillför mer 

resurser än det som ligger i budgetpropositionen. 

SKL:s prognoser har sedan december 2017 utgått från att 

högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande 

sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blir nu 

allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det framgår både av 

förtroendeindikatorer och av sysselsättningsstatistiken.  

SKL räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 

2020 och att den kommer att fortsätta under 2021. SKLs bedömning 

är att BNP ökar med strax över 1 procent både i år och nästa år och 

att arbetslösheten stiger till drygt 7 procent, trots att 

arbetskraftsdeltagandet sjunker något. 

Sverige har de senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack 

vare kronförsvagningen. Nu börjar dock världskonjunkturen vika, på 

grund av den osäkerhet som råder kring bland annat Brexit och 

handelskrig. Detta drabbar i särskilt hög grad den svenska 

exportmarknaden, vilket innebär att tillväxten inte har samma 

förutsättningar att få ett positivt stöd från exporten.  

I Europa, liksom i Sverige, är penningpolitiken som motmedel i 

relativt hög grad uttömd. Det gör att staterna måste använda 

finanspolitiska medel för att stimulera ekonomin. Det osäkra läget 

samt svaga statsfinanser gör dock att många länder avvaktar.  

Men svaga statsfinanser gäller inte Sverige, som har en låg 

Maastrichtskuld och ett positivt offentligfinansiellt sparande under 

de senaste åren. Dock räknar SKL i sin prognos med underskott i den 

offentliga sektorns finansiella sparande från och med år 2020 och 

åren därefter.  

Trots det finansiella underskottet kommande år ligger 

Maastrichtskulden kvar på nivån för skuldankaret, 35 procent av 

BNP. Med tanke på de stora utmaningar som den svenska välfärden 

står inför är det rimligt att överväga om inte skuldens andel av BNP 

är ett viktigare mål att följa än målet för det finansiella sparandet. 

Staten borde därför ha ett visst utrymme att stödja kommuner och 

regioner i högre grad än vad som tidigare har utlovats, då SKL:s 

beräkningar visar att skuldens andel av BNP ligger kvar på nivån för 

skuldankaret, trots det beräkningsantagande som görs om ökade 

statsbidrag. 
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BUDGETDIREKTIV JUNI 2019 

I juni 2019 fastställde kommunstyrelsen budgetdirektiv som 

underlag för det fortsatta budgetarbetet. Utgångspunkten för 

budgetdirektivet var den strategiska planen för 2018-2020. 

Befolkningssiffrorna fastställdes till 23 050 personer för 2020, 

23 200 personer för 2021 och 23 400 personer för 2022. 

Kommunalskatten föreslogs i Allians för Salas budgetdirektiv till 

oförändrad 22,31 %, medan skattesatsen i Socialdemokraternas 

budgetdirektiv, som beslutades, föreslogs till 22,56 %. 

Resultatmålet i Allians för Salas förslag var 1,3 %, medan det i 

Socialdemokraternas förslag, vilket också fastställdes, var 0,81 % 

plus 18,8 Mkr i återställande av negativt resultat.  Kommunstyrelsens 

förfogande fastställdes till 0,5 %.  

FÖRÄNDRINGAR SEDAN BUDGETDIREKTIVET 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och 

landsting, som presenterades i början av oktober 2019, visar på ett 

förändrat skatteunderlag med -4,9 mkr år 2020, -3,4 mkr år 2021 och 

+1,5 mkr år 2021. Trots en fortsatt låg ränta och lägre 

prognosticerade pensionskostnader minskar alltså medlen att 

fördela till ramar jämfört med tidigare prognoser.  

Då Sala kommun prognosticerar ett underskott även för 2019, så 

behöver resultatmålet höjas för att tillgodose behovet av 

återställning av negativt resultat. Resultatet behöver även höjas för 

att öka graden av egenfinansiering av de tunga investeringsprojekt 

som kommunen står inför. Resultatmålet är därför satt till 1,5 % för 

år 2020 och 2021, medan resultatmålet för år 2022 är satt till 2 %. 

I budgetdirektivet fanns en tydlig politisk prioritering, där skola och 

vård- och omsorg prioriterades upp på bekostnad av 

kommunstyrelsens verksamheter. Denna prioritering fortsätter, 

vilket innebär att ramarna för skolnämnden och vård- och 

omsorgsnämnden i princip lämnas oförändrade jämfört med 

budgetdirektivet.  

Detta skall täcka samtliga kostnadsökningar, det vill säga såväl 

personal- och lokalkostnader som inköp av varor och tjänster. 

BUDGET 2020 SAMT VERKSAMHETSPLAN 2021 -2022 

Alliansen i Sala gör bedömningen att Sala kommuns ekonomi, som 

utsatts för svåra påfrestningar 2018 och 2019 kommer att fortsatta 

vara ansträngd de kommande tre åren.  Kommunens ekonomi 



22 (50)Budget 2020 
Plan 2021-2022 
Kommunfullmäktige 

BUDGET 2020 OCH VERKSAMHETSPLAN 2021-2022 

kommer att utsättas för ytterligare påfrestningar de kommande åren, 

i likhet med många övriga kommuner och regioner i riket. 

I vårt förslag till budget för 2020 och strategisk plan för 2021 – 2022 

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. 

Vår tillväxt i befolkning ska gå hand i hand med en ekonomisk tillväxt 

som kan hantera den växande befolkningen. Vi strävar efter att alla 

som kan arbeta också ska göra det. Sala ska vara växande småstad 

med ekonomi i balans, och en befolkning som lever på jämlika villkor 

oavsett var i kommunen man bor. Det är därför också av största vikt 

att vi även fortsatt arbetar med att motverka segregation och 

utanförskap. Vi ska också fortsätta för att verka för en god 

samhällsservice i hela kommunen. 

När det gäller investeringar så fortsätter vi med det omfattande 

programmet för renovering, om- och nybyggnad av skollokaler, 

fortsätter bygga LSS-boenden och investerar i Grönt 

kompetenscentrum på Ösby. 

Vi anser att det behövs ett nytt tankesätt kring fastigheter i 

kommunen. Sala kommun ska därför intensifiera arbetet med att se 

över vilka lokaler kommunen ska äga, och vilka lokaler som kan 

avyttras. Denna översyn omfattar alla kommunala fastigheter och 

inkluderar även frågeställningen om investeringar ska göras i egen 

regi eller genom hyresupphandlingar. 

Driftbudget 

KOMMUNSTYRELSEN 

För att förstärka Sala kommuns näringslivsarbete har 

näringslivskontoret inrättats. Under 2018 har man där startat 

arbetet med att stärka samverkan mellan handlarna och övriga 

aktörer i Sala, och det arbetet kommer att fortsätta de kommande 

åren.  

Syftet är att underlätta och effektivisera samarbetet mellan företagen 

och kommunens olika verksamheter och myndigheter. Vi ska 
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förbättra vår ställning som företagarkommun genom att utveckla vår 

service och på så sätt underlätta för såväl etablerade företag som för 

de som vill starta sin verksamhet här. Sala kommun ska därför 

fortsatt vara en aktiv del av projektet Handlingskraft Sala. 

Under näringslivskontoret ligger också arbetet med att Grönt 

kompetenscentrum, och en successiv utveckling i samklang med 

utvecklingen av Ösby naturbruksgymnasium de närmast följande 

åren. För att säkerställa att Grönt kompetenscentrum fyller de behov 

som branschen efterfrågar, samtidigt som Sala kommun kan driva 

utveckling mot en livskraftig landsbygd och hållbar energi- och 

livsmedelsproduktion, så måste Grönt kompetenscentrum utvecklas i 

nära samarbete mellan Näringslivskontoret och Ösby 

naturbruksgymnasium. 

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

möjliggöra det ska vi skapa förutsättningar för bostäder med 

varierande upplåtelseformer. Vi vill se byggande av 

trygghetsbostäder, som gör det möjligt för äldre att bo tillsammans 

på ålderns höst i Sala. 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. Det behöver också byggas bostäder för 

ungdomar och unga familjer. 

För att Sala kommun ska kunna ta tillvara på befolkningstillväxten 

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

integration och välfärd i fokus. Kontoret för hållbar utveckling ska 

arbeta med målsättningen att med det svenska språket i centrum för 

integration få så många som möjligt i sysselsättning. På 

verksamheten faller också ansvaret för att löpande utvärdera de 

insatser som görs för att på så sätt säkerställa att alla invånare får 

möjligheten att ta steg mot egenförsörjning. Detta leder till en 

förbättrad folkhälsa och i förlängningen till en bättre 

samhällsekonomi. 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. 

För att motverka risken för segregation ska Sala kommun utreda hur 

man på bästa sätt ska kunna arbeta för en väl fungerande integration. 

Utredningen ska ha sin utgångspunkt i målsättningen att alla 

invånare i Sala kommun ska känna sig inkluderade i samhället, och 

att alla ska beredas möjlighet att uppnå självförsörjning, och därmed 

kunna påverka sina liv. Resultatet av utredningen ska ligga till grund 

för ett helhetsgrepp för hur Sala kommun ska bedriva 
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integrationsarbete. Integrationsarbetet ska också följas upp och 

utvärderas årligen.  

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. Engagemanget i denna fråga kommer att fortsätta vara 

stort från Sala kommuns sida under de kommande åren. 

Under planperioden kommer arbetet att utveckla samarbetet mellan 

kommunen och civilsamhället att fortsätta, 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. Fokus ska 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.  

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.  

Arbetet med att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig kommunal 

administration måste fortsätta. Här måste också möjligheten att 

kunna ta tillvara digitaliseringens vinster tas i beaktande, både i syfte 

att effektivisera och för att förbättra servicen till medborgarna.  

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. 

Under planperioden ser vi möjligheten att genom effektiviseringar 

och konkurrensutsättning av vissa av kommunstyrelsens 

verksamheter skapa utrymme för andra satsningar. Utrymmet vill 

Alliansen använda för satsningar på kommunens skolor samt vård- 

och omsorgsverksamhet. 
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SKOLNÄMNDEN 

Salas skolor ska präglas av kunskapsfokus. Den enskilt viktigaste 

faktorn för en god hälsa senare i livet är en lyckad skolgång. För oss 

innebär det att vi sätter ett tydligt strävansmål mot att meritvärdena 

för våra avgångselever år för år förbättras. För att öka möjligheten 

att nå detta mål måste arbetet med att rekrytera behöriga lärare 

intensifieras.  

En annan viktig faktor för goda studieresultat är trygg skolgång med 

rätt stöd vid behov. Därför måste arbetet med att skapa studiero i 

skolan fortsätta. Det arbetet ska ge alla elever förutsättningar att 

kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. För att 

säkerställa att alla elever ska kunna få det stöd de behöver ska 

arbetet med lokala resursteam utvecklas.  

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.   

Alliansen i 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. Samma behov av att ta 

vara på rationaliseringsmöjligheter gäller även förskolan.  

De stora lokalinvesteringar som kommunen står inför, både i form av 

nyinvesteringar och för att ersätta befintliga lokaler ger möjlighet till 

ett helhetstänkande som kan leda till att sänka de höga kostnader per 

elev som Sala kommun har idag.  

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 

också en utmaning i att säkerställa kvalitén på undervisningen. En 

stor del av lösningen på detta är att lyckas med 

kompetensförsörjningen.  

Sala kommuns gymnasieskolor ska utvecklas. Dels ska den beslutade 

flytten av el- och fordonsprogrammen till Ösby genomföras, och dels 

ska arbetet med ”återtag” av livsmedel från naturbruksgymnasiet till 

de kommunala köken utvecklas. Dessutom ska arbetet med Grönt 

kompetenscentrum på Ösby och eventuellt andra platser i 

kommunen fortgå. För detta krävs investeringar. Därutöver ska 

driftsformen för skoljordbruket ses över, för att bedrivas på mest 

ändamålsenligt sätt. 
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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.  

Skolan måste också våga ta vara på de möjligheter som 

digitaliseringen medför för att höja kvalitén och effektivisera 

verksamheten.  

För att motverka framtida ökade samhällskostnader, så är det av 

största vikt att det förebyggande sociala arbetet prioriteras. 

Samverkan mellan vård- och omsorg, skola och 

arbetsmarknadsenheten måste stärkas. 

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.  

Det är angeläget att fortsätta arbetet med att minska antalet 

placeringar, både av barn och vuxna. Det också angeläget att 

motverka att barn hamnar i hemlöshet. Det förbyggande arbetet ska 

därför stärkas.  

Det pågående digitaliseringsprojektet ger möjligheter att utveckla 

verksamheterna mot högre effektivitet och kvalité. Det arbetet 

fortsätter och prioriteras under planperioden. 

Alliansen vill värna Sala kommuns arbete med att hjälpa våra 

medborgare hitta sin väg till sysselsättning. Vi ska därför fortsätta 

utveckla den arbetslinje som kommunen redan idag tillämpar. För 

oss är det naturligt att en arbetsför försörjningsstödsmottagare 

aktivt ska söka arbete och planera för att nå självförsörjning. Ett 

arbete är en viktig del av individens utveckling och 

självförverkligande. 

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter arbetar ständigt med 

kompetensförsörjning och utveckling av personalen. Vi tror att detta 

är ett sätt att säkerställa att kommunen fortsätter vara en attraktiv 

arbetsgivare. Kommunens arbete med tjänstekategorier för till 

exempel vårdbiträden öppnar dörrar in på arbetsmarknaden för fler 

och hjälper oss driva effektiv verksamhet. 
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Under 2020 kommer äldreomsorgens framtida behov att kartläggas i 

kommunens äldreplan, i syfte att på bästa sätt kunna planera för den 

demografiska utveckling som kommunen står inför. 

Medborgardialoger kommer att genomföras som ett led i arbetet med 

äldreplanen. Det riktade arbetet med vården av yngre dementa 

kommer vara också att vara i fokus för äldreplanen.  

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Under 2019 har simhallen i Sala fått stänga för reparationer. 

Samtidigt har kommunstyrelsen både fattat ett principbeslut att Sala 

även i framtiden ska ha en simhall, och tillsatt en arbetsgrupp för att 

bereda frågan om framtidens simhall. Arbetsgruppens slutsatser ska 

presenteras under 2020. Det är viktigt att under planperioden 

besluta hur simhallsfrågan ska lösas på lång sikt.  

Sala kommun har ett rikt föreningsliv och ett livskraftigt och starkt 

civilsamhälle, som bidrar till att göra hela kommunen mer robust. 

Dessutom är ett starkt civilsamhälle en viktig faktor i ett 

framgångsrikt folkhälsoarbete. Satsningarna på att stärka 

civilsamhället i hela kommunen och arbetet med den lokala 

överenskommelsen med civilsamhället ska därför fortsätta och 

utvecklas. 

Runt om i kommunen finns ett brett utbud av bygdegårdar, 

samlingslokaler och lokaler för kulturändamål.  I projektet med 

Missionskyrkan som lokal för kulturevenemang ser vi mycket tydligt 

värdet av kommunens möjlighet att tillsammans med civilsamhälle 

med små medel skapa något som tillför kommunens invånare ett 

stort mervärde.  

I tätorten finns, förutom Missionskyrkan, även Kulturkvarteret 

Täljstenen med olika lokaler, Cameleonternas teaterlokal, Folkets 

park och Folkets hus samt skolornas aulor. 

Sala kommun har ett rikt kulturarv, som ska lyftas fram och 

synliggöras. Kulturarvet ska dessutom vara en naturlig del av 

planeringen inför stadens 400-årsjubileum år 2024. 

SALA SILVERGRUVA AB 

Sala silvergruva är av avgörande betydelse för besöksnäringen i hela 

kommunen. De cirka 35 000 besökare per år som Sala silvergruva 

har genererar intäkter till näringslivet i kommunen på över 15 mkr 

årligen. Att utveckla Sala Silvergruva AB är alltså ett viktigt steg i 

arbetet med kommunens besöksnäringsstrategi. 
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Sala Silvergruva AB befinner sig ett utvecklingsarbete, som dels ska 

leda till att bolagets ekonomi stabiliseras och dels leda till att antalet 

besökare fördubblas, från dagens cirka 35 000 besökare per år till 

70 000 besökare per år 2024.  

För detta krävs ett förhöjt driftsbidrag om 2000 tkr för år 2020, 1500 

tkr år 2021 och 1000 tkr år 2022. Dessutom anslås för år 2020 ett 

driftsbidrag om 250 tkr för att anordna årets Silverbiennal, i 

samarbete med ägaren Sala kommun. 

ÅRETS RESULTAT OCH KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE 

De föreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 1,5 %. 

Till kommunstyrelsens förfogande finns 4 988 tkr. 

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 nya Vallaskolan, som invigs i augusti 2020, och fler 

skolbyggen kommer att påbörjas underplanperioden. Under 2020 

kommer också ett antal nya förskoleavdelningar behöva tas i drift. 

Under 2019 har utredningar om framtida investeringsbehov i 

Varmsätra skola, Kyrkskolan i Möklinta och Ängshagenskolan 

presenterats, och även i dessa skolor kommer investeringar att 

behövas. Dessutom kommer den stora utredningen om investeringar 

vid Ösby att presenteras under 2020. 

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

boenden för äldre inom planperioden. Under planperioden kommer 

också en äldreplan att färdigställas, utifrån vilken behovet av platser 

inom äldreomsorgen måste planeras. 

Det sker stora investeringar i bostäder och verksamhetslokaler i 

kommunen, och nya områden tas i bruk. Samtidigt är risken för brist 

på dricksvatten reell. Därför krävs fortsatta investeringar i VA och 

annan infrastruktur. 

Investeringsvolymen kommer fortsatt att vara mycket stort under 

planperioden, även om arbetet under 2020 kommer att vara i 

huvudsak inriktat på att slutföra tidigare påbörjade investeringar, 

samt påbörja de investeringar som beslutats. Investeringsvolymen 

för 2020 är 172 mkr och för den efterföljande två åren 240 

respektive 283 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. 

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

beslutsunderlag, har principen att varje större investering ska 

föregås av en utredning införts. Samhällsbyggnadskontoret och 
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andra berörda verksamheter deltar 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 

utredningen av de kommande investeringarna ska även 

avskrivnings- utrangerings- och rivningskostnader beaktas, för att 

kunna ge ett fullgott beslutsunderlag. 

Eftersom de kommande investeringarna uppgår till sådana volymer 

att de innebär att den kommunala upplåningen kraftigt måste öka, så 

ska nya sätt att genomföra investeringar i syfte att minska 

kommunens upplåningsbehov prövas, exempelvis genom 

hyresupphandling av nya samhällsfastigheter. Därtill ska arbetet med 

att se över vilka fastigheter som kan avyttras intensifieras, i syfte att 

frigöra kapital för investeringar. 
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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 2019 uppgick antalet invånare till 

22 862 personer. 

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 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

Befolkningsutvecklingen är positiv  +185 +278 +244 

Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar  

3 11 0 

Köpeskillingskoefficienten ökar1 1,73 1,65 1,56 

Antalet lägenheter i flerbostadshus ökar  +41 +6 +48 

Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking 
med 20 %  

240 271 254 

-förändring. % 11 -6,7 -4 % 

1Källa: Mäklarstatistik.se. 

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.  

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 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

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

63 Ingen 

 mätning  

2017 

57 

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

85 110 100 
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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 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

Antal resor med kollektivtrafik ökar  443 131 365 408 371 385 

Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar 
(%) 

42 41 39 

Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet 
bilar ökar 

69 48 37 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar(ökning i %) +2,8% +1 % +6,27 % 
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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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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

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 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

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

60 Ingen 

 mätning  

2017 

55 

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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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

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 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent 
personal 2 

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 delvis 
uppfyllt 

Målet ej 
uppfyllt 

Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att 
söka gymnasieskola ökar 

86,3 % 84,7 % 85,9 % 

2Se 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 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

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

46 Ingen 

 mätning  

2017 

38 
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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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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

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 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

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

59 % 60 % 56 % 

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

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 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

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

Ingen 
mätning 

2018 

Ingen 
mätning 

2017 

3,93 

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 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

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

Ingen 
mätning 

2018 

Ingen 
mätning 

2017 

3,83 

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

Ingen 
mätning 

2018 

Ingen 
mätning 

2017 

3,7 
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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 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

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

-2,7 % 5 % 4,2 % 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen 

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

3,8 % 4,6 % 6,6 % 

– nettokostnadsökning – förändring från 
föregående år i % 

12,3 % 3,9 % 5,4 % 

Nämnderna ska bedriva verksamheten inom beslutade anslag 

– avvikelse driftredovisning, mnkr  -54,5 23,6 32,1 

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

   

Externa intäkter i förhållande till externa kostnader 25 % 29 % 30 % 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR  

Resultatbudget/plan 

Tabell 15 Resultatbudget 2020 och plan 2021-2022, tkr  

Tkr Noter Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan  
2022 

     

Verksamhetens intäkter 1 505 689 505 689 505 689 

Verksamhetens kostnader 2 -1 855 954 -1 879 926 -1 912 54 

Avskrivningar  -74 090 -82 901 -90 339 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -1 424 355 -1 457 138 -1 497 404 

  

   Skatteintäkter  1 042 259 1 075 805 1 117 762 

Generella statsbidrag och utjämning  405 415 407 473 416 589 

VERKSAMHETENS RESULTAT  23 319 26 140 36 947 

     

Finansiella intäkter 3 5 005 5 005 5 005 

Finansiella kostnader 4 -6 609 -8 896 -11 265 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  21 715 22 249 30 687 

     

Extraordinära poster  - - - 

  

   ÅRETS RESULTAT  21 715 22 249 30 687 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Finansieringsbudget/plan 

Tabell 16 Finansieringsbudget 2020 och plan 2021-2022, tkr 

 
Noter Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat  21 715 22 249 30 687 

Justering för av- och nedskrivningar  74 090 82 901 90 339 

Justering för gjorda avsättningar  -1 992 -1 668 -1 272 

Justering av övriga ej 
rörelsekapitalpåverkande poster 

 772 772 772 

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

 94 585 104 254 120 526 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -2 785 -2 605 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   9 261 8 661 

Ökning/minskning förråd och varulager   -79 -74 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  94 585 110 651 126 509 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i immateriella tillgångar     

Försäljning av immateriella tillgångar     

Investering i materiella tillgångar  -171 575 -245 883 -297 897 

Försäljning av materiella tillgångar     

Investering i finansiella tillgångar     

Försäljning av finansiella tillgångar     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -171 575 -245 883 -297 897 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån  170 000 125 000 225 000 

Amortering av långfristiga skulder  -29 750 -37 125 -45 875 

Minskning av långfristiga fordringar     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  140 250 87 875 179 125 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur     

Kassaflöde från bidrag till statlig 
infrastruktur 

    

Årets kassaflöde  63 260 -47 356 7 737 

Likvida medel vid årets början  -13 016 50 244 2 889 

Likvida medel vid årets slut  50 244 2 889 10 625 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Balansbudget/Plan 

Tabell 17 Balansbudget 2020 och plan 2021-2022, tkr 

 Noter 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

 2022 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar  1 686 746 1 848 955 2 055 742 

Omsättningstillgångar     

Förråd m.m.  2 456 2 535 2 608 

Fordringar  87 034 89 819 92 424 

Kassa och bank   50 246 2 890 10 626 

Summa omsättningstillgångar  139 736 95 243 105 658 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 826 482 1 944 199 2 161 400 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital     

Ingående eget kapital  660 232 681 948 704 197 

Årets resultat  21 715 22 249 30 687 

Summa eget kapital 5 681 948 704 197 734 884 

Avsättningar     

Pensioner och andra förpliktelser  43 665 41 997 40 725 

Skulder     

Långfristiga skulder  811 464 899 339 1 078 464 

Kortfristiga skulder  289 405 298 666 307 328 

Summa skulder  1 100 869 1 198 005 1 385 792 

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 1 826 482 1 944 199 2 161 400 

  



46 (50)Budget 2020 
Plan 2021-2022 
Kommunfullmäktige 

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Driftbudget/plan 

Tabell 18 Driftbudget 2020 och plan 2021-2022, tkr 

Nettoramar Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunstyrelsen 234 471 239 012 244 691 

Kultur-och fritidsnämnd 51 983 53 168 54 551 

Revision 879 899 923 

Överförmyndare 3 036 3 105 3 186 

Skolnämnd 551 700 564 272 578 951 

Vård- och omsorgsnämnd 567 182 580 106 595 197 

Summa  1 409 252 1 440 562 1 477 499 

Investeringsbudget/plan 

Tabell 19 Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022, tkr  

Nettoinvesteringar Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunstyrelsen    

Medborgarkontor 3 175 0 0 

Samhällsbyggnadskontor 144 650 228 650 274 750 

Räddningstjänst 6 000 1 000 1 000 

Kontoret för hållbar tillväxt 150 70 70 

Summa Kommunstyrelsen 153 975 229 720 275 820 

Kultur och fritidsnämnd 1 200 4 500 0 

Skolnämnd 13 400 4 900 5 000 

Vård- och omsorgsnämnd 3 000 1 000 3 000 

Summa 171 575 240 120 283 820 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS INVESTERINGSBUDGET PÅ 
PROGRAMNIVÅ 

Tabell 20 Samhällsbyggnadskontorets investeringsbudget programnivå 2020 plan 2021-2022, tkr 

Nettoinvesteringar Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Samhällsbyggnadskontor    

Kart/Mät 100 0 0 

Fastigheter 96 500 190 000 227 000 

Kommunala gator och vägar 12 050 12 750 19 450 

Parkverksamhet 4 800 6 600 3 500 



47 (50)Budget 2020 
Plan 2021-2022 

Kommunfullmäktige 

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Nettoinvesteringar Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Gruvans vattensystem 4 400 2 000 2 500 

VA-verksamheten 23 800 22 100 37 300 

Teknisk service 0 200 0 

Plan- och utveckling 3 000 -5 000 -15 000 

Summa Samhällsbyggnadskontor 144 650 228 650 274 750 
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NOTER 

Tabell 21 Noter (1–6) 

Noter   

Not 1 Verksamhetens intäkter  

 Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen 887 939 

 Intäkter finans 0 

 Avgår interna intäkter -382 250 

 Summa 505 689 

Not 2 Verksamhetens kostnader  

 Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning 2 297 191 

 Kommunstyrelsens förfogande 4 988 

 Faktiska personalförsäkringsavgifter 262 899 

 Pensionsutbetalningar 27 810 

 Pensionsavsättningar, inklusive särskild löneskatt -1 342 

 Pensionspremier, inklusive särskild löneskatt 14 803 

 Pensionsutbetalning, individuell del, inklusive särskild löneskatt 53 049 

 Avgår internt PO– pålägg -326 207 

 Avgår interna kapitalkostnader -94 987 

 Avgår övriga interna kostnader -382 250 

 Summa 1 855 954 

Not 3 Finansiella intäkter  

 Avkastning Salabostäder AB 154 

 Avkastning Sala Heby Energi AB 1 

 Avkastning VAFAB 70 

 Borgensavgift Salabostäder AB 2 950 

 Borgensavgift Sala Heby Energi AB 1 750 

 Borgensavgift Sala Silvergruva AB 80 

 Summa 5 005 

Not 4 Finansiella kostnader  

 Låneräntor 5 344 

 Finansiell kostnad pension 1 265 

 Summa 6 609 

Not 5 Eget kapital  

 Anläggningskapital 831 617 

 Rörelsekapital -149 669 

 Summa 681 949 
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