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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 2021 I KORTHET  

KOMMUNALSKATTEN i Sala kommun blir 2021 oförändrad och uppgår 

till 22,31. 

INVÅNARANTALET är beräknat till 22 900 invånare. 

RESULTATET för 2021 budgeteras till ett positivt resultat på 19,1 mnkr 

vilket motsvarar 1,3 % 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 

214,9 

Kultur- och fritidsnämnden 56,9 

Skolnämnden 580,2 

Vård- och omsorgsnämnden 575,2 

Total nettoram 1 427,1 

INVESTERINGARNA uppgår till totalt 101,0 mnkr.  

Renovering, ombyggnation och nybyggnation av lokaler står för den 

största delen, 40,5 mnkr. Resterande investeringar återfinns till 

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

till 21,2 mnkr, VA-verksamheten står för 26,9 mnkr. Övriga 

inventarier, IT och maskiner/ bilar uppgår till ca 25,9 mnkr och 

försäljning av mark är budgeterad till -14 mkr netto. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
BUDGET 2021 OCH PLAN 2022-2023 

Budgetförutsättningar 2020-2023 från Sveriges kommuner och 
regioner (oktober 2020) 

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING  

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario för 

samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver 

den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks 

resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i produktion och 

sysselsättning under första halvåret i år. Antagandet om 

återhämtning, samt nulägets stora slack i ekonomin, innebär ett antal 

år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den 

återhämtningsbana som vi antar visar samtidigt att det tar lång tid 

att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har 

föranlett; exempelvis räknar vi med att andelen arbetslösa i flera år 

kommer att överstiga de senaste årens nivåer. Den 

samhällsekonomiska utvecklingen kommer mer utförligt att 

beskrivas i Ekonomirapporten, oktober 2020. 

LÅNG PERIOD MED ÅTERHÅLLEN SKATTEUNDERLAGSTILLVÄXT 

Det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket publicerade den 

25 augusti 2020 indikerar att skatteunderlagstillväxten 2019 

uppgick till knappt tre procent, samma ökningstakt som vi räknade 

med i augusti (cirkulär 20:32). Slutligt utfall ska presenteras den 9 

december, bedömningen är fortfarande osäker. I ett historiskt 

perspektiv visade skatteunderlaget en relativt låg ökningstakt, 

ungefär en procentenhet lägre än 2018. Förklaringen är framförallt 

att den begynnande konjunkturnedgången orsakade en omsvängning 

på arbetsmarknaden från en kraftig ökning av arbetade timmar 2018 

till en minskning 2019. Ytterligare en faktor höll tillbaka 

skatteunderlaget 2019; möjligheten för enskilda näringsidkare och 

delägare i handelsbolag att avsätta 100 procent av 2019 års vinst upp 

till en miljon kronor till periodiseringsfond. Detta förslag 

presenterades i en extra ändringsbudget i våras (prop. 

2019/2020:151) och minskar skatteunderlaget 2019, effekten på 

regioners och kommuners skatteintäkter regleras på generella 

statsbidraget i år (eftersom deras bokslut för 2019 redan var 

beslutade när förslaget presenterades). 
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Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter.  
Procent respektive procentenheter 

 

Såväl coronapandemin som de åtgärder som aviserats och beslutats i 

syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin har haft stor 

påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta 

har betydelse för skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är 

behäftad med större osäkerhet än normalt. Vår prognos för 2020 

visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd av kraftig 

ytterligare minskning av arbetade timmar (diagram 1). Detta 

motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av 

permitteringslön (vilket i statistiken syns som löneutbetalningar 

utan motsvarande arbetsinsats, det vill säga höjd lön per arbetad 

timme) men lönesumman ökar ändå nästan inte alls och 

skatteunderlagstillväxten stannar strax under två procent. Dessutom 

dämpas skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för 

personer som fyllt 65 år. Detta kompenseras dock genom en höjning 

av det generella statsbidraget. Att skatteunderlagstillväxten inte blir 

ännu lägre förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomster från 

arbetslöshetsersättning och sjukpenning, delvis till följd av tillfälliga 

åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av covid 19-

pandemin. Vi räknar med en ihållande konjunkturåterhämtning 

under andra halvåret i år och 2021. Ett växande antal arbetade 

timmar leder därmed till en större ökning av lönesumman 2021 än 

2020. Ökningen av skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka när 

inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer och 

arbetslöshetsersättningarna inte ökar lika kraftigt som i år, när 

”coronaåtgärder” fasas ut. Indexeringen av pensionsinkomster blir 

också mindre än 2020. Men dessa effekter övertrumfas av stigande 
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arbetsinkomster. Den totala effekten är att både den faktiska och 

underliggande skatteunderlagstillväxten 2021 blir nästan lika låg 

som finanskrisens värsta år, 2009. I vårt scenario för 2022–2024 

innebär vägen till konjunkturell balans en ihållande stark 

sysselsättningstillväxt. Löneökningarna tilltar visserligen från den 

nuvarande låga takten men är måttliga i ett längre perspektiv. Detta 

bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet 

för de senaste konjunkturcyklerna. Skatteunderlagets utveckling de 

närmaste åren påverkas av flera regelförändringar vars effekter på 

regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar 

och sänkningar av det generella statsbidraget. Det betyder att 

skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den 

faktiska både 2021, 2022 och 2023. År 2021 drar ytterligare höjning 

av grundavdragen för personer som fyllt 65 år ner den faktiska 

ökningen. Det motverkas delvis av ändrade värden för förmånsbilar, 

men nettoeffekten är negativ. År 2022 ökar effekten av ändrade 

värden för förmånsbilarna något, vilket ger en underliggande 

ökningstakt som är marginellt lägre än den faktiska. År 2023 ökar 

effekten av ändrade värden för förmånsbilar ytterligare samtidigt 

som höjd riktålder i pensionssystemet minskar grundavdragen. Båda 

dessa höjer den faktiska ökningstakten jämfört med den 

underliggande. 

Resultatutveckling 

Resultatutvecklingen är positiv för hela planperioden. Sala kommun 

kommer med de budgeterade resultaten att uppfylla det lagstadgade 

balanskravet. 

Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår till 19,1 mnkr vilket 

motsvarar 1,3 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

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

av 2018-års negativa resultat. 

Till Kommunstyrelsens förfogande har avsatts 4,1 mnkr, 0,28 % av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för att kunna 

möta oförutsedda utgifter. 

Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning 

En viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling i Sala är 

att nettokostnaderna inte ökar snabbare än skatteintäkter, bidrag 
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och utjämning. Under perioden överstiger de budgeterade intäkterna 

de budgeterade kostnaderna för alla tre åren.  

Intäkterna bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKR) 

prognos i oktober, cirkulär 20:39. Beräkningen utgår från ett 

befolkningstal på 22 900 personer för 2021, 23 000 för 2022 samt 

23 100 personer för 2023.  

Salas skatteintäkter för 2021 kommer enligt prognosen att minska 

med 4 mnkr jämfört med budget 2020. De generella statsbidragen 

och utjämningen beräknas öka med totalt 25,4 mnkr. 

Tabell 1 Skatter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift, mnkr 

Nyckeltal Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan  

2022 

Plan 

2023 

Skatteintäkter 1 042,3 1 038,3 1 068,3 1 101,7 

Inkomstutjämningsbidrag/– avgift 299,1 291,8 301,8 317,5 

Kostnadsutjämning 18,1 16,4 16,4 16,5 

Regleringsbidrag/– avgift 23,9 68,2 57,7 40,3 

Införandebidrag 1,4 - - - 

LSS– utjämning 10,1 3,8 3,8 3,8 

Intäkt fastighetsavgift 45,9 50,6 50,6 50,9 

Statsbidrag enligt flyktingkvot 6,7 - - - 

Summa Intäkter 1 447,7 1 468,9 1 498,6 1 530,3 

Pensionskostnader 

För 2020 beräknas pensionskostnaderna uppgå till 98,3 mnkr 

inklusive löneskatt. Av dessa pensionskostnader avser 27,7 mnkr 

utbetalningar av tidigare intjänade pensioner och 70,6 mnkr avser 

årets intjänade pensioner.  

Upplåningsbehov 

Kommunens totala låneskuld uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 

659 mnkr och under 2020 har ytterligare 30 mnkr lånats upp. En 

omfattande genomgång av investeringsbehoven har gjorts under 

2020 och ett antal investeringar har prioriterats bort alt skjutits upp. 

Ambitionen att investeringar ska egenfinansieras har gjort att 

investeringsbudgeten har sänkts och därmed även lånebehovet. 

Under planperioden beräknas upplåningsbehovet till totalt 15 mnkr 

och att det uppstår under 2023. För planperioden beräknas 
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amorteringar göras med 85 mnkr och den totala låneskulden vid 

planperiodens slut beräknas därefter uppgå till 610 mnkr.  

Finansnetto 

Finansnettot som beskriver skillnaden mellan finansiella intäkter och 

kostnader beräknas bli negativt under hela perioden. Från -2 mnkr 

2021 till -2,4 mnkr 2023. Förändringen kopplas till en något högre 

snittränta för lånen.   

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 SKR 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 

beräknats komponentindelade. Ingen kompensation för 

kapitaltjänstkostnader har getts i nämndernas ramar. 



13 (54) Budget 2021 
Plan 2022-2023 

Kommunfullmäktige 

EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2021 OCH PLAN 2022-2023 

Ingen generell prisuppräkning har skett avseende investeringarna 

för 2021. Åren 2022 och 2023 är i finansieringsplanen uppräknade 

med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) respektive år. 

Fyra år i sammandrag 

Tabell 2 Fyra år i sammandrag 

 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Årets resultat, mnkr 21,7 19,1 24,0 24,5 

-varav återställande av negativt 
resultat från 2018, mnkr 

18,3 18,3 22,9  

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

1,5 1,3 1,6 1,6 

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 424,4 1 447,8 1 472,5 1 503,4 

– förändring från föregående år, % 4,1 1,6 1,7 2,1 

Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mnkr 1 447,7 1 468,9 1 498,6 1 530,3 

– förändring från föregående år, % 4,5 1,5 2,0 2,1 

Finansnetto, mnkr -1,6 -2,0 -2,1 -2,4 

Nettoinvesteringar, mnkr 171,6 101,0 100,7 88,3 

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 10,6 mnkr 

100 invånare fler eller färre  ca 5,7 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 

2020. 

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 2019 -2023. Antalet födda och antalet avlidna per år ligger 

ganska stabilt mellan åren. En nettoinflyttning till kommunen 

bedöms ske varje år.  

Befolkningsprognos för Sala 

 

I nedanstående tabell ses prognosen uppdelad i olika åldersklasser. 

19 000

20 000

21 000

22 000

23 000
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SCB befolkningsprognos Sala
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Tabell 3 Befolkning, Utvecklingstendenser för åren 2020-2023 i åldersklasser enl SCB-prognos.*  

Ålderskategorier 2020 2021 2022 2023 Periodens förändring, % 

Totalt Sala kommun 23 033 23 182 23 333 23 486 2 % 

Förskolebarn, 0-5 år 1 494 1 501 1 500 1 492 0 % 

Yngre skolbarn, 6-12 år 1 972 1 995 2 020 2 027 3 % 

Högstadieelever, 13-15 år 755 791 815 845 12 % 

Gymnasieelever, 16-18 år 739 743 743 782 6 % 

Befolkning i ålder, 19-64 år 12 321 12 343 12 354 12 365 0 % 

Pensionärer, Ålder 65-79 år 4 287 4 300 4 337 4 335 1 % 

Äldre personer, 80+ år 1 464 1 508 1 562 1 639 12 % 

*Avser folkmängd per 31 december respektive år 

Den faktiska befolkningsökningen mellan 2019 och 2020 var 78 

personer vilket är lägre än vad prognosen pekade på. 

Befolkningsutvecklingen för 2020 bedöms också bli lägre än 

prognosen. 
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Budgetskrivelse, Socialdemokraterna 

VI PRIORITERAR VÄLFÄRDEN 

Jämställdhet och solidaritet är grunden för vår socialdemokratiska 

politik och skall vara inriktningen för vårt arbete i kommunen. Vi 

socialdemokrater lägger nu fram en kommunal budget som 

investerar i en ännu bättre kommunal välfärd, en ordentlig satsning 

på miljö och klimatomställning samt en ordentlig återstart av 

näringslivspolitiken. 

De resurser som läggs på välfärden är satsningar som kommer att 

göra Sala till en bättre kommun där skolan är jämlik, segregationen 

minskas, den psykiska ohälsan bland våra barn och unga minskar, 

studieresultaten ökar, fler slutför sina gymnasiestudier, våra äldre 

får ett självständigare liv, de får bestämmer själva hur och när de vill 

ha sin hjälp, förebyggande arbetet ökar för att minska så att 

människor hamnar i missbruk och utanförskap. I Sala ska ingen 

lämnas efter men inte heller hållas tillbaka! 

Kommunens ekonomi befinner sig fortfarande i ett allvarligt läge 

även om vissa förbättringar har uppnåtts. Vår uppfattning är att den 

styrande borgerliga alliansen inte har klarat av att genomföra den 

ekonomiska handlingsplan som kommunstyrelsen beslutat om 

tidigare. Vi socialdemokrater fortsätter arbetet med att lägga förslag 

som stabiliserar den kommunala ekonomin och därmed skapar 

utrymme för välfärdssatsningar.  

Vi tror på framtiden och vi vet att Sala kan bättre. 

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

Allt präglas av osäkerhet 

I världsekonomin sker just nu en mycket snabb nedgång i 

sysselsättning och produktion till följd av coronapandemin. Det 

mycket osäkra prognosläge som rådde i våras kommunicerades från 

SKR (Sveriges kommuner och regioner) med ett scenario i stället för 

att beskriva en prognos. Läget tycks nu ha stabiliserats, såväl i 

omvärlden som i Sverige, jämfört med den dramatiska 

konjunkturkollapsen under mars, april och maj. Men fortfarande 

präglas den globala utvecklingen av stor ovisshet. Botten tycks ändå 
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vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu 

stiga. 

Återhämtningen kommer dock att ta tid. Under 2021 förväntas 

arbetslösheten att öka ytterligare jämfört mot tidigare år och 

beräknas ligga mellan 9,4-11 %. Lågkonjunkturen kommer att dröja 

sig kvar och år 2023 är arbetsmarknaden åter i balans enligt det 

scenario som SKR tagit fram.  

Den minskade sysselsättningen påverkar den kommunala ekonomin 

genom att skatteunderlaget inte ökar i den takt som kommunens 

kostnader förväntas öka till följd av ökade priser, löner och en 

växande befolkning med behov av välfärdstjänster. Detta är något 

som behöver tas i beaktande när budgetramarna sätts. 

 

Sala 

Tillväxten i skatteunderlaget 2020 kommer att drabbas hårt av de 

effekter som corona-pandemin orsakar på den ekonomiska tillväxten. 

Omfattande generella statsbidrag av engångskaraktär för år 2020 

hjälper till att kompensera för de minskade skatteintäkterna och 

förbättrar resultatet. Med dessa statsbidrag prognostiseras resultatet 

på helår till 15,5 mkr för 2020 mot budgeterade 21,7 mkr. Prognosen 

för balanskravsresultatet blir 8,8 mkr enligt delårsprognosen 

Därefter har SKR:s cirkulär 20:39 inkommit som visar på en 

försämring på 7,3 mkr för 2020. Delårsrapporten justerat med detta 

ger då ett balanskravsresultat på 1,5 mkr. 

Tillväxten i skatteunderlaget förväntas bli låg för de kommande åren. 

Nettokostnadsökningen bedöms blir år 2021 1,65 % 

Oavsett tillväxten i skatteunderlaget så har kommunen att förhålla 

sig till de pengar som finns. Ramarna som tilldelas verksamheterna 

sätts utifrån att pengar först avsatts till resultatmålet och 

kommunstyrelsens förfogande. 
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Resultat för 2021 behöver vara minst 18,3 mkr och för 2022 på 22,9 

mkr för att återställa de negativa resultaten för åren 2018 och 2019. 

Kommunstyrelsens förfogande har idag inga riktlinjer som reglerar 

vad förfogandet ska användas till. Vi anser att riktlinjer måste tas 

fram för att reglera detta.  

Kommunstyrelsens förfogande är följande: 

År 2021 4141 tkr  0,28 %  

År 2022 4245 tkr  0,28 %  

År 2023 4356 tkr  0,28 %  

Som ett led i att effektivisera administrationen gällande IT-licenser 

och andra IT kostnader så är ramarna justerade enligt följande: 

SKN -1 084 tkr VON -1 648tkr KFN: -267tkr ÖF -5 tkr KS +3 004tkr. 

Från och med 2021 kommer vuxnas lärande och 

arbetsmarknadsenheten att ingå i skolnämndens ansvarsområde. De 

har tidigare ingått i kommunstyrelsens verksamheter. En 

ramförändring är justerad enligt följande: 

KS -27 227 tkr  SKN +27 227 tkr 

Flytt av kulturskolans verksamhet från skolnämnden justeras enligt 

följande: 

SKN -4528 tkr  KFN +4528 tkr 

För att öka resurserna till nämnderna så behöver översynen kring 

kommunens verksamheter prioriteras och se över vilka kostnader 

som kan minskas för att skapa resursutrymme. Det vi främst tänker 

på är lokalkostnader. Det finns ytterligare effektiviseringar som 

behöver ses över för att skapa utrymme.  

BEFOLKNING OCH DEMOGRAFI 

Sala kommun har sedan 2008 haft en positiv befolkningsökning. 

Mellan 2008-2019 ökade Sala kommun med 1 529 personer. Största 

var ökningen mellan 2013-2018. Kommunen ökade under denna 

period med 1 047 personer. Under åren 2020-2030 förväntas 

befolkningen öka med 1 561 personer till 24 594 personer 31 

december 2030. I snitt handlar det om en ökning med 156 

personer/år utifrån den befolkningsprognos som är framtagen av 

SCB. Det första halvåret 2020 visar dock på en minskning av 

invånarantalet och den 30 juni 2020 var antalet invånare 22 845 mot 

22 894 invånare den 31 december 2019, en minskning med 49 

personer.  
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Andelen äldre personer, 80+ ökar stadigt under perioden 2021 - 

2033. Det är inom den gruppen som också behovet är störst av 

kommunens service via hemtjänst och äldreboende. 

 

KOMMUNENS SKATTEINTÄKTER 

Kommunens skattesats uppgår till 22,31 kr och ingen förändring är 

budgeterad för budgetåret 2021 eller verksamhetsåren 2022-2023. 

Skatteintäkter kommer in i kommunkassan det år som de avser, men 

är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december 

följande år. Därför spelar prognoser över skatteunderlagets tillväxt 

stor roll för planeringen i kommuner och regioner. Om tillväxten av 

kommunens skatteunderlag skiljer sig från den genomsnittliga 

tillväxten i riket, justeras det via inkomstutjämningen. Sala kommun 

använder sig av SKR:s prognoser vad gäller skatteunderlagets 
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tillväxt. Enligt SKR:s cirkulär 20:39 anges skatteunderlagets tillväxt 

för år 2020 till 1,9 %, för år 2021 till 1,5 %, för år 2022 till 3,5 % och 

för år 2023 till 3,9 %.  

Skatteintäkter tkr 

Budget 2021 1 038 276 tkr  

Plan 2022 1 068 296 tkr 

Plan 2023 1 101 676 tkr 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Årets resultatmål var satt till 1,5 % för 2020. 

Generellt brukar ett resultat mellan 2-3 % betraktas som god 

ekonomisk hushållning, eftersom ett sådant resultat ger utrymme för 

att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal 

investeringsvolym i en kommun. Kommunen ska över tid sträva efter 

resultatöverskott motsvarande minst två procent av kommunens 

skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Resultatnivån 

ska vara förenlig med kommunens riskexponering. 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall vara 

större än nettokostnadsökningen. Nämnderna ska bedriva 

verksamheten inom beslutande anslag och de externa intäkterna ska 

öka i förhållande till de externa kostnaderna. 

Sala kommun har åren 2018 och 2019 haft negativa resultat 

motsvarande totalt 59,5 mkr. Dessa ska återställas under åren 2020 

med 18,3 mkr, 2021 med 18,3 mkr och 2022 med 22,9 mkr. Detta 

ställer krav på ett resultat högre än 1 %. 

Resultatutveckling 2015-2019, mkr 
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Resultatmålet för perioden 

2021 19 096 tkr  1,3 % 

2022 23 978 tkr 1,6 %  

2023 24 485 tkr 1,6 % 

VI STÄRKER NÄRINGSLIVET OCH ÖKAR TRYGGHETEN HOS MEDBORGARNA 

Sala kommun har många företag inom olika branscher. För att 

möjliggöra tillväxt i hela kommunen behöver en rad olika åtgärder 

och satsningar genomföras för att stärka näringslivet. En kommun 

med ett livskraftigt näringsliv skapar inte bara jobb och 

skatteintäkter, det stärker också kommunens varumärke. Det ska 

vara lätt att driva företag i Sala. Därför ska förutsättningar skapas för 

näringslivet att kunna expandera och anställa. Det ska ske genom 

dialog mellan näringslivet och kommunens alla verksamheter. Det 

ska tydliggöras om en gemensam syn hur kommunen tillsammans 

med näringslivet ska värna den lokala företagsamheten. De 

upphandlingar som sker ska möjliggöra för lokala entreprenörer att 

kunna delta. En kompetensinventering behöver genomföras för att 

klara kompetensförsörjningen både för näringslivet och kommunens 

egna verksamheter. Sala kommun har en geografisk bra placering i 

Mälardalen med närhet både till Uppsala/Stockholm och 

Västerås/Linköping. Marknadsföringen av kommunen i landet är en 

viktig insats, för att öka antalet etableringar men också för att öka 

antalet besökare och inflyttare till kommunen.    

Fler bostäder behöver byggas inte minst för att de unga ska kunna 

ges möjlighet att flytta hemifrån. Behovet av fler bostäder behövs i 

hela kommunen med blandad upplåtelseform. Störst är dock behovet 

av hyresrätter och kommunen bör ta initiativ för att möjliggöra för 

andra intressenter utöver det kommunala bolaget Sala Bostäder AB 

att bygga dessa.  

Bredbandsutbyggnaden behöver snabbas upp. I Sala stad är 

tillgången till bredband god. Fortfarande är det många hushåll och 

företag, inte minst på landsbygden, som saknar tillgång till bredband. 

Arbetet för att tillgodose kommuninvånarna med bredband behöver 

få en högre prioritet inom kommunen. Det behöver involveras fler 

aktörer för att öka utbyggnadstakten så att alla hushåll och företag 

har tillgång till bredband senast årsskiftet 2022.  

Den otrygghet som idag upplevs måste tas på största allvar. Det ska 

vara tryggt att vistas ute i Sala kommuns miljöer. Att kontinuerligt 

utföra trygghetsvandringar i hela kommunen är ett sätt att öka 
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tryggheten. Vid en trygghetsvandring deltar vanligen boende i 

området, men också företrädare för lokala föreningar, 

bostadsföretag, politiker och polis. Därefter upprättas en plan vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att öka tryggheten. Kommunen 

behöver också se över belysningen så att fler områden blir upplysta.  

Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna vara med och 

påverka beslutsfattandet genom att medborgardialoger införs. 

Medborgardialogerna ska ses som ett verktyg i utvecklingen av 

kommunen. Dessa kan ske både inom ett ämne och/eller ett 

geografiskt område.  

Silverlinjen är idag den busslinje som trafikerar innerstaden på tider 

som idag inte är anpassad till efterfrågan. Behovet att utöka 

Silverlinjen och den övriga kollektivtrafiken behöver ske, inte minst 

för att tillgodose efterfrågan men också för att kollektivtrafiken är en 

viktig del i tillväxtarbetet. Fler ska kunna ta bussen och ställa bilen 

hemma utan att resandet tar längre tid.  Även tågtrafiken utgör en 

viktig del för kommunens resande och pendlande. Antalet turer mot 

Uppsala/Stockholm måste öka.  

Målet att år 2030 ska Sala kommun vara en energi- och 

klimatförebild i länet och landet är ett bra mål. Arbetet för att nå 

målbilden behöver växlas upp, detta uppnås genom att medborgarna, 

företagarna och föreningslivet involveras i detta arbete tillsammans 

med kommunen. Många kommuner väljer att komplettera sitt klimat- 

och miljöarbete med en koldioxidbudget vilket även Sala kommun 

bör göra. Miljö- och klimatmålet måste på ett tydligare sätt ingå i det 

kommande målarbetet. Resurser avsätts till arbetet för att nå målet.  

Kommunen ska ta över all städning i kommunal regi allteftersom de 

nuvarande avtalen löper ut. Detta är också ett led i att kunna erbjuda 

alla att jobba heltid inom kommunens verksamheter s.k. 

kombitjänster. Kommunen har allt att vinna på att själv sköta 

städningen och lokalvården, inte minst utifrån nya och hårdare 

hygienkrav för att minska och förebygga smittspridning.  

Vi vill ge de anställda möjlighet att genom inflytande och 

medbestämmande kunna påverka frågor som rör arbetsmiljö, 

arbetstider och löner. Vi vill införa ett arbetsmiljöpris ”Silverpriset”. 

Priset är tänkt att uppmuntra både chefer och medarbetare att 

tillsammans jobba för en god arbetsmiljö på sin arbetsplats präglad 

av inflytande och medbestämmande.   

I budgeten för 2021 anvisar vi 210 897 tkr kronor till 
kommunstyrelsen.  
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Våra prioriteringar för planperioden: 

- Öka dialogen och samverkan mellan upphandlingsenheten och 

näringslivet för att möjliggöra för lokala entreprenörer att kunna 

delta vid upphandlingar 

- Satsa på en etableringsfunktion som om har till uppgift att både 

marknadsföra och öka antalet etableringar till kommunen 

- Ta fram en ”Salamodell” likt Rättviksmodellen som syftar till att 

regelförenkla och utveckla samarbetet mellan näringslivet och 

kommunens tillsyns- och myndighetsutövning.   

- Detaljplanera mark som ökar bostadsbyggandet med inriktning att 

fler hyresrätter byggs i hela kommunen.  

- Alla kommuninvånare och företagare ska ha tillgång till bredband 

senast 31 december 2022 

- Genomföra trygghetsvandringar för att öka tryggheten för 

kommuninvånarna och snabbt åtgärda hinder som upplevs otrygga 

- Införa medborgardialoger som en del i beslutsfattandet 

- Tillgängliggöra kollektivtrafiken så den anpassas till efterfrågan och 

arbeta för ökade turer med tåg främst mot Uppsala/Stockholm 

- Klimat- och miljöarbetet prioriteras tydligare mot idag. Fler 

involveras för att målet ska uppnås. En koldioxidbudget tas fram 

- Överta all städning i kommunal regi.  

- En plan tas fram för hur kommunen ska bli en attraktivare 

arbetsgivare tillsammans med medarbetarna och facken. 

- Införa ”Silverpriset” 

EN TRYGG OCH JÄMLIK KUNSKAPSSKOLA FÖR ALLA 

Behovet av satsningar inom skolan är stora och nu krävs tydliga 

prioriteringar. Fokus för skolans verksamhet ska vara elevernas 

kunskapsinhämtning och respekt för grundläggande värden. Målet är 

att barn och ungdomar mår bra i skolan och klarar kunskapskraven. 

Skolan skall vara en trygg och säker plats. Den skall stärka elevernas 

självkänsla och självförtroende samt viljan att lära sig. 

Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever lyckas 

med sin utbildning var i kommunen de än går. Likvärdighet innebär 

lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildningen samt att 

skolan förmår kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. 

Målet är att alla ska gå ut högstadiet med godkända betyg. Det gör det 

möjligt för den enskilde eleven att komma in på vald 

gymnasieutbildning. Alla elever i gymnasiet skall lämna skolan med 
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ett examensbevis som öppnar vägen till studier på universitet eller 

högskolor. 

En grundläggande förutsättning för att möjliggöra satsningar på 

elevernas kunskapsinhämtning är behöriga lärare och förskolelärare. 

Inom det här området krävs stora satsningar. Sala kommun ska vara 

en attraktiv arbetsgivare och vi ska bedriva ett mer aktivt 

rekryteringsarbete. Vi behöver utveckla vårt samarbete med 

högskolor för att utbilda fler i vår personal till behöriga lärare, och 

finnas med som ett starkt alternativ när nyexaminerade lärare ska 

söka sina första jobb. Vi vill se ett ökat systematiskt 

utvecklingsarbete inom detta område.  

Vi behöver göra mer för arbetsmiljön för anställda inom 

verksamheten. Nya arbetssätt kommer bli aktuella och där ska vi 

ligga i framkant.  Medel för kompetensutveckling skall avsättas. Vi 

ska också se över möjligheter att utveckla tjänster som 

lärarassistenter för att låta lärare fokusera mer på undervisning. Vi 

ska låta proffsen vara proffs.  

Kommunen har många grundskolor där Ranstaskolan och den nya 

Vallaskolan är de senaste nybyggda tillskotten. Men idag finns även 

moduler uppställa vid många av våra skolor för att verksamheten 

inte ryms inom befintliga lokaler. Det är en fråga om arbetsmiljö för 

elever, lärare och annan skolpersonal. Skolans verksamhet som vi ser 

ska hållas i väl underhållna och ändamålsenliga lokaler.  

En översyn av Salas skolstruktur och kommande investeringsbehov 

behövs, inte bara av ekonomiska skäl utan även för att skapa 

förutsättningar för att uppnå högre likvärdighet för kommunens 

elever, för en attraktiv arbetsmiljö som underlättar rekrytering av 

behörig personal och för att uppnå generellt högre kunskapsresultat 

och minskad segregationen. 

Skolan i Sala kommun har en bred verksamhet med förskola, 

förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, fritidshem. Alla 

dessa verksamheter ska vi fortsätta driva och utveckla i kommunens 

regi. Vi kan inte tillåta att skolan är en marknadsplats för vinstgiriga 

affärsföretag. För att skapa en rättvis och likvärdig skola med fokus 

på kunskapsmålet måste de negativa effekterna av det fria skolvalet 

ses över och riktlinjer tas fram för skolplacering som motverkar 

segregation. 

Sala kommun ska också klara av att tillgodose behovet av 

förskoleplats inom 4 månader, som är den nationella tidsgränsen, 

och på sikt vill vi se att vi klarar av att erbjuda förskoleplats på 
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önskat placeringsdatum. Eftersom våra kommuninvånare arbetar 

olika tider på dygnet och under veckans alla dagar behöver 

barnomsorgens tillgänglighet anpassas efter efterfrågan.  

Gymnasieskolan har under de senaste åren utvecklats positivt men 

det gäller att hålla i arbetet så att en större andel av Sala kommuns 

ungdomar väljer att läsa vid Kungsängsgymnasiet eller Ösby 

naturbruksgymnasium. Vi vill se en ökad samverkan mellan 

gymnasieskolorna och näringslivsenheten för att öka antalet UF-

företag i kommunen.  

Kulturskolan ska överföras ifrån skolan till kultur- och fritid. Främst 

för att kulturskolan inte ska behövas ställas mot skolans lagstadgade 

verksamhet, men också för att enklare kunna möta upp det aktiva 

föreningslivet kring kulturskolans verksamhetsområde 

Från och med 1 januari 2021 går Arbetsmarknadsenheten och 

Vuxnas lärande över till skolnämnden. Dessa verksamheter erbjuder 

en rad av olika studie- och arbetsmarknadspolitiska insatser som 

stärker individens kompetens och möjligheter att få ett arbete eller få 

en utbildningsgrund samt är en viktig del till ökad integration. 

I budgeten för 2021 anvisar vi 580 249 tkr kronor till 
skolnämnden.  

Våra prioriteringar för planperioden: 

- Barngrupperna i förskolan ska anpassas till det antal så att barnen 

erbjuds en trygg och stimulerande miljö där behörig och kunnig 

personal har tid att se varje barn. 

- Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg 

plats för kunskap, skapande, musik och idrott. 

- Alla elever i Sala kommun ska lämna grund- och gymnasieskolan 

med fullständiga betyg. Lovskola och läxhjälp efter behov. 

- Genomströmning av antalet elever på introduktionsprogram skall 

snabbas upp  

- Minska antalet avhopp från gymnasiet genom ett målmedvetet 

utvecklingsarbete så att fler ungdomar slutför sina studier med 

examen.  

- Säkerhetsställa att det är ordning och studiero i skolan genom 

mobilförbud och stärkt ledarskap i klassrummet. Införa 

- Införa separat mentorskap så lärarna får mer tid för planering och 

undervisning. 

- Ge riktat pedagogiskt och psykosocialt stöd å eleverna som är 

hemmasittare att komma tillbaka till skolan. 
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- Ge strategiska kompetenshöjande insatser för anställda obehöriga 

lärare samt bedriva systematiskt utvecklingsarbete för att få fler 

behöriga lärare och förskolelärare till våra skolor och förskolor.  

- Satsningar på kompetensutveckling inom NPF och utveckla/stärka 

mentorskap och handledning för elever med påtagliga 

studiesvårigheter. 

ETT STARKT SAMHÄLLE ÄR GRUNDEN FÖR EN VÅRD OCH OMSORG SOM 
FINNS DÄR NÄR DU BEHÖVER DEN. 

Försörjningsstöd är ett yttersta skyddsnät för dem som trillat genom 

maskorna i andra trygghetssystem. En tillfällig hjälp i speciella 

situationer, inget någon långsiktigt ska klara sig på. Trots detta ser vi 

att barn växer upp i familjer som får sin försörjning genom 

ekonomiskt bistånd. Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att 

barn får gå hungriga och frysa för deras föräldrar inte har råd att 

köpa mat och kläder. Ofta handlar det istället om att barn i familjer 

som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, 

tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra 

boendeförhållanden samt saknar en känsla av att kunna förverkliga 

sina drömmar. 

Att växa upp i fattigdom har en starkt negativ inverkan på barns 

möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter och till goda 

livschanser. Det som för många andra är små kostnader sätter hinder 

för deltagande i det som är kostnadsfritt t ex. en bussbiljett, avgifter 

för fritidsaktiviteter eller utrustning.  

Alla barnfamiljer ska därför ha rätt till insatser som t ex. arbete, 

utbildning eller behandling från kommunen i samverkan med 

regionen och staten. Syftet är att man inte skall behöva uppbära 

ekonomiskt bistånd mer än 9 månader. Det kommer vara positivt för 

det enskilda barnet, för familjen och för samhället. Det rådande läget 

tydliggör behovet av ett starkt samhälle. 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar och även dess 

konsekvenser av utsatthet och utanförskap. Missbruk och 

gängproblematik sjunker allt längre ned i åldrarna med risker för 

ökade problem och skador som följd. Besöken på de öppna 

verksamheterna familjerådgivningen, skolteamet och familjeteamet 

fortsätter att öka. Dessa mycket viktiga verksamheter måste stärkas 

upp så att det förebyggande arbetet prioriteras, inte minst det som 

riktar sig mot barn och unga. Bortsett från det kloka i att direkt 

investera i människor och möjligheter så är det på sikt även en 
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ekonomisk investering för kommunen genom tex uteblivna 

kostsamma institutionsplaceringar. 

Behovet av LSS-boenden är stort inom de närmaste åren. Dels för att 

ersätta befintliga, dels för att behovet av fler platser ökar.  

Kommunen har idag tomställda vårdavdelningar inom 

äldreomsorgen som på sikt kommer att behöva öppnas igen. Behovet 

finns även av andra sorters boenden som till exempel 

trygghetsboenden och seniorboenden i hela kommunen. 

Demografin visat att antalet äldre ökar och därmed kommer behovet 

av ytterligare service inom välfärden att öka. 

Efterfrågan på välfärdstjänsterna är fortsatt hög och alla prognoser 

visar att behovet kommer att bestå över lång tid framöver.  

Pandemin har tydligt visat på brister i välfärden, därför ska 

satsningar på arbetsmiljön och trygga anställningar samt bättre 

villkor för vår äldreomsorgspersonal genomföras. Med detta säkrar 

kommunen framtidens personalbehov. Fortbildning och 

kompetenshöjning för personalen ska vara en löpande del för alla 

olika yrkesgrupper. Äldreomsorgslyftet är en viktig satsning från 

staten som kommunen aktivt ska ta del av.   

Mottagare av hemtjänst skall själva avgöra hur och när de vill ha sin 

hjälp. Behovet ska styra och inte tiden. Genom att införa den s.k. 

”Skönsmomodellen” blir detta möjligt. Trycket på hemtjänsten ligget 

konstant och behovet väntas öka. För oss Socialdemokrater är det 

viktigt att se helheten och vi vill därför att kommunen skall 

återinföras som valbart alternativ när det gäller hemtjänstens 

serviceinsatser. 

All forskning kring äldreomsorg visar att förebyggande insatser är 

den effektivaste åtgärden för att begränsa kraftigt stigande 

kostnader. Genom förebyggande insatser så senareläggs behovet av 

stöd och hjälp.   

Demens är ett växande problem i takt med att antalet äldre ökar. 

Demens är den sjukdom som idag kostar samhället allra mest. 

Antalet personer som drabbas av pre-senil demens ökar. Det är en 

grupp som idag inte passar in någonstans. En grupp som kräver stor 

och omfattande vård och omsorg. Alternativ måste skapas som 

passar individen med någon form av skräddarsytt boende/stöd för 

yngre demenssjuka och deras anhöriga.  

Digitalisering – Välfärdsteknik är ett spännande och nödvändigt 

komplement till dagens vård och service för att klara av framtidens 
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ökade behov. Tekniken utvecklas i rasande fart och möjliggör ökat 

självbestämmande för vårdtagaren samt ett effektivt och avlastande 

arbetsredskap för personalen. 

Utöver den tilldelade ramen för vård- och omsorg finns ytterligare 

10,9 mkr som är riktade mot äldreomsorgen. Dessa pengar ska 

användas till trygga anställningar och fler undersköterskor för att 

öka trivseln och kvalitén inom äldreomsorgen.  

I budgeten för 2021 anvisar vi 575 152 tkr kronor till vård- och 
omsorgsnämnden.  

Våra prioriteringar för planperioden: 

- Äldreomsorgslyftet skall användas för att säkerställa kompetens- 

och personalförsörjningen. 

- Barnfattigdomen ska bekämpas och ingen barnfamilj ska leva på 

försörjningsstöd mer än 9 månader. 

- Krafttag mot barnfattigdom, missbruk och utanförskap genom 

samordning mellan olika förvaltningar och verksamheter. 

- Verksamheter som skolteamet, familjeteamet och familjerådgivning 

måste prioriteras som en del i det förebyggande arbetet. 

- En särskild boendelösning för personer med pre-senil demens 

tillskapas. 

- Skönsmomodellen införs. Valfrihet på riktigt i hemtjänsten  

- Låt proffsen vara proffs, omvårdnadspersonalen ska ha inflytande 

över sitt arbete och arbetsschema. 

- Nybyggnation av tre nya LSS-gruppbostäder. 

- Fortsätta satsningen på digitaliseringen och välfärdstekniken för att 

uppnå en högre kvalité med mindre resurser. 

- Fortsätta ta del av statens satsningar för att höja 

habiliteringsersättningen för de inom daglig verksamhet. 

ETT RIKT KULTUR- OCH FRITIDSLIV BIDRAR TILL ÖKAD LIVSKVALITÉ OCH 
FLER I RÖRELSE 

Ett utbud av olika kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till att skapa ett 

rikare samhälle att leva i. En kommun kan mäta sin attraktivitet 

genom att kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds i hela kommunen 

men också genom att det ska vara en självklar del av 

kommuninvånarnas vardag. Genom rörelse kan den ökade psykiska 

ohälsan förebyggas.  

Vår strävan är ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där 

alla kan utvecklas i en trygg miljö på sina villkor och där själva 
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deltagandet och utövandet bygger på glädje och lust. Ett föreningsliv 

som lär ut föreningskunskap och hur demokrati fungerar. Så bygger 

vi Salas föreningsliv ännu starkare. 

Föreningslivet i Sala ska fortsättas att drivas i sin nuvarande form 

med bidrag och stöd från kommunen. Dialog behöver ske hur detta 

arbete kan utvecklas genom den lokala överenskommelsen som finns 

tecknad mellan kommunen och civilsamhället.  

Våra ungdomar och barn är det viktigaste vi har och de är framtiden. 

Ungdomslokalen som finns på Täljstenen vänder sig idag till barn och 

unga från 13 år. Då behovet finns att vända sig till ännu yngre barn 

och ge dem en meningsfull fritid så ska detta möjliggöras. 

Hockeyhallen är en mycket välbesökt sportarena som förutom 

hockey erbjuder allmänhetens åkning vid ett flertal tider varje dag. 

Hockeysargen är 31 år gammal och behöver bytas ut av 

säkerhetsskäl. 

Sala kommun har under flera år anordnat sommarlovsläger och de 

har de senaste åren varit avgiftsfria vilket vi ser som mycket lyckat 

då alla har möjlighet att delta. Därför kommer vi att prioritera att det 

kommer att vara avgiftsfritt i framtiden. 

För att fortsätta utveckla Lärkans sportområde så behöver arbetet 

med Vision Lärkan återupptas och en dialog med föreningslivet bör 

ske för hur området ska utvecklas. 

Behovet av ett nytt badhus är stort. Ett arbete pågår med att ta fram 

förutsättningarna för ett sådant. Ett badhus har många fler 

funktioner än att tillhandahålla att människor kan bada till exempel 

simundervisning för kommunens alla barn i åk 2.  

Mötesplatser för äldre får en ännu viktigare roll nu när många äldre 

är isolerade på grund av coronapandemin.  Att bryta ensamheten är 

viktigt för ökat välmående. Så fort det är möjligt så ska 

träffpunkterna för äldre öppnas och möjliggöra för att fler ska få 

förutsättningar att besöka dessa. 

Under 2021 vill vi starta ett arbete med målet att bli årets 

Kulturkommun 2023. 

I budgeten för 2021 anvisar vi 56 887 tkr kronor till kultur- och 
fritidsnämnden.  

Våra prioriteringar för planperioden: 

- Möjliggöra ”Meröppet” i biblioteken i Västerfärnebo och Möklinta  

- Satsa på ny simhall 
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- Fortsätta stödja Salas omfattande föreningsliv. 

- Låta fler barn ta del av ungdomslokalens aktiviteter 

- Ny sarg i hockeyhallen 

- Avgiftsfria sommarlovsläger 

- Låta fler äldre få förutsättningar att besöka träffpunkterna  

- Bli årets kulturkommun år 2023. 

INVESTERINGSPLAN 2021-2028 

Investeringsbehovet är stort i Sala kommun inte minst när det gäller 

skollokaler men också av LSS-bostäder och ett nytt badhus. Samtidigt 

behövs investeringar inom VA-programmet, Gruvans vattensystem, 

planerat vägunderhåll och gång- och cykelvägar med mera Dessa 

investeringar är årligen återkommande och behöver prioriteras.  

En ny investeringsmodell är framtagen och den kommer att tillämpas 

i sin helhet först i budgetarbetet från år 2022. 

Vi socialdemokrater väljer att tillämpa den så långt det är möjligt 

redan nu då den ger en bättre kontroll över investeringskostnaderna 

och de driftskostnadskonsekvenser som uppstår. För att ha en bra 

nivå på investeringsbudgeten så bör inte investeringsvolymen 

överstiga årets resultat plus avskrivningar. Detta ställer krav på att 

verksamheterna levererar planer över vilka investeringar som ska 

ske under 2021 och att detta redovisas i samband med 

månadsuppföljningarna. De större strategiska investeringarna som 

sträcker sig över flera år, till exempel ny, om - och tillbyggnationer 

sker först efter att ett startbesked beviljats av politiken. För att få 

starbesked så ska en rad kriterier vara uppfyllda som tidsplan, 

ritningar samt driftkostnadskonsekvenser.  

Vi socialdemokrater anser att en investeringsplan måste hålla över 

tid och vid politiska skiften. En plan som sträcker sig längre än tre år 

är en nödvändighet utifrån de stora investeringsbehov kommunen 

står inför. Därför är det viktigt att den beslutade investeringsplanen 

efterlevs för att i framtiden minska felaktiga investeringar och 

fördyrande driftskostnader.  

Badhuset har precis genomgått en renovering som inneburit att 

badhuset åter öppnat med tillgång till stora bassängen och 

undervisningsbassängen.  Under 2021 behöver ett beslut om ett nytt 

badhus fattas. Målet är att det skall stå färdigt under 2027. 

Nuvarande Åkraskolan behöver ersättas då den idag enbart består av 

moduler och detta är mycket kostsamt för kommunen. För att få ett 

helhetsgrepp kring skolans lokalbehov så har uppdrag givits och ska 
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återrapporteras våren 2021.  Men redan nu finns behov som 

prioriterats när det gäller Kyrkskolan i Möklinta och Varmsätra 

skola. Kyrkskolan får en omfattande ny- och ombyggnation så 

verksamheten kan lämna Åsgården (ett tidigare äldreboende) som 

inte är lämplig som skollokal. Varmsätra får en ny skolbyggnad som 

är anpassad efter de krav på tillgänglighet som efterfrågas. Den skall 

stå klar till höstterminen år 2024. Behovet är stort av tre nya LSS-

boenden under planperioden. Två av dem kommer att ersätta 

befintliga boenden.  Dessa kommer att tas i drift år 2022 och år 2024. 

Tredje boendet genererar sex nya boendeplatser och tas i drift år 

2026. 

Under planperioden investerar vi i följande: 

- Nybyggnation av Varmsätra skola 

- Om - och tillbyggnation Kyrkskolan, Möklinta 

- Nybyggnation av tre LSS-boenden 

- Ny konstgräsplan på Lärkan 

- Ny hockeysarg i hockeyhallen 

- Färdigställande av skateparken och bollplan 

- Ett nytt badhus 

- Upprustning av torget, färdigställt 2023 

- Fortsätta tillgänglighetsarbetet i lekparken i Sala stadspark 

- Ny ”Åkraskola” 

- Gång- och cykelvägar  
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Landsbygdsutveckling  

Den största delen av vägnätet i Sala kommun förvaltas av 

vägsamfälligheter som erhåller statligt stöd till 70 procent för 

kostnaderna. Kommunen bidrar till viss del med stöd. Vi 

Socialdemokrater anser att det kommunala stödet måste öka och att 

kommunen inventerar under 2021 hur detta skall ske.  

Aguélimuseet en viktig del i kommunens konst 

Genom en donation från stadsläkaren Carl Friberg kan Ivan Aguélis 

konstverk visas i Sala. Nationalmuseum har äganderätt till 

konstsamlingen men ska, om möjligt visas i Sala enligt en önskan i Dr 

Fribergs testamente. 

Genom Sala konstförening och Aguélimuseet kan delar av 

konstverken visas. 

Aguélimuseet har trångt i sina lokaler, små personalresurser, korta 

öppettider och knappa möjligheter att utveckla verksamheten. 

Inriktningen måste vara att Aguélimuseet ska kunna öka sina 

öppettider, kunna arrangera konstutställningar och bedriva 

verksamhet kopplat mot kommunens skolor och förskolor.    

Frågan i vilken form Aguélimuseet ska drivas, kommunalt eller 

föreningsdrift, har diskuterats under många år. Vi Socialdemokrater 

anser att det nu är dags att ta ställning i frågan om Aguélimuseets 

Nettoinvesteringar Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Kommunstyrelsen

Kommunchef/Näringsliv 0 200 200 0 0 0 0

Kommunchef/IT 4 000 1 000 5 000 0 0 0 0

Personalkontor 400 0 0 0 0 0 0

Ekonomikontor 4 500 2 000 0 0 0 0 0

Räddningstjänst 5 000 4 000 2 050 0 0 0 0

Samhällsbyggnadskontor

Kart/Mät 0 0 0 0 0 0 0

Lokalförvaltarna 40 500 50 500 61 000 45 500 19 500 65 500 0

Kommunala Gator och vägar 13 850 11 150 14 800 14 750 9 900 9 750 0

Parkverksamhet 2 600 4 250 5 250 1 500 1 500 1 500 0

Gruvans Vattensystem 4 800 2 800 5 700 500 500 500 0

VA-verksamheten 26 900 27 300 7 300 9 300 9 300 9 300 0

Teknisk service 0 0 0 0 0 0 0

Plan- och utveckling -14 000 -9 000 -19 500 -700 -700 -700 0

Summa Samhällsbyggnadskontor 74 650 87 000 74 550 70 850 40 000 85 850 0

Summa KS 88 550 94 200 81 800 70 850 40 000 85 850 0

Kultur och fritidsnämnd 6 200 0 1 000 0 0 0 0

Skolnämnd 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0

Vård- och omsorgsnämnd 2 250 2 500 1 500 1 000 1 000 1 000 0

Summa 101 000 100 700 88 300 75 850 45 000 90 850 0
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framtid. Museet behöver också större lokalytor. Antingen genom att 

få tillgång till mer ytor i Täljstenen eller att undersöka om en helt ny 

lokal ska tas i anspråk. 

Tillsammans med Sala Silvergruva och Väsby kungsgård är 

Aguélimuseet ett viktigt turistmål för Sala. 

Inköp av lasarettsområdet 

Lasarettsområdet där nuvarande lasarettsbyggnad finns är en 

mycket viktig strategisk plats invid resecentrum, nära till centrum 

och beläget invid parkområdet vid Ekeby dammar.  

För Sala kommun är detta område oerhört värdefullt. Kommunen 

måste därför ta initiativet till att få full förfoganderätt över detta 

område. Det är viktigt att kommunen kan bestämma över hur 

utvecklingen av stadens centrum ska ske och hur detta ska bebyggas. 

Ett så viktigt område som Lasarettsområdet kan inte överlämnas till 

andra aktörer utom kontroll för kommunen. 

Öka politikens påverkan och insyn i upphandlingar 

Idag sker upphandlingar i kommunens regi utan någon insyn eller 

påverkan från politiken. Många andra kommuner hanterar 

upphandlingsunderlag och förfrågningar politiskt innan dessa 

publiceras vilket även bör ske i Sala kommun. En annan viktig fråga 

är också uppföljningen av pågående upphandlade avtal dessa 

behöver också återrapporteras till politiken. 

Minska lokalkostnaderna för att frigöra resurser till 

verksamheterna 

Kommunens lokalkostnader uppgår till ca 130 miljoner. Arbetet med 

att genomföra vilka fastigheter i egen regi som kan avyttras och vilka 

avtal med extern aktör som kan avyttras alternativt omförhandlas för 

att minska kostnaderna för kommunens verksamheter behöver 

växlas upp.  

 

Finansiella mål 

- Resultatmålet ska vara 1,3 % för 2021 inkl. återställandet av 

negativt resultat, 2022 1,6 % inkl. återställande av negativt resultat 

samt 1,6 % för 2023 

- Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara 

större än nettokostnadsökningen 

- Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 

kommunfullmäktige beslutade anslag 
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- Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad 

intäktfinansiering av sin verksamhet 

- Styrelser och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera 

verksamheterna med bibehållen kvalité 

De kommunala bolagen 

- att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta  

+ 1 % på insatt kapital, 

- att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande 

statslåneränta + 1 % på insatt kapital 

- att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB  
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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 

halvårsskiftet 2020 uppgick antalet invånare till 22 845 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 

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

hållbart samhälle med god livskvalitet. 

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



37 (54) Budget 2021 
Plan 2022-2023 

Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka 

kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för 

attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. 

En ny översiktsplan för hela Sala kommun håller på att arbetas fram. 

Planen ska ta ett helhetsgrepp om förutsättningar och framtid för 

Sala kommun och innehålla både dagens kända 

planeringsförutsättningar och den politiska viljeinriktningen för 

framtida samhällsutveckling. Översiktsplanen ska visa inriktning 

både på kort och lång sikt, Sala år 2035 med utblick mot år 2050. 

INDIKATORER FÖR MÅLET: ETT VÄXANDE SALA 

Tabell 4 Indikatorer för målet: Ett växande Sala 

Sala utvecklas när: Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

Befolkningsutvecklingen är positiv  +78 +185 +278 

Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar  

0 3 11 

Köpeskillingskoefficienten ökar1 1,70 1,75 2,02 

Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr)1 2 004 2 154 1 780 

Antalet lägenheter i flerbostadshus ökar  +80 +41 +6 

Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking 
med 20 %  

266 240 271 

-förändring. % -11 11 -6,7 

1Avser småhus (permanentbostad) Källa: SCB.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 
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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 5 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling 

Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

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

Ingen 

 mätning  

2019 

63 Ingen 

 mätning  

2017 

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

151 85 110 
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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 6 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när: Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

Antal resor med kollektivtrafik (buss) ökar, tusental  305 271 204 

Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar 
(%) 

38 42 41 

Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet 
bilar ökar 

54,3 54,0 51,0 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar (förändring i %) -6,5 2,8 2,1 
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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 7 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service 
när: 

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

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

Ingen 

 mätning  

2019 

60 Ingen 

 mätning  

2017 

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 8 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet 

Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

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 
delvis 

uppfyllt 

Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet 
att söka gymnasieskola ökar 

83,0 87,0 83,5 

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 9 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande 
när: 

Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

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

Ingen 

 mätning  

2019 

46 Ingen 

 mätning  

2017 
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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 10 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när:  Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

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

55 % 59 % 60 % 

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

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 11 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande 

Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

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

3,97 Ingen 
mätning 

2018 

Ingen 
mätning 

2017 

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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INDIKATORER FÖR MÅLET: SALA HAR ETT TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Tabell 12 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

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

4,7 Ingen 
mätning 

2018 

Ingen 
mätning 

2017 

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

3,95 Utfall 2018 Utfall 2017 
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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 13 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling 

Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

Årets resultat uppgår till minst 1,3 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning  

-1,5 % -2,7 % 5 % 

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

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

3,7 % 3,8 % 4,6 % 

– nettokostnadsökning – förändring från 
föregående år i % 

2,4 % 12,3 % 3,9 % 

Nämnderna ska bedriva verksamheten inom beslutade anslag 

– avvikelse driftredovisning, mnkr  -41,0 -54,5 23,6 

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

Externa intäkter i förhållande till externa 
kostnader 

24 % 25 % 29 % 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR  

Resultatbudget/plan 

Tabell 14 Resultatbudget 2021 och plan 2022-2023, tkr  

Tkr Noter Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan  
2023 

     

Verksamhetens intäkter 1 331 429 331 429 331 429 

Verksamhetens kostnader 2 -1 701 019 -1 722 688 -1 751 676 

Avskrivningar  -78 240 -81 288 -83 165 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -1 447 829 -1 472 547 -1 503 412  
    

Skatteintäkter  1 038 276 1 068 296 1 101 676 

Generella statsbidrag och utjämning  430 627 430 327 428 639 

VERKSAMHETENS RESULTAT  21 074 26 076 26 903 

     

Finansiella intäkter 3 4 369 4 369 4 369 

Finansiella kostnader 4 -6 346 -6 467 -6 787 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  19 097 23 978 24 485 

     

Extraordinära poster  - - -  
    

ÅRETS RESULTAT  19 097 23 978 24 485 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Finansieringsbudget/plan 

Tabell 15 Finansieringsbudget 2021 och plan 2022-2023, tkr 

 
Noter Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat  19 097 23 978 24 485 

Justering för av- och nedskrivningar  78 240 81 288 83 165 

Justering för gjorda avsättningar  -1 847 -1 485 -1 034 

Justering av övriga ej 
rörelsekapitalpåverkande poster 

 772 772 772 

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

 96 262 104 553 107 388 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -1 974 -2 495 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   5 937 7 505 

Ökning/minskning förråd och varulager   -79 -100 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 96 262 108 437 112 298 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i immateriella tillgångar     

Försäljning av immateriella tillgångar     

Investering i materiella tillgångar  -101 000 -102 513 -91 777 

Försäljning av materiella tillgångar     

Investering i finansiella tillgångar   -585 -2 778 

Försäljning av finansiella tillgångar     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -101 000 -103 098 -94 555 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån    15 000 

Amortering av långfristiga skulder  -26 035 -26 035 -26 410 

Minskning av långfristiga fordringar     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -26 035 -26 035 -11 410 

Utbetalning bidrag till statlig infrastruktur     

Kassaflöde från bidrag till statlig 
infrastruktur 

    

Årets kassaflöde  -30 773 -20 695 6 333 

Likvida medel vid årets början  56 631 25 858 5 163 

Likvida medel vid årets slut  25 858 5 163 11 496 
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Balansbudget/plan 

Tabell 16 Balansbudget 2021 och plan 2022-2023, tkr 

 Noter 
Budget 

2021 
Plan  

2022 
Plan 

 2023 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar  1 574 115 1 595 153 1 605 771 

Omsättningstillgångar     

Förråd m.m.  3 750 3 829 3 928 

Fordringar  94 002 95 976 98 471 

Kassa och bank   25 860 5 165 11 498 

Summa omsättningstillgångar  123 612 104 970 113 897 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 697 727 1 700 122 1 719 668 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital     

Ingående eget kapital  696 845 715 942 739 920 

Årets resultat  19 097 23 978 24 485 

Summa eget kapital 5 715 942 739 920 764 405 

Avsättningar     

Pensioner och andra förpliktelser  45 763 44 278 43 244 

Skulder     

Långfristiga skulder  653 310 627 275 615 865 

Kortfristiga skulder  282 712 288 649 296 154 

Summa skulder  936 022 915 924 912 019 

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

1 697 727 1 700 122 1 719 668 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Driftbudget/plan 

Tabell 17 Driftbudget 2021 och plan 2022-2023, tkr 

Nettoramar Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelsen 210 897 213 881 218 457 

Kultur-och fritidsnämnd 56 887 57 686 58 912 

Revision 890 902 922 

Överförmyndare 3 068 3 111 3 178 

Skolnämnd 580 249 588 400 600 900 

Vård- och omsorgsnämnd 575 152 583 197 595 533 

Summa  1 427 143 1 447 179 1 477 901 

Investeringsbudget/plan 

Tabell 18 Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023, tkr  

Nettoinvesteringar Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelsen 
   

Kommunchef 4 000 1 200 5 200 

Personalkontor 400 0 0 

Ekonomikontor 4 500 2 000 0 

Samhällsbyggnadskontor 74 650 87 000 74 550 

Räddningstjänst 5 000 4 000 2 050 

Summa Kommunstyrelsen 88 550 94 200 81 800 

Kultur och fritidsnämnd 6 200 0 1 000 

Skolnämnd 4 000 4 000 4 000 

Vård- och omsorgsnämnd 2 250 2 500 1 500 

Summa 101 000 100 700 88 300 
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SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS INVESTERINGSBUDGET PÅ 
PROGRAMNIVÅ 

Tabell 19 Samhällsbyggnadskontorets investeringsbudget programnivå 2021 plan 2022-2023, tkr 

Nettoinvesteringar Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Samhällsbyggnadskontor 
   

Fastigheter 40 500 50 500 61 000 

Kommunala gator och vägar 13 850 11 150 14 800 

Parkverksamhet 2 600 4 250 5 250 

Gruvans vattensystem 4 800 2 800 5 700 

VA-verksamheten 26 900 27 300 7 300 

Plan- och utveckling -14 000 -9 000 -19 500 

Summa Samhällsbyggnadskontor 74 650 87 000 74 500 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

NOTER 

Tabell 20 Noter (1–6) 

Noter   

Not 1 Verksamhetens intäkter  

 Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen 717 865 

 Intäkter finans 0 

 Avgår interna intäkter -386 436 

 Summa 331 429 

Not 2 Verksamhetens kostnader  

 Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning 2 145 008 

 Kommunstyrelsens förfogande 4 141 

 Faktiska personalförsäkringsavgifter 261 060 

 Pensionsutbetalningar 31 739 

 Pensionsavsättningar, inklusive särskild löneskatt -1 697 

 Pensionspremier, inklusive särskild löneskatt 17 412 

 Pensionsutbetalning, individuell del, inklusive särskild löneskatt 50 853 

 Avgår internt PO– pålägg -323 686 

 Avgår interna kapitalkostnader -97 376 

 Avgår övriga interna kostnader -386 436 

 Summa 1 701 019 

Not 3 Finansiella intäkter  

 Avkastning Salabostäder AB 106 

 Avkastning Sala Heby Energi AB 1 

 Avkastning VAFAB 48 

 Borgensavgift Salabostäder AB 3 135 

 Borgensavgift Sala Heby Energi AB 1 000 

 Borgensavgift Sala Silvergruva AB 80 

 Summa 4 369 

Not 4 Finansiella kostnader  

 Låneräntor 4 975 

 Finansiell kostnad pension 1 371 

 Summa 6 346 

Not 5 Eget kapital  

 Anläggningskapital 875 042 

 Rörelsekapital -159 100 

 Summa 715 943 
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