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Medborgar 1 (1)  
2022-11-21 

 
    
    

Stab, Kanslienheten 
 

 
  

 
 

 
 

Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-11-28 
Följande anmälningsärenden har inkommit till kommunfullmäktige:  

1. Beslut från Individnämnden, IN § 236, 2022-11-30, Statistikrapport jml 16 
kap § 6 h SoL, samt 28 f och 28 g LSS, gällande ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL samt 9 § LSS - kvartal 3 2022. 

2. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2022-11-10, Ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 10 november 2022 till och 
med den 14 oktober 2026. 
Ny ersättare: Sandra Fridemark (V) 
Avgången ersättare: Albin Heleander (V) 

3. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2022-11-10, Ny ledamot och 
ersättare i kommunfullmäktige från och med den 10 november 2022 till och 
med den 14 oktober 2026. 
Ny ledamot: Gustaf Eriksson (C) 
Avgången ledamot: Barbro Larsson (C)  
Ny ersättare: Rickard Larsson (C) 

4. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2022-11-10, Ny ledamot och 
ersättare i kommunfullmäktige från och med den 10 november 2022 till och 
med den 14 oktober 2026. 
Ny ledamot: Carola Gunnarsson (C) 
Avgången ledamot: Sture Johansson (C)  
Ny ersättare: Marie-Anne Deleryd (C) 
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From:                                 Ingela Rundblad
Sent:                                  Wed, 2 Nov 2022 12:12:36 +0000
To:                                      Kommun Info
Subject:                             Rapport gällande Ej verkställda beslut
Attachments:                   KF - Statistikrapport ej verkställda beslut, kvartal 3, 2022.pdf, IN §236.pdf

Hej! 
Här kommer rapporten gällande Ej verkställda beslut inom VOO för kvartal 3. 
 
Vänliga hälsningar 
 

Ingela Rundblad 
Systemförvaltare, Administrativt stöd 
Vård och Omsorg 
Fredsgatan 23, Sala 
0224-74 90 55 
ingela.rundblad@sala.se  
 
 
SALA KOMMUN 
Vård och Omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 
0224-74 70 00 
www.sala.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

  

2022-11-16 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2022/533 

KS § 168 Komplettering beslut avfallstaxa 2023 för VafabMiljö 
Kommunalförbund  

INLEDNING 
I ärende ”Förslag till avfallstaxa 2023 för Vafabmiljö Kommunalförbund”, daterat 
den 30 maj 2022, redogörs för varför taxan 2023 föreslås att höjas. Förslaget som 
togs fram innebär en generell höjning på 3,5 % men med en viss miljöstyrning. 
Under hösten 2022 har kommunerna börjat besluta om avfallstaxan för 2023.  

Vafabmiljö Kommunalförbund har upptäckt ett fel i en av taxorna som rör tjänsten 
I.2 Borttransport och omhändertagande av fosforfiltermaterial från enskilda avlopp.   

Det är avgiften för ”Borttransport och omhändertagande av fosforfilter i säck, 
alternativt filterkassett, 0-1000 kg, kranbil” som blivit fel i taxedokumentet.  
Istället för 3 720 kr per tömning ska det stå 3 565 kr per tömning. Övriga avgifter i 
tabell T.38. Fosforfilter är korrekta.  
I det fall taxan redan är beslutad behövs ett nytt beslut som avser att den 
korrigerade, lägre avgiften fattas. 

Beslutsunderlag 
KS 2022.4874, Komplettering av beslut för Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö 
Kommunalförbund 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar  
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna att avfallstaxan 2023 korrigeras i den del som rör tjänsten ”1.2 
Borttransport och omhändertagande av fosformaterial från enskilda avlopp”, där 
avgiften för ”Borttransport och omhändertagande av fosforfilter i säck, alternativt 
filterkassett 0-1000 kg, kranbil” blivit fel i taxedokumentet, i stället för 3 729 kronor 
per tömning ska det vara 3 565 kronor per tömning. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna att avfallstaxan 2023 korrigeras i den del som rör tjänsten ”1.2 
Borttransport och omhändertagande av fosformaterial från enskilda avlopp”, där 
avgiften för ”Borttransport och omhändertagande av fosforfilter i säck, alternativt 
filterkassett 0-1000 kg, kranbil” blivit fel i taxedokumentet, i stället för 3 729 kronor 
per tömning ska det vara 3 565 kronor per tömning. 

 

 

 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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VafabMiljö Kommunalförbund 

Besöksadress: Gasverksgatan 7, Västerås 

Postadress: Box 140, 721 05 Västerås 

E-post: info@vafabmiljo.se 

Webb: vafabmiljo.se 

Organisationsnummer: 222000-3129 

Telefonnummer: 021-39 35 00 
 

Datum: 2022-11-01 

Ärende: Avfallstaxa 2023 

Vår referens: 2022/287-VMKF 

Till Vafabmiljös medlemskommuner 

Komplettering beslut avfallstaxa 2023 

Bakgrund 

I ärende ”Förslag till avfallstaxa 2023 för Vafabmiljö Kommunalförbund”, daterat 2022-05-30, 

redogörs för varför taxan 2023 föreslås höjas. Förslaget som togs fram innebär en generell höjning på 

3,5 % men med en viss miljöstyrning:  

• Generell höjning av avgifterna med 3,5 %.   
• Matavfallshämtningen undantas från höjningen.   
• Abonnemang osorterat höjs med 8%.  
• Slam och latrin omfattas av höjningen på 3,5%.  

 

Under hösten 2022 har kommunerna börjat besluta om avfallstaxan för 2023, och vid dags dato har 

cirka hälften av de tolv kommunerna beslutat att godkänna taxan för 2023.  

Ärendebeskrivning 

Vafabmiljö har upptäckt ett fel i en av taxorna som rör tjänsten I.2 Borttransport och 

omhändertagande av fosforfiltermaterial från enskilda avlopp.  

Det är avgiften för ”Borttransport och omhändertagande av fosforfilter i säck, alternativt filterkassett, 

0-1000 kg, kranbil” som blivit fel i taxedokumentet, se tabell T.38 nedan. Istället för 3 720 kr per 

tömning ska det stå 3 565 kr per tömning. Övriga avgifter i tabell T.38. Fosforfilter är korrekta. 
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  2 (2)  

Vi beklagar detta fel och föreslår något av följande två tillvägagångssätt för att på ett enkelt sätt få 

med den korrekta avgiften i era beslut: 

• I det fall taxan redan är beslutad: ett nytt beslut som avser den korrigerade, lägre avgiften 

behöver fattas. 

• Är taxan ännu inte beslutad: komplettera ärendet inför beslut med informationen om den 

korrigerade, lägre avgiften.  

I det slutgiltiga taxedokumentet som tas fram när samtliga kommuners beslut är fattade kommer 

tabellen med den rätta avgiften att vara infogat i taxedokumentet, enligt tabellen nedan. 

 T.38. Fosforfilter (med korrekt, lägre avgift) 

Tjänst Avgift  

Borttransport och omhändertagande av fosforfilter i säck,  

alternativt filterkassett, 0-1000 kg, kranbil 

 

3 565 kr/tömning 

Tömning av löst fosforfiltermaterial med sugbil inklusive omhändertagande. Fast pris 

upp till 3 timmar inklusive framkörning, sugning och lossning. Mängd <1000 kg 

 

6 665 kr/tömning 

Tillägg för tidsåtgång> 3 timmar, sugbil 1 956 kr/timme 

Tillägg för extra beställd tömning. Utförs inom 10 arbetsdagar från beställning 3 260 kr/tömning 

Bomkörning 1 552 kr/tillfälle 

 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Johanna Olsson 

Avfallsstrateg 

Planering 

Johanna.Olsson@vafabmiljo.se 

021 39 35 73 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

  

2022-11-16 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2022/1011 

KS § 170 Försäljning av fastigheterna Björnbäret 1-10 och Björnbäret 11, 
Skuggan 4  

INLEDNING 
Sala kommun har sedan hösten 2018 haft en dialog rörande exploateringsområdet 
Skuggan 4 med OBOS, där fastigheterna Björnbäret 1-10 och Björnbäret 11 ingår 
och skall försäljas. Ett markanvisningsavtal tecknades med OBOS hösten 2020 med 
syfte att bolaget har en exklusiv rätt att förhandla med kommunen om det aktuella 
markområdet. Kommunen bekostar infrastrukturen i den allmänplats marken och 
lantmäterikostnaderna för bildande av fastigheterna Björnbäret 1-10 och 
Björnbäret 11. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2022.4848, missiv 
Bilaga KS 2022.4824 Köpekontrakt Björnbäret 1-10 
Bilaga KS 2022.4849, missiv 
Bilaga KS 2022.4823, Köpekontrakt Björnbäret 11 

Ledningsutskottets beslut § 192, 2022-11-02 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar  
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar  
att till OBOS Mark AB, organisationsnummer 556070-7464 överlåta fastigheterna 
Björnbäret 1-10, enligt köpekontrakt, Bilaga KS 2022.4824 till en köpesumma om 
3 750 000 kronor, samt 
att till Grundbulten 109041 AB unä Blåbärsskogen Mark i Sala AB, 
organisationsnummer 559374-1357 överlåta fastigheten Björnbäret 11, enligt 
köpekontrakt, Bilaga KS 2022.4823, till en köpesumma om 3 386 250 kronor. 

Erik Hamrin (M) och Magnus Edman (SD) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar  

att till OBOS Mark AB, organisationsnummer 556070-7464 överlåta fastigheterna 
Björnbäret 1-10, enligt köpekontrakt, Bilaga KS 2022.4824 till en köpesumma om 
3 750 000 kronor, samt 
att till Grundbulten 109041 AB unä Blåbärsskogen Mark i Sala AB, 
organisationsnummer 559374-1357 överlåta fastigheten Björnbäret 11, enligt 
köpekontrakt, Bilaga KS 2022.4823, till en köpesumma om 3 386 250 kronor. 
  

 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Medborgar 1 (1)  
2022-11-02 

DIARIENR: 2022/1011 
 
    
    

Plan- och utveckling 
Mikael Bergvall 
Markingenjör  

 
 

 
 

MISSIV 

Försäljning av fastigheterna Sala Björnbäret 1-10 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Sala kommun har sedan hösten 2018 haft en dialog rörande exploateringsområdet 
Skuggan 4 med OBOS, där fastigheten Björnbäret 1-10 ingår och skall försäljas. Ett 
markanvisningsavtal tecknades med OBOS hösten 2020 med syfte att bolaget har en 
exklusiv rätt att förhandla med kommunen om det aktuella markområdet. 

Kommunen bekostar infrastrukturen i den allmänplats marken och 
lantmäterikostnaderna för bildande av fastigheterna Björnbäret 1-10 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

att godkänna försäljningen av fastigheterna Björnbäret 1-10 i Sala kommun till ett 
pris av 3 750 000 kronor med tillträde enligt §2 i köpeavtalet. 
 
 

 

 

Bilagor: 
1 Undertecknat avtal   
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Medborgar 1 (1)  
2022-11-02 

DIARIENR: 2022/1011 
 
    
    

Plan- och utveckling 
Mikael Bergvall 
Markingenjör  

 
 

 
 

MISSIV 

Försäljning av fastigheten Sala Björnbäret 11 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Sala kommun har sedan hösten 2018 haft en dialog rörande exploateringsområdet 
Skuggan 4 med OBOS, där fastigheten Björnbäret 11 ingår och skall försäljas. Ett 
markanvisningsavtal tecknades med OBOS hösten 2020 med syfte att bolaget har en 
exklusiv rätt att förhandla med kommunen om det aktuella markområdet.  

Kommunen bekostar infrastrukturen i den allmänplats marken och 
lantmäterikostnaderna för bildande av fastigheten Björnbäret 11 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

att godkänna försäljningen av fastigheten Björnbäret 11, i Sala kommun till ett pris 
av 3 386 250 kronor med tillträde enligt § 2 i köpeavtalet. 
 
 

 

 

Bilagor: 
1 Undertecknat avtal   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

  

2022-11-16 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2022/1007 

KS § 174 Revidering av Policy för offentlig konst  

INLEDNING 
Syftet med offentliga konsten är att berika och förbättra kommunens offentliga 
miljö, såväl inomhus som utomhus. Satsningar på konst i offentlig miljö ska göras 
strategisk och integrerat med övriga gestaltningsaspekter i byggnads- och 
anläggningsprojekt.  

Policy för offentlig konst är antagen i kommunfullmäktige den 16 december 2019. 
Policyn redovisar kommunens övergripande förhållningssätt till den offentliga 
konsten i kommunen. Med offentlig konst eller konst i offentlig miljö avses i detta 
dokument konst som ägs av Sala kommun. Policyn ska revideras vart fjärde år och 
berörda tjänstepersoner har nu sett över policyn. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2022.4806, missiv 
Bilaga KS 2022.4807, policy för offentlig konst 
Protokollsutdrag KFN 2022-09-22, § 88 
Gällande Policy för offentlig konst 

Ledningsutskottet beslut § 197, 2022-11-02 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderad Policy för offentlig konst i enlighet med Bilaga KS 2022.4807. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att med redaktionell ändring anta reviderad Policy för offentlig konst i enlighet med 
Bilaga KS 2022.4807. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

58



Medborgar 1 (3)  
2022-09-13 

DIARIENR: DNR 
 
    
    

TEKNISKA KONTORET OCH KULTUR OCH FRITID ENHET 
 

 

 
 

 
 

MISSIV 

Förslag till reviderad policy för offentlig konst 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Syftet med offentliga konsten är att berika och förbättra kommunens offentliga 
miljö, såväl inomhus som utomhus. Satsningar på konst i offentlig miljö ska göras 
strategisk och integrerat med övriga gestaltningsaspekter i byggnads- och 
anläggningsprojekt.  

Policy för offentlig konst är antagen i kommunfullmäktige vid sammanträde 2019-
12-16. Policyn redovisar kommunens övergripande förhållningssätt till den 
offentliga konsten i kommunen. Med offentlig konst eller konst i offentlig miljö avses 
i detta dokument konst som ägs av Sala kommun. Policyn ska revideras vart fjärde 
år och berörda tjänstepersoner har nu sett över policyn.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
att Kultur och fritidsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar anta 
policy för offentlig konst. 

 

Bilagor: 
1 Policy för offentlig konst    

2    

3    
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TEKNISKA KONTORET OCH KULTUR OCH FRITID, ENHET 

2 (3)  
2022-09-13 

DNR. 

 
 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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TEKNISKA KONTORET OCH KULTUR OCH FRITID, ENHET 

3 (3)  
2022-09-13 

DNR. 

 
 

 

Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Inledning Policy för offentlig konst 
Kommunfullmäktige 

 

3 (6) 

1 INLEDNING 

Syftet med den offentliga konsten är att berika och förbättra kommunens 
offentliga miljö, såväl inomhus som utomhus. Satsningar på konst i offentlig miljö 
ska göras strategiskt och integrerat med övriga gestaltningsaspekter i byggnads- 
och anläggningsprojekt. Konstpolicyn omfattar även lös konst, som ska vara 
flyttbar i kommunens byggnader.  

Policyn redovisar kommunstyrelsens övergripande förhållningssätt till den 
offentliga konsten i kommunen. Med offentlig konst eller konst i offentlig miljö 
avses i detta dokument konst som ägs av Sala kommun.  

Policyn konkretiseras i ”Riktlinjer för offentlig konst”. 

2 ALLMÄNT OM OFFENTLIG KONST 

Konst i offentlig miljö medverkar till att skapa karaktär och sammanhang, ge 
estetiska upplevelser och ge möjlighet till reflektion. Begreppet offentlig konst 
innefattar lös och fast konst. Offentlig konst är avsedd för och ofta utförda direkt i 
miljöer där allmänheten har regelmässigt tillträde. Konst i offentlig miljö är 
enkelt uttryckt all konst som är placerad i vår gemensamma miljö. Den offentliga 
konsten tillhör alla och är inte i privat ägo och den kallas också ibland konstnärlig 
gestaltning. Konst i det offentliga rummet är identitetsskapande varumärken och 
attraktiva för boende och besökare.  

• Fast konst integreras eller monteras i byggnader eller på marken utanför 
byggnaden. Det kan också vara konstnärlig utsmyckning som integreras i det 
offentliga uterummet till exempel i parker, grönstrukturer, på torg, broar, 
skyltar, belysning.   

• Lös konst hängs upp eller placeras i byggnaden helt utan byggteknisk 
påverkan till exempel målningar, fotografier, mindre skulpturer och 
installationer. 

3 MÅL FÖR KOMMUNENS OFFENTLIGA KONST 

Kommunen har ett stort ansvar för den fysiska miljön och att denna ges goda 
estetiska värden. En tilltalande miljö är viktig för kommuninvånarnas trivsel och 
välbefinnande och ökar också identifieringen med hembygden.  
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Konsten ska spegla historiska och kulturella dimensioner och bygga broar mellan 
människor. Den gestaltande miljön ska betraktas som en helhet. Konsten ska vara 
en naturlig del av planeringen.  

Kommunens mål med offentlig konst är att: 

• Den offentliga konsten ska placeras i kommunens olika lokaler och 
offentliga platser utifrån principen att så många människor som möjligt 
kan ta del av den.  

• Tillgänglighet skall vara ett ledord när det gäller fördelning och 
utplacering.  

• Inköp av offentlig konst ska upphandlas eller köpas in i enlighet med 
riktlinjer för offentlig konst. 

• Vid inköp av konst ska jämlikhet, mångfald och olika uttrycksmedel 
beaktas så att en god balans uppstår.  

• Sala kommun eftersträvar inköp av konst från nu verksamma konstnärer 
och konstsamlingen ska värna om det lokala och regionala kulturarvet. 
Samlingen utökas därför med verk som främst representerar det lokala 
och regionala konstlivet. En god spridning vad gäller konstnärskap, 
material, uttryck och tekniker ska eftersträvas.  

• Mångsidighet ska eftersträvas genom ett inköp av konst i varierande 
teknik och uttryck. 

• Pedagogisk funktion tillämpas t ex vid inköp av leksaksskulpturer till 
förskola eller skola, då förskolans/skolans synpunkter ska beaktas.  

• Vid anlitande av konstnärer utöver själva inköpet av konstverket ska 
Medverkans- och utställningsavtalet, MU-avtalet, tillämpas. Exempelvis 
föreläsningar, pedagogisk verksamhet som görs i samband med 
invigningen.  

• För fast konst är målet att avsätta 1% för konstnärlig gestaltning från 
Kommunstyrelsen.  

• För lös konst avsätts medel från Kultur och fritidsnämnden.  
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4 ROLLER OCH ANSVAR  

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den offentliga miljön och den 
offentliga konsten. Kommunstyrelsen avsätter en årlig budget för den fasta 
konsten. Kommunstyrelsen avgör om kommunen kan ta emot donationer av fast 
konst. Kommunstyrelsen ansvarar för all fast konst, som drift och underhåll samt 
ansvarar för inköp, bedömning av kvalité och placeringar. 

Kultur- och fritidsnämnden är på uppdrag av kommunstyrelsen ansvarig för all 
lös konst så som förvaring och underhåll. Kultur- och fritidsnämnden avsätter en 
årlig budget för den lösa konsten. Kultur- och fritidsnämnden avgör om 
kommunen kan ta emot donationer av lös konst samt ansvarar för inköp, 
bedömning av kvalité och placeringar. 
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1 INLEDNING  

Syftet med den offentliga konsten är att berika och förbättra kommunens 

offentliga miljö, såväl inomhus som utomhus. Satsningar på konst i offentlig miljö 

ska göras strategiskt och integrerat med övriga gestaltningsaspekter i byggnads- 

och anläggningsprojekt. Konstpolicyn omfattar även lös konst, som ska vara 

flyttbar i kommunens byggnader.  

Policyn redovisar kommunstyrelsens övergripande förhållningssätt till den 

offentliga konsten i kommunen. Med offentlig konst eller konst i offentlig miljö  

avses i detta dokument konst som ägs av Sala kommun.  

Policyn konkretiseras i ”Riktlinjer för offentlig konst”. 

2 ALLMÄNT OM OFFENTLIG KONST  

Konst i offentlig miljö medverkar till att skapa karaktär och sammanhang, ge 

estetiska upplevelser och ge möjlighet till reflektion. Begreppet offentlig konst 

innefattar lös och fast konst. Offentlig konst är avsedd för och ofta utförda direkt i 

miljöer där allmänheten har regelmässigt tillträde. Konst i offentlig miljö är 

enkelt uttryckt all konst som är placerad i vår gemensamma miljö. Den offentliga 

konsten tillhör alla och är inte i privat ägo och den kallas också ibland konstnärlig 

gestaltning. Konst i det offentliga rummet är identitetsskapande varumärken och 

attraktiva för boende och besökare.  

 Fast konst integreras eller monteras i byggnader eller på marken utanför 

byggnaden. Det kan också vara konstnärlig utsmyckning som integreras i det 

offentliga uterummet till exempel i parker, grönstrukturer, på torg, broar, 

skyltar, belysning.   

 Lös konst hängs upp eller placeras i byggnaden helt utan byggteknisk 

påverkan till exempel målningar, fotografier, mindre skulpturer och 

installationer. 

3 MÅL FÖR KOMMUNENS OFFENTLIGA KONST  

Kommunen har ett stort ansvar för den fysiska miljön och att denna ges goda 

estetiska värden. En tilltalande miljö är viktig för kommuninvånarnas trivsel och 

välbefinnande och ökar också identifieringen med hembygden.  
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Konsten ska spegla historiska och kulturella dimensioner och bygga broar mellan 

människor. Den gestaltande miljön ska betraktas som en helhet. Konsten ska vara 

en naturlig del av planeringen.  

Kommunens mål med offentlig konst är att: 

 Den offentliga konsten ska placeras i kommunens olika lokaler och 

offentliga platser utifrån principen att så många människor som möjligt 

kan ta del av den.  

 Tillgänglighet skall vara ett ledord när det gäller fördelning och 

utplacering.  

 Inköp av offentlig konst ska upphandlas eller köpas in i enlighet med 

riktlinjer för offentlig konst. 

 Vid inköp av konst ska jämlikhet, mångfald och olika uttrycksmedel 

beaktas så att en god balans uppstår.  

 Sala kommun eftersträvar inköp av konst från nu verksamma konstnärer 

och konstsamlingen ska värna om det lokala och regionala kulturarvet. 

Samlingen utökas därför med verk som främst representerar det lokala 

och regionala konstlivet. En god spridning vad gäller konstnärskap, 

material, uttryck och tekniker ska eftersträvas.  

 Mångsidighet ska eftersträvas genom ett inköp av konst i varierande 

teknik och uttryck. 

 Pedagogisk funktion tillämpas t ex vid inköp av leksaksskulpturer till 

förskola eller skola, då förskolans/skolans synpunkter ska beaktas.  

 Vid anlitande av konstnärer utöver själva inköpet av konstverket ska 

Medverkans- och utställningsavtalet, MU-avtalet, tillämpas. Exempelvis 

föreläsningar, pedagogisk verksamhet som görs i samband med 

invigningen.  

 Vid ny- och ombyggnation på kommunala lokaler är målet att avsätta 1% 

för konstnärlig gestaltning. 

 För lös konst och fast konst på allmän plats avsätts medel. 
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4 ROLLER OCH ANSVAR  

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den offentliga miljön och den 

offentliga konsten. Kommunstyrelsen avsätter en årlig budget för den fasta 

konsten. Kommunstyrelsen avgör om kommunen kan ta emot donationer av fast 

konst. Kommunstyrelsen ansvarar för all fast konst, som drift och underhåll samt 

ansvarar för inköp, bedömning av kvalité och placeringar. 

Kultur- och fritidsnämnden är på uppdrag av kommunstyrelsen ansvarig för all 

lös konst så som förvaring och underhåll. Kultur- och fritidsnämnden avsätter en 

årlig budget för den lösa konsten. Kultur- och fritidsnämnden avgör om 

kommunen kan ta emot donationer av lös konst samt ansvarar för inköp, 

bedömning av kvalité och placeringar. 
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Medborgar 1 (1)  
2022-11-21 

  
    
    

 
Stab, Kanslienheten 
 

 

 
 

 
 

Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-28 

Följande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor inkommit till 
kommunfullmäktige:  

Motioner 
Inga inkomna motioner under perioden 

Medborgarförslag 
1. Medborgarförslag om att använda Attendohuset som LSS-boende,  

dnr 2022/1018 
Medborgarförslaget är inlämnat av Henrik Jansson 

Interpellationer 
Inga inkomna interpellationer under perioden.  

Frågor 
Inga inkomna frågor under perioden 
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From:                                 
Sent:                                  Mon, 31 Oct 2022 08:58:13 +0100
To:                                      Kommun Info
Subject:                             VB: Fwd: Kritik av kommunens förslag/projektering av LSS-bygge.

OBS! Nytt utskick! Skall registreras som 
MEDBORGARFÖRSLAG. 
 
Skickades från E-post för Windows 10
 

  
Skickat: den 6 oktober 2022 10:36
Till: SALA ALLEHANDA
Ämne: Fwd: Kritik av kommunens förslag/projektering av LSS-bygge.
 
 

Skickat från min iPhone 

Vidarebefordrat brev: 

Datum: 5 oktober 2022 14:30:38 CEST
Till: SALA ALLEHANDA <insandare@salaallehanda.com>
Ämne: Kritik av kommunens förslag/projektering av LSS-bygge. 

 

Redaktören!  

Sedan en tid presenterades i SA ett projekt av Sala 
Kommun att upprätta ett nytt LSS-boende.  

Man tänker sig att utnyttja ett grönområde precis 
söder om Bryggeriområdet mot en cykelled, några 
villor och ett koloniområde. 

Vi är många, som med emfas reagerar mot denna 
planering. 

Vi vill istället, att ATTENDOHUSET,-  som nu 
under flera år(!) stått outnyttjat,- används för detta 
ändamål. Klienterna får ett centralt beläget boende, 
nära till sociala aktiviteter mm, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

  

2022-11-16 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2022/1041 

KS § 166 Budget 2023 - Plan 2024 - 2025  

INLEDNING 
Underlag för budget 2023 och plan 2024-2025  

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2022.5055, Budget 2023 samt strategisk plan 2024-2025, Samverkan för 
Sala 
Bilaga KS 2022.2056, Budgetberäkning 2023-2025, Bilaga 1 Samverkan för Sala 
Bilaga KS 2022.2057, Investeringsplanering, Bilaga 2,  Samverkan för Sala 
Bilaga KS 2022.5118, Budget 2023 samt strategisk plan 2024-2025, Koalition Sala 
Bilaga KS 2022.5096, Budgetberäkning 2023-2025, Bilaga 1, Koalition Sala 
Bilaga KS 2022.5116, Prioriterade åtgärder, Bilaga 3, Koalition Sala 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 1, KS 2022.2056 
att investeringsbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 2, KS 
2022.2057 
att fastställa utdebiteringen till 22,31% för året 2023 enligt bilaga 1, KS 2022.2056 
att till kommunstyrelsens förfogande anslås 12 598 tkr enligt bilaga 1, KS 2022.2056 
att resultatmålet för år 2023 fastställs till 25 907 tkr, år 2024 till 33 657 tkr år 2025 
till 34 666 tkr enligt bilaga 1, KS 2022.2056 
att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen, 
att styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 
beslutade anslag, 
att styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 
sin verksamhet, 
att styrelse och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera 
verksamheterna med bibehållen kvalitet, 
att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2023, 
att kommunstyrelsen har under 2023 rätt att ytterligare upplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2023 med totalt 190 000 tkr, under 2024 med totalt 50 
000 tkr samt 115 000 tkr för 2025, 
att Sala Bostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt 
kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneräntan + 1 % på 
insatt kapital, 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB, samt  
att i övrigt anta de beslutspunkter som föreslås i Samverkan för Salas budgetförslag, 
Bilaga KS 2022.5055. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

  

2022-11-16 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Fortsättning § 166 

Amanda Lindblad (S) och Elisabet Pettersson (C) yrkar bifall till Anders Wigelsbos 
(C) yrkande. 

Erik Hamrin (M) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 1 , KS 2022.5096 
att investeringsbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 2, KS 
2022.2057 (Investeringsplanering Samverkan för Sala) 
att fastställa utdebiteringen till 22,31% för året 2023 enligt bilaga 1, KS 2022.5096 
att till kommunstyrelsens förfogande anslås 6 416 tkr enligt bilaga 1, KS 2022.5096 
att resultatmålet för år 2023 fastställs till 1,8% inklusive återställandet av negativt 
resultat, år 2024 till 2,0% samt år 2025 till 2,0% enligt bilaga 1,KS 2022.5096 
att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen, 
att styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 
beslutade anslag, 
att styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 
sin verksamhet där det inte strider mot denna budgets uttalade prioriteringar, 
att styrelse och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera 
verksamheterna med bibehållen kvalitet, 
att styrelse och nämnder löpande ska arbeta med och genomföra de punkter för 
respektive kontor och verksamhet som anges i bilaga 3, KS 2022.5116  
att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2023, 
att kommunstyrelsen har under 2023 rätt att ytterligare upplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2023 med totalt 190 000 tkr, under 2024 med totalt  
50 000 tkr samt 1 tkr för 2025, 
att Sala Bostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt 
kapital, 
att Sala Heby Energi AB, Sala Energi Elnät AB och Sala Energi Service AB ska 
gemensamt lämna utdelning/koncernbidrag till ägarna med motsvarande 33% av 
resultatet efter finansnetto efter avdrag för schablonskatt. Dock ska den 
sammantagna utdelningen uppgå till minst 7 miljoner kronor årligen, 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB, samt  
att i övrigt anta de beslutspunkter som föreslås i Koalition Salas budgetförslag, 
Bilaga KS 2022.5118. 

Hanna Westman (SBÄ), Magnus Edman (SD) och Tomas Bergling (M) yrkar bifall till 
Erik Hamrins (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Erik Hamrins (M) yrkande och finner sitt 
eget yrkande bifallet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

  

2022-11-16 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Fortsättning § 166 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Anders 
Wigelsbos (C) yrkande röstar JA, den som stödjer Erik Hamrins (M) yrkande röstar 
NEJ. 
Vid voteringen avges 8 JA-röster (Anders Wigelsbo [C], Sture Johansson [C], Elisabet 
Pettersson [C], Amanda Lindblad [S], Glenn Andersson [S], Thomas Calissendorff [S], 
Bo Kihlström [S], Eva Kampan [V] och 5 NEJ-röster Erik Hamrin [M], Tomas Bergling 
[M], Hanna Westman [SBÄ], Magnus Edman [SD] och Tryggve Lindman [SD]). 

BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att driftbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga , KS 2022.2056 
att investeringsbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 2, KS 
2022.2057 
att fastställa utdebiteringen till 22,31% för året 2023 enligt bilaga 1, KS 2022.2056 
att till kommunstyrelsens förfogande anslås 12 598 tkr enligt bilaga 1, KS 2022.2056 
att resultatmålet för år 2023 fastställs till 25 907 tkr, år 2024 till 33 657 tkr år 2025 
till 34 666 tkr enligt bilaga 1, KS 2022.2056 
att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen, 
att styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 
beslutade anslag, 
att styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 
sin verksamhet, 
att styrelse och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera 
verksamheterna med bibehållen kvalitet, 
att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2023, 
att kommunstyrelsen har under 2023 rätt att ytterligare upplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2023 med totalt 190 000 tkr, under 2024 med totalt 50 
000 tkr samt 115 000 tkr för 2025, 
att Sala Bostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt 
kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneräntan + 1 % på 
insatt kapital, 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB, samt  
att i övrigt anta de beslutspunkter som föreslås i Samverkan för Salas budgetförslag, 
Bilaga KS 2022.5055. 

Reservationer 
Erik Hamrin (M), Tomas Bergling (M), Hanna Westman (SBÄ), Magnus Edman (SD) 
och Tryggve Lindman (SD) reserverar sig till förmån för Erik Hamrins (M) yrkande. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Politiskt förord 
I tider av polarisering och upplevelsen av att samhället drar isär är det viktigt att stå upp för 
och värna demokratin och alla människors lika värde. I Sala kommun ska människor ges 
möjlighet till ett gott liv utifrån sina förutsättningar. Vi ska ha ett tryggt och sammanhållet 
samhälle med god välfärd och likvärdiga levnadsvillkor där kommuninvånarna kan känna 
framtidstro.  

I Sala kommun finns det goda möjligheter att leva ett gott liv. Vi bor nära naturen, har ett 
rikt föreningsliv och ett levande kulturarv. Människorna som bor i vår kommun har alltså bra 
förutsättningar för en god folkhälsa. Sala är en geografiskt stor kommun och det finns många 
fördelar med möjligheterna som den mysiga stadskärnan ger i kombination med den 
levande landsbygden. Alla delar är förtjänster som också kommer att belysas på olika sätt i 
samband med att Sala kommun fyller 400 år under år 2024.  

Samtidigt finns också stora utmaningar att hantera. Efter svåra år med pandemi står Sala 
kommun nu tillsammans med resten av Sverige inför en lågkonjunktur. Många 
osäkerhetsfaktorer riskerar att slå hårt mot vår kommun och våra kommuninvånare på flera 
sätt. De utmaningar som det innebär gör att vi kommer behöva samlas och samarbeta bättre 
med de resurser som finns att tillgå. 

Efter flera år av sjunkande skolresultat kommer arbetet med att vända utvecklingen och öka 
måluppfyllelse, kvalitet och betyg att vara högt prioriterat. En viktig nyckel är fler behöriga 
lärare. Likaså står äldreomsorgen inför en utmaning med att rekrytera de undersköterskor 
som behövs för en trygg äldreomsorg de kommande åren. Arbetsmiljön måste ges ett större 
fokus för att trygga omsorgen av våra äldre i framtiden.  

Efter 2022 ska återställningen av tidigare års ekonomiska underskott vara avklarad. Nu 
behövs ett hårt arbete för att säkerställa god ekonomisk hushållning och en långsiktigt 
hållbar ekonomi för kommunen. Därtill tillkommer de stora behoven av om- och 
nybyggnation av fastigheter som behövs för kommunens verksamhet.    

Kommunen ska ses som en helhet. Stad och landsbygd ska inte ställas mot varandra. De olika 
förutsättningarna i kommunen ska ses som en styrka. Så når vi samsyn och kan utvecklas 
tillsammans. 

 

Amanda Lindblad (S) 

Anders Wigelsbo (C) 

Johanna Ritvadotter (V)  

Ingela Kilholm Lindström (MP)  
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Lägesbeskrivning  
Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner skulle få tid 
att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. 
Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och 
regioner inte rår över. På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst 
till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Kriget medför ett stort lidande 
för Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både nuläget och 
framtidsutsikterna för svenska kommuner och regioner.  

Då världens länders samlade ansträngningar att hålla 1,5-graders målet med stor sannolikhet 
misslyckats och vi nu ser framför oss en global ökning av jordens medeltemperatur på 
närmare 2 grader, kommer även Sverige och Sala drabbas än hårdare av extremväder i 
framtiden. Extremväder kan i Sala innebära längre perioder av torka eller nederbörd, vilket 
ger ökad risk för bränder, dåliga skördar samt påfrestningar på infrastruktur.  

Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer, samtidigt har en mycket brant 
ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda 
styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än vad vi räknat med i tidigare 
prognoser. Tillsammans med stigande pensionskostnader bedöms de ekonomiska resultaten 
inom kommuner och regioner falla kraftigt. Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en 
lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den blir. SKR:s prognos är att svensk 
BNP faller nästa år. Detta medför att den postpandemiska återhämtningen för 
arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas 
ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024. Under 2023 faller sysselsättningen alla kvartal och 
likaså gör antalet arbetade timmar. Konjunkturen bedöms stärkas påtagligt först 2025. 

Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år. Trots 
detta kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa eran av 
oerhört låga räntor är över. Trots att vi räknar med att inflationen sjunker snabbt nästa år lär 
ekonomins aktörer få leva med bestående högre priser på många varor och tjänster. 

Befolkningen i Sala kommun är vid slutet av 2022 på en nivå jämförbar med den vid årets 
början och beräknas öka under de kommande åren. För en kommun med ambition att växa 
hållbart behöver höjd tas för den ökande befolkningen vid planering av kommunal service 
och välfärd. Sammantaget för planeringsperioden beräknas skatteunderlaget dock inte räcka 
till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste 
tioårsperioden utan kraftigt ökade statsbidrag.  
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Preliminär befolkningsutveckling år 2022 som visar på varierade befolkningstal under året.  

 

Den demografiska utmaningen kommer framöver att vara större än tidigare när de i 
arbetsför ålder behöver försörja allt fler yngre och äldre. Särskilt de ökade behoven av 
omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser kommande år.  

Kompetensförsörjningen ser ut att bli en växande utmaning inom flera kommunala 
verksamhetsområden de kommande åren. Det råder arbetskraftsbrist inom många yrken 
och konkurrensen är hård inom flera områden vilket gör det än viktigare för kommunen att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt aktualiseras frågor om matchning på 
arbetsmarknaden i kombination med möjligheter till omställning än mer i samband med det 
försämrade konjunkturläget.  

För Sala kommun bidrar problem med kollektivtrafiken till ytterligare utmaningar för 
kompetensförsörjningen när inpendling försvåras. Efter pandemiåren och långvariga 
störningar i tågtrafiken krävs ett arbete med att återuppbygga tilltron till kollektivtrafiken 
igen.  
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Långsiktiga utvecklingsmål  
Kommunfullmäktige har fastställt tre målområden som utpekats som strategiskt viktiga för 
att nå kommunens vision ”Sala kommun – ett hållbart och tryggt samhälle med livskvalitet 
och växtkraft.” Till varje målområde har långsiktiga utvecklingsmål kopplats. Målarbetet 
kommer under kommande år att ligga till grund för arbetet med strategisk plan och budget 
där olika delar av den kommunala verksamhetens utveckling kommer att kopplas till olika 
målområden.  

 

Målområde     Utvecklingsmål  
 

Ett växande Sala  
 

Sala ska erbjuda attraktiva boenden och 
verka för fler arbetstillfällen, stärkt 
näringsliv och bra utbildning i hela 
kommunen.  

Ett hållbart Sala  
 

Fokus på människors hälsa och välmående 
genom hela livet.  

Ett tryggt och rättvist Sala 
 

Fokus på att skapa insyn och inflytande för 
våra medborgare, föreningar och näringsliv 
för att stärka trygghet och demokrati.  
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Grunden läggs i skolan 
I förskolan och skolan läggs grunden för varje barns förutsättningar och möjligheter inför 
resten av livet. Hela Sala kommun ska ha god tillgång till förskolor och skolor med hög 
kvalitet där alla barn ges möjlighet att lyckas. Grunden till det livslånga lärandet läggs i 
förskolan. Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Barngrupperna i 
förskolan ska anpassas så att pedagogerna har tid att möta och se varje barns behov och 
förutsättningar. 

Det kompensatoriska uppdraget behöver prioriteras och likvärdigheten mellan skolenheter 
lyftas. Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever når målen med sin 
utbildning oberoende av kön, socioekonomisk bakgrund eller etnicitet eller i vilken skola i 
kommunen de undervisas i. Likvärdighet innebär att skolan förmår kompensera för 
skillnader i elevernas förutsättningar genom inkludering, integration och effektiv styrning av 
resurser.  

Skolan är hela kommunens gemensamma angelägenhet. Fokus för skolans verksamhet ska 
vara elevernas kunskapsinhämtning. Kommunen ska säkerställa att elever ges det stöd som 
de har rätt att få för att klara sin utbildning. En skola av hög kvalitet är en förutsättning för 
en hållbart växande kommun och en gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. Kommande år 
ska vara ökad måluppfyllelse, höjd kvalitet och bättre resultat för eleverna inom Sala 
kommuns skolor prioriteras. 

För detta behöver fler behöriga lärare rekryteras och andelen behöriga lärare öka.  Sala 
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi skall erbjuda goda arbetsvillkor, möjligheter 
till kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö. För en god arbetsmiljö för alla som vistas i 
våra skolor behövs även ändamålsenliga lokaler. 

Skolmiljön ska vara trygg för alla som vistas där. Hot och våld hör inte hemma i skolans värld. 
Det förebyggande arbetet ska utvecklas genom samordning av kommunens resurser samt 
ökad samverkan mellan kommunen, polisen och andra aktörer.  

Allt fler mindre och mellanstora kommuner står utan egen gymnasieskola, och tappar 
därmed i konkurrenskraft. Vi har två utmärkta gymnasieskolor i kommunen, som ska 
fortsätta utvecklas framöver. Samarbete med såväl näringsliv som akademi är en styrka för 
verksamheten. Programutbudet ska hållas uppdaterat och ska även matchas mot de 
kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. När högstadie- och gymnasieutredningen 
presenteras och beslutas så kommer en långsiktig lokalstrategi för att lösa lokalbehoven för 
Kungsängsgymnasiet, Ösby naturbruksgymnasium och gymnasiesärskolan också att tas fram. 
Utvecklingen av Ösby kopplas även samman med Grönt kompetenscentrum.  

 

Utbildning och arbetsmarknaden  
De som är aktiva på arbetsmarknaden idag kommer ha fler olika yrken under sitt arbetsliv än 
generationerna före dem. Matchningen på arbetsmarknaden är en utmaning. Utbildning för 
möjligheter till omställning för byte av yrke är viktigt. 
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Arbetsmarknadsenheten och Vuxnas lärande skall erbjuda olika studie- och 
arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker individens kompetens och möjligheter att få 
arbete och klara egen försörjning. Sala kommun ska genom regional samverkan agera för fler 
utbildningsplatser inom bristyrken.  

Möjligheten till vuxenutbildning och språkträning måste förbättras, och samordningen med 
andra ansvariga myndigheter måste utvecklas ytterligare. Genomströmning med godkända 
krav behöver öka inom SFI. 

 

Förebygga ohälsa 
Ökat utanförskap och ökade klyftor syns allt tydligare i vårt samhälle. Utanförskapets 
konsekvenser leder till stort mänskligt lidande och oftast till stora kostnader för samhället. 
Insatser i tidigare skede är önskvärt både utifrån samhällets och den enskildes perspektiv. 
Därför behöver förebyggande arbete såsom familjebehandling, familjerådgivning, öppenvård 
vid missbruk och psykisk ohälsa prioriteras högt. De resurser som finns tillgängliga behöver 
sättas in i så tidigt skede som möjligt och samverkan stärkas både inom Sala kommun och 
mellan Sala kommun och Region Västmanland.  

Allt för många unga i vår kommun lever med någon form av psykisk ohälsa. Placeringarna 
inom socialtjänsten ligger på en oroande hög nivå, och många barn behöver omhändertas. 
Fler tidiga insatser behövs. En familjecentral ska startas som bygger på samarbete mellan 
alla berörda delar av Sala kommun och externa aktörer, till exempel Region Västmanland. 
Verksamheten ska fokusera på samverkan om hälsofrämjande och tidigt förebyggande 
insatser riktade mot föräldrar och barn. Sala kommun ska även arbeta för att starta upp 
öppna förskolan igen.  

Arbetet med elevhälsan ska fortsatt utvecklas och likvärdigheten öka inom kommunen. 
Samverkan med Region Västmanland behöver stärkas så att fler barn och unga kan få rätt 
vård i rätt tid.  

Rätten till ett värdigt liv omfattar naturligtvis även våra äldre invånare. För att kommunen 
ska kunna garantera den rätten, samtidigt som antalet äldre ökar, krävs det att 
äldreomsorgen utvecklas och att arbetet med förflyttningen mot Nära Vård ska fortsätta och 
Sala kommun ska ligga i framkant i utvecklingen.  

 

En trygg vård och omsorg 
Vård- och omsorg i Sala kommun ska vara trygg och hålla hög kvalitet. Salas 
kommuninvånare ska kunna leva ett gott och aktivt liv och få stöd och vård när behovet 
uppstår. En förutsättning för en trygg äldreomsorg är att säkerställa personalförsörjningen. 
Bristen på utbildad personal är idag ett hot mot vård och omsorgssektorn. Sala kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare som säkerställer trygga anställningar med heltid som norm och 
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goda arbetsvillkor. En attraktiv arbetsgivare som möjliggör att kombinera arbetsliv med fritid 
och viktig återhämtning oavsett yrkesgrupp. De delade turerna ska tas bort.  

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem som samhället måste markera tydligt mot. 
Vi ska ge hjälp, trygghet och skydd till offren och erbjuda behandling till förövarna.  

Barnfattigdomen ska begränsas med kraft. Ingen familj med barn skall leva med 
försörjningsstöd i mer än sex månader utan att även andra insatser vidtagits.  

Att vårda en anhörig är ett stort och krävande uppdrag. Det behövs ett tillgängligt 
anhörigstöd som på bred front kan möta behoven av samtal, stöttning och avlösning. 

Den enskildes valfrihet är viktig, därför ska även kommunen finnas som alternativ till 
hemtjänstens serviceinsatser.  Det finns flera goda exempel runt om i landet där arbetet 
organiserats så att dessa arbetsuppgifter inte utförs av undersköterskor.  

Minutstyrning av hemtjänsten skall bytas mot en valfrihetsmodell (Skönsmo-modellen) där 
personen i behov av insatsen kan planera för när, hur och vad som ska utförs tillsammans 
med den personal som utför insatsen. genom kontinuitet och delaktighet skapas trygghet 
och därigenom ökar möjligheten för flera år av självständigt liv. 

 

Hela kommunen ska leva och växa 
Sala kommun ska växa och utvecklas. Idag är ca 45% av kommunens befolkning bosatta på 
landsbygden eller i någon av kommunens mindre orter. Därför är det viktigt att kommunens 
insatser är inriktade på att både stad och landsbygd ska få möjlighet att växa och utvecklas 
efter sina olika förutsättningar.  

En landsbygd i utveckling kräver att landsbygdens behov synliggörs och prioriteras. Därför 
ska ett landsbygdsråd inrättas. Det är viktigt att utveckla de mindre tätorterna till livskraftiga 
knutpunkter för medborgerlig kommersiell service. Företagandet ska stimuleras i hela 
kommunen.  

Behovet av bredband är fortsatt stort i kommunen och inte minst på landsbygden. Bredband 
är viktigt för att servicen ska kunna utvecklas och för att kunna använda sig av de digitala 
tjänsterna som kommunen och andra aktörer erbjuder.  

I en geografiskt stor kommun är kollektivtrafiken viktig för att knyta ihop kommundelarna 
och minska de upplevda avstånden. Inom Sala kommun ska kollektivtrafiken fortsatt vara 
avgiftsfri. För att utjämna skillnaden i kostnader mellan dem som är beroende av färdtjänst 
och dem som reser med övrig kollektivtrafik ska systemet med färdtjänsttaxan ses över.  

 

Kultur och fritid för alla 
Kultur- och fritid är en självklar del av välfärden. Genom ett aktivt kultur- och fritidsliv stärks 
kommunens attraktivitet samtidigt som det på flera sätt är positivt för invånarna. Vi mår 
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bättre, lever längre och samverkar bättre. Det är viktigt att fortsätta ge Salas rika föreningsliv 
möjligheten att utvecklas ytterligare. Utöver det egenvärde som kulturen och idrotten har så 
har civilsamhället ett betydande samhällsekonomiskt värde och ett stort värde för folkhälsa 
och välmående. 

Kulturlivet i Sala är rikt och vilar på den starka kombinationen av ideell passion och drivkraft 
och kommunal verksamhet, dessutom finns en livskraftig professionell kultursektor som vi 
vill värna. Här fyller kulturkvarteret Täljstenen en viktig roll. Kulturskolans verksamhet ska 
utvecklas så att kommunens barn och unga fortsatt kan ta del av dess olika inriktningar.  

Barns och ungdomars rätt till en meningsfull fritid medför också att ett socialt ansvar måste 
tas. De aktiviteter som kommunen erbjuder ska inte bara stimulera idrottsutövande och 
kulturaktiviteter, de ska också skapa en trygg fritidsmiljö för barn och ungdomar. 
Ungdomslokalen är därför mycket viktig att värna och utveckla, och den 
kommungemensamma satsningen på fältassistenter för ett uppsökande och förbyggande 
arbete ska utvecklas. För att lyckas med den ambitionen måste skolan, socialtjänsten och 
kultur- och fritidskontorets verksamheter samarbeta. 

Möjligheten till fysisk aktivitet och friluftsliv är viktiga delar för att fler av våra 
kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv med en god hälsa. Därför är det viktigt att 
utveckla fritidsaktiviteterna i hela kommunen för alla invånare. Genom att fortsätta 
samarbeta med såväl de föreningar som är verksamma i kommunen som folkbildningen och 
andra organisationer. Arbetet med framtidens badhus ska fortsätta.   

Äldre människors hälsa är också i allra högsta grad beroende av tillgången till fysisk aktivitet. 
Därför måste kommunen skapa möjligheter för äldreorganisationer att arrangera tillfällen 
för fysisk aktivitet och samvaro för seniorer, med fördel i samverkan med folkbildningen.  

 

Miljö och klimatarbete  
Sala kommun ska ta ett långtgående ansvar för en hållbar utveckling och miljö- och 
hållbarhetsarbete och det ska vara en integrerad del i all verksamhet. Kommunens syn på 
hållbar utveckling följer Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål.  

Hållbarhet ska genomsyra planering och genomförande av kommunens verksamheter. Att 
arbeta aktivt med en koldioxidbudget för kommunen är viktigt för att kunna arbeta för 
minskade koldioxidutsläpp.  

Vid om- och nybyggnation av kommunens fastigheter ska möjliga energieffektiviserande 
åtgärder belysas och prioriteras. Arbetet med att montera solpaneler på tak till kommunens 
byggnader ska fortsätta och utvecklas.  

Effekterna av klimatförändringarna syns runt omkring oss. Kommunen behöver öka sin 
beredskap för att klara ökad frekvens av extremväder. Det är nödvändigt att säkerställa 
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tillgång till reservkraft, vatten, värme, bredband med mera. ”Salamodellen” som innebär ett 
samarbete mellan civilsamhället, näringslivet och kommunen för att snabbt kunna göra 
insatser vid krissituationer ska utvecklas.  

Sala kommun har goda möjligheter att öka självförsörjningsgraden av livsmedel och göra 
tillgången till hållbara livsmedel till en bidragande faktor till kommunens attraktivitet. Det 
lokala jord- och skogsbruket är en tillgång. Livsmedelsproduktionen behöver värnas och 
utveckla livsmedelsförädlingen lokalt. Utvecklingen av kommunens Gröna 
kompetenscentrum och Ösby Naturbruksgymnasium är viktiga delar i arbetet.  

 

En kommun som växer och utvecklas 
För att kunna garantera en trygg välfärd av god kvalitet på sikt så behöver kommunen 
säkerställa en långsiktigt stabil ekonomisk grund. En stabil kommunal ekonomi förutsätter 
ett aktivt arbete för att stimulera etableringar, bostadsbyggande och företagande – för utan 
att nya arbetstillfällen tillkommer kan en kommun aldrig uppnå en hållbar tillväxt. 

En kommuns attraktivitet påverkas både av hur väl välfärd och samhällsservice fungerar, och 
av hur bemötandet från kommunen upplevs. De är alla viktiga delar för att utveckla Sala 
kommuns strategiska näringslivsarbete och arbetet mot målen i Näringslivsprogrammet. Ett 
arbete som ska stimulera etablering av handel och verksamheter såväl som ett bra klimat för 
våra redan existerande företag och näringar. Dialogen med det lokala näringslivet ska stärkas 
och Näringslivsrådet blir en viktig arena.  

Sala kommun måste också fortsätta att arbeta aktivt för att vara en skicklig upphandlare, och 
stärka samarbetet med de lokala företagen för att få ökad förståelse och samsyn kring vilka 
möjligheter kommunal upphandling medför. 

Parallellt med arbetet med framtagande av exploaterbar mark ska även arbetet med 
planering av nya bostadsområden i kommunen fortsätta. En långsiktigt hållbar 
samhällsplanering ska prioriteras och det förutsätter bland annat blandade 
upplåtelseformer. Det skapar också förutsättningar för att områden ska upplevas som 
trygga. I kommunen finns också behov av andra boendeformer som möjliggör 
generationsväxlingar.  

Ett starkt och robust samhälle tar tillvara olika aktörers styrkor och hjälper varandra både i 
vardagen och vid samhällsutmaningar. Samverkan mellan det offentliga och civilsamhället, 
på sikt även näringslivet, kan därför utvecklas och förbättras inom flera områden.  
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Handlingsfrihet för att hantera osäkerheten i omvärlden 
Läget i vår omvärld skapar mycket stora osäkerheter och svårigheter att överblicka 
utvecklingen de närmaste åren. Kriget i Ukraina och energikrisen det skapat har drivit fram 
den högsta inflationstakten på många årtionden i Sverige och till följd av det även höjda 
räntor. En lågkonjunktur med tillkommande utmaningar är att vänta under 2023 och 2024. 
Den höga inflationstakten kommer också att påverka 2023 års lönerörelse.  

I början av november 2022 presenterade den nya regeringen en statsbudget som till stora 
delar förändrar förutsättningarna för statsbidrag. De slutliga effekterna av detta är ännu 
svåra att överblicka. 

Det krävs en beredskap för att snabbt kunna hantera ändrade ekonomiska förutsättningar 
under de kommande åren. De ramar för nämnder och styrelse som antas av 
kommunfullmäktige kan inte ändras med mindre än att fullmäktige fattar ett nytt beslut.  

För att ge kommunstyrelsen handlingsutrymme kan extra medel tillföras kommunstyrelsens 
förfogande. Det möjliggör ett utrymme för kommunstyrelsen att fördela medel till 
nämnderna vid förändrade förutsättningar under pågående budgetår under planperioden. 
Därav har kommunstyrelsens förfogande utökats med 7,7 mkr 2023, 6,4 mkr 2024 och 1,5 
mkr 2025.  

 

Investeringar och finansiering 
Sala kommun står inför den mest intensiva perioden av investeringar någonsin med mycket 
omfattande behov av både upprustning och nybyggnation för att klara kommunens 
åtaganden även framöver. Sedan tidigare har byggnationen av den nya Åkraskolan inletts, 
liksom den nya Kyrkskolan i Möklinta. Därtill planeras även byggnationen av en ny skola i 
Varmsätra de närmaste åren. Stora behov av LSS-boende i kommunen gör även att två nya 
boenden behöver byggas. En ambitiös renoveringsplan för skollokaler ska genomföras för att 
säkerställa att flera befintliga lokaler kan användas även i framtiden.  

I juni 2022 antog kommunfullmäktige en tioårig investeringsplanering som omfattade 
historiskt höga 1,7 miljarder kronor. Sedan dess har den kraftigt ökande inflationen gjort att 
kostnaderna ökat för samtliga investeringsprojekt.  

I oktober 2022 uppdagades ny information om skicket för Kyrkskolan i Möklinta. Byggnaden 
är konstruerad på ett sådant sätt att det är mer lämpligt att bygga en helt ny skola istället för 
att bygga om den befintliga. Kommunstyrelsen fattade beslut om detta vid sitt sammanträde 
i oktober. 

I de två största pågående byggprojekten, Åkraskolan och Kyrkskolan i Möklinta, har 
kostnaderna ökat med sammanlagt cirka 100 miljoner kronor. Detta, tillsammans med den 
generella kostnadsökningen på cirka 20 procent, gör att det krävs politiska prioriteringar för 
att kunna genomföra de nödvändiga investeringarna. 
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Samverkan för Sala prioriterar att fortsätta investera för att stärka tillgången på 
välfärdstjänster och samhällsservice i hela kommunen. Istället för att stryka viktiga 
investeringar kommer några projekt att hyresupphandlas. På så vis säkerställer vi 
ändamålsenliga skollokaler i hela kommunen, god tillgång till LSS-boenden och fortsatta 
möjligheter till tillväxt genom exploatering av såväl verksamhetsmark som mark för 
bostäder. Samtidigt håller vi fast vid den tidigare lagda investeringsplanen för att klara av 
finansieringen av välfärden på lång sikt.  
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Beslutspunkter 
1. Driftbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 1 
2. Investeringsbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 2  
3. Fastställa utdebiteringen till 22,31% för året 2023 enligt bilaga 1 
4. Till kommunstyrelsens förfogande anslås 12 598 tkr enligt bilaga 1.  
5. Resultatmålet för år 2023 fastställs till 25 907 tkr, år 2024 till 33 657 tkr år 2025 till 

34 666 tkr enligt bilaga 1. 
6. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen. 
7. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 

beslutade anslag. 
8. Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin 

verksamhet. 
9. Styrelse och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera verksamheterna 

med bibehållen kvalitet. 
10. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2023. 
11. Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att ytterligare upplåna, dvs öka kommunens 

skulder med under 2023 med totalt 190 000 tkr, under 2024 med totalt 50 000 tkr 
samt 115 000 tkr för 2025. 

12. Sala Bostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt kapital. 
13. Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneräntan + 1 % på insatt 

kapital. 
14. Inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB 
15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa en stärkt samordning och 

samnyttjande av kommunens resurser inom de olika nämndernas 
verksamhetsområden.  

16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram detaljplaner för ett ökat 
bostadsbyggande och där en betydande andel av bostäderna ska utgöras av 
hyresrätter. 

17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett lokalt landsbygdsprogram för att 
utveckla landsbygden för ökad service, fler bostäder och företagande.  

18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta ett landsbygdsråd.  
19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbättra det strategiska arbetet med 

kommunens fastigheter.  
20. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Skolnämnden utreda fördelar 

och nackdelar med att bolagisera Ösby naturbruksgymnasiums lantbruksverksamhet. 
21. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att återta städningen av 

kommunens lokaler inom Sala tätort i kommunal regi.  
22. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda olika möjliga utformningar av 

färdtjänsttaxan för att uppnå en mer rättvis taxemodell.  
23. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa fortsättning av den avgiftsfria 

kollektivtrafiken inom kommunen. 
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24. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ett aktivt arbete med koldioxidbudget 
inom Sala kommuns verksamheter.  

25. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Skolnämnden säkerställa en 
stärkt måluppfyllelse, höjd kvalitet och bättre resultat för eleverna in om Sala 
kommuns skolor.  

26. Skolnämnden ges i uppdrag att i samverkan med andra kommunala verksamheter ta 
fram en plan för hur riktat stöd kan ges ”hemmasittare” i syfte att de kan komma 
tillbaka till skolan. 

27. Skolnämnden ges i uppdrag att systematiskt arbeta för att stärka det 
kompensatoriska uppdraget inom kommunens förskolor och skolor.  

28. Skolnämnden ges i uppdrag att öka likvärdigheten i arbete med elevhälsan i 
kommunen.  

29. Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inleda arbetet med att ta bort de 
delade turerna in om äldreomsorgen.  

30. Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att fastställa att kommunen ska finnas 
som valbart alternativ för all typ av hemtjänst 

31. Kultur och fritidsnämndens sommarlovsläger ska fortsatt vara avgiftsfria för elever på 
mellanstadiet.  

32. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Äldre- och 
omsorgsnämnden samverka i arbetet med meningsfull fritid för personer inom LSS.  
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Beräkning 2023-2025, Samverkan för Sala

Förutsättningar för beräkningar

Kommunalskatt 22,31%

Befolkningstal 2023 2024 2025

antal invånare 23 000 23 100 23 200

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 2023 2024 2025

och omsättning av lån 1,81% 2,77% 3,04%

Pensionskostnader KPA:s prognos 2022-08-19

Skatteintäkter, generella statsbidrag Cirkulär 22:40, 2022-11-10

utjämning och fastighetsavgift

PO-pålägg, prel 44,53% Cirkulär 22:37 2022-10-20

Internränta 2023 1,25% Cirkulär 22:05  2022-02-10

PKV, exkl förändringar i arbetsgivaravgifter Cirkulär 22:37, 2022-10-20

Prisindex för kommunal verksamhet 2023 2024 2025

Arbetskraftskostnad 3,2% 3,3% 3,4%

Övrig förbrukning 4,1% 2,4% 2,5%

Prisförändring 3,5% 3,0% 3,1%

Beräkning

2023 2024 2025

Skatteintäkt -1 150 485 -1 201 114 -1 245 027

Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg. -468 731 -481 712 -488 253

Årets resultatmål 1,6% 2,0% 2,0%

Årets resultat, inkl återställande av neg resultat 25 907 33 657 34 666

Kommunstyrelsens förfogande 12 598 11 471 6 679

KS förfogande andel av skatter, bidrag o utjämn 0,78% 0,68% 0,39%

Pensionskostnader 144 914 133 992 122 993

Arbetsgivaravgifter 267 061 275 844 285 192

Avskrivningar 80 537 84 543 96 092

Finansnetto 9 657 16 708 21 180

PO-pålägg -377 932 -390 404 -403 677

Kapitaltjänstkostnader -96 984 -101 726 -116 016

Återstår att fördela ut i ramar -1 553 458 -1 618 741 -1 686 173

Budgetberäkning 2023-2025 Samverkan för Sala  1
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Fördelning Nämnder

Nettoram

2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 224 156 235 596 245 107 255 140

Kultur-och fritidsnämnd 60 135 62 056 64 704 67 410

Revision 933 958 992 1 033

Överförmyndare 3 217 3 302 3 420 3 563

Skolnämnd 613 774 613 727 639 716 666 486

Äldre- och omsorgsnämnd 603 710 488 174 508 962 530 219

Social- och arbetsmarknadsnämnd 149 646 155 840 162 321

Summa totalt 1 505 925 1 553 458 1 618 741 1 686 173

I förhållande till föregående års ram 3,2% 4,2% 4,2%

I förhållande till 2022 års ram 3,2% 7,5% 12,0%

Resultaträkning

      Bokslut Budget Budget Plan Plan

Tkr 2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 348 254 366 562 348 671 348 671 348 671

Verksamhetens kostnader -1 770 355 -1 806 914 -1 851 786 -1 896 589 -1 930 014

Avskrivningar -74 487 -80 189 -80 537 -84 543 -96 092

VERKSAMHETENS -1 496 588 -1 520 541 -1 583 652 -1 632 461 -1 677 435

NETTOKOSTNADER

Skatteintäkter 1 076 684 1 103 315 1 150 485 1 201 114 1 245 027

Generella statsbidrag och utjämning 449 989 444 538 468 731 481 712 488 253

Finansiella intäkter 6 535 4 328 7 160 7 160 7 160

Finansiella kostnader -5 476 -6 875 -16 816 -23 868 -28 339

RESULTAT FÖRE EXTRA-

ORDINÄRA POSTER 31 144 24 765 25 907 33 657 34 666

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 31 144 24 765 25 907 33 657 34 666

Budgetberäkning 2023-2025 Samverkan för Sala  2
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Kassaflödesanalys

      Bokslut Budget Budget Plan Plan

Tkr 2021 2022 2023 2024 2025

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat 31 144 24 765 25 907 33 657 34 666

Justering för ej likviditetpåverkande poster 73 327 78 497 78 622 82 950 93 997

Övriga likviditetspåverkande poster 2 987 0 -20 000 0 0

Poster som redovisas i annan sektion -5 506 872 872 872 872

Medel från vh före förändring av rörelsekapital 101 952 104 134 85 402 117 479 129 535

Ökning/minskning kf fordringar -4 732 0 0 -4 690 -4 992

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 208 0 0 10 051 10 697

Ökning/minskning förråd och varulager -1 703 0 0 -186 -198

Kassaflöde  löpande verksamhet 97 725 104 134 85 402 122 653 135 042

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i immateriella tillgångar -1 850 0 0 0 0

Försäljning av immateriella tillgångar 0 0 0 0 0

Investering i materiella tillgångar -67 080 -110 110 -300 778 -240 707 -236 850

Försäljning av materiella tillgångar 7 913 0 0 115 000 0

Investering i finansiella tillgångar -13 -585 -2 778 -4 970 0

Avyttring av finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -61 030 -110 695 -303 556 -130 677 -236 850

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 0 190 000 50 000 115 000

Amortering av långfristiga skulder -25 804 -26 035 -20 035 -20 035 -20 035

Amortering av skulder för finansiell leasing -1 794 0 0 0 0

Ökning långfristiga fordringar -475 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 073 -26 035 169 965 29 965 94 965

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Bidrag till statlig infrastruktur -1 000 0 0 -12 675 0

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur -1 000 0 0 -12 675 0

Årets kassaflöde 7 622 -32 596 -48 189 9 266 -6 843

Likvida medel vid årets början 79 977 87 599 55 003 6 814 16 080

Likvida medel vid årets slut 87 599 55 003 6 814 16 080 9 237

Budgetberäkning 2023-2025 Samverkan för Sala  3

98



Balansräkning

Tkr       Bokslut Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0 0

Maskiner och inventarier 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 1 557 768 1 587 401 1 809 547 1 854 809 1 994 694

Omsättningstillgångar

Förråd 5 632 5 632 5 632 5 818 6 016

Fordringar 122 132 122 132 142 132 146 822 151 814

Kassa och bank 87 599 55 004 6 816 16 082 9 239

Summa omsättningstillgångar 215 363 182 768 154 580 168 723 167 070

SUMMA TILLGÅNGAR 1 773 131 1 770 169 1 964 127 2 023 531 2 161 764

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 719 361 750 505 775 270 801 178 834 834

Årets resultat 31 144 24 765 25 907 33 657 34 666

Summa eget kapital 750 505 775 270 801 178 834 834 869 500

Avsättningar för pensioner 51 280 49 588 47 673 46 080 43 985

Skulder

Långfristiga skulder 666 779 640 744 810 709 827 999 922 964

Kortfristiga skulder 304 567 304 567 304 567 314 618 325 315

Summa skulder 971 346 945 311 1 115 276 1 142 617 1 248 279

SUMMA EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 1 773 131 1 770 169 1 964 127 2 023 531 2 161 764

Budgetberäkning 2023-2025 Samverkan för Sala  4

99



Investeringsbudget/Plan

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

Kommunstyrelsen

Kommunchef 2 525 6 972 6 532 2 439 1 314

Personalkontor 0 0 0 0 0

Ekonomikontor 0 0 0 0 0

Räddningstjänst 1 550 1 020 7 300 1 000 3 300

Tekniskt kontor 254 675 256 356 195 525 103 775 111 425

Samhällsbyggnadskontor -11 722 -33 815 -8 500 -11 800 -10 500

Summa Kommunstyrelsen 247 028 230 533 200 857 95 414 105 539

Kultur- och fritidsnämnd 0 3 000 5 000 0 500

Skolnämnd 6 250 12 900 14 600 9 400 6 000

Äldre- och omsorgsnämnd 6 500 1 010 5 200 350 100

Social- och arbetsmarknadsnämnd 0 0 0 0 0

Summa 259 778 247 443 225 657 105 164 112 139

Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032

Kommunstyrelsen

Kommunchef 1 064 1 920 5 342 657 502

Personalkontor 0 0 0 0 0

Ekonomikontor 0 0 0 0 0

Räddningstjänst 0 1 000 1 300 3 650 8 550

Tekniskt kontor 139 175 84 275 202 275 35 075 38 575

Samhällsbyggnadskontor -10 500 -9 500 -2 500 -2 500 -2 500

Summa Kommunstyrelsen 129 739 77 695 206 417 36 882 45 127

Kultur- och fritidsnämnd 500 500 500 500 500

Skolnämnd 2 500 2 500 3 500 3 500 3 500

Äldre- och omsorgsnämnd 100 100 100 100 100

Social- och arbetsmarknadsnämnd 0 0 0 0 0

Summa 132 839 80 795 210 517 40 982 49 227

Budgetberäkning 2023-2025 Samverkan för Sala  5
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NETTOINVESTERINGAR I 2022 ÅRS PRISER (RAMAR) 2 023         2 024         2 025        
Kommunstyrelsen 245 600         243 792         173 607        
Kultur- och fritidsnämnden 0 3 000 5 000
Revisionen 0 0 0
Överförmyndaren 0 0 0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 6 250              12 900           14 600          
Vård- och omsorgsnämnden 6 500              1 010              5 200            

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032
KOMMUNSTYRELSEN 46 600           49 800           43 625          45 425        33 275         36 275         34 825         34 075         34 075         34 075         

Kommunchef -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Personalkontor -                 -                 -                -              -              -              -              -              -              -              
Ekonomikontor -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Tekniskt kontor 46 600           49 800           43 625         45 425       33 275        36 275        34 825        34 075        34 075        34 075        
Kontorsledningsprogram -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               
Gatuprogram 10 450           5 050              8 750            8 350           6 200           8 200           6 750           6 200           6 200           6 200           
Parkprogram 1 550              1 650              1 775            1 775           1 775           1 775           1 775           1 575           1 575           1 575           
VA-program 6 800              6 800              6 800            6 800           6 800           6 800           6 800           6 800           6 800           6 800           
Kart - mätprogram -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Lokalprogram 27 300           36 000           26 000          28 000        18 000         19 000         19 000         19 000         19 000         19 000         
Gruvans vattensystemprogram 500                 300                 300                500              500              500              500              500              500              500              
Räddningstjänst -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Samhällsbyggnadskontor -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               

UTBILDNINGS - OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 6 250              5 900              4 600            3 400           3 000           2 500           2 500           3 500           3 500           3 500           

VÅRD - OCH OMSORGSNÄMNDEN 200                 760                 200                100              100              100              100              100              100              100              

SUMMA 53 050         56 460         48 425        48 925      36 375       38 875       37 425       37 675       37 675       37 675       

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2030 Plan 2030
KOMMUNSTYRELSEN 199 000         193 992         129 982        49 889        62 064         85 264         47 920         174 932      4 807           13 552         

Kommunchef 2 525              6 972              6 532            2 439           1 314           1 064           1 920           5 432           657              502              
Personalkontor -                 -                 -                -              -              -              -              -              -              -              
Ekonomikontor -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Tekniskt kontor 199 425        186 000        116 150       46 450       57 450        84 200        45 000        168 200      500             4 500          
Kontorsledningsprogram -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Gatuprogram 1 500              6 100              1 300            20 000        200              2 000           -               -               -               1 000           
Parkprogram 3 375              3 600              2 550            2 650           1 550           1 700           2 000           -               -               -               
VA-program 9 400              16 200           24 800          3 000           1 000           3 000           2 500           12 700         -               3 000           
Kart - mätprogram -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Lokalprogram 183 650         156 500         84 500          18 500        52 500         77 500         40 500         155 500      500              500              
Gruvans vattensystemprogram 1 500              3 600              3 000            2 300           2 200           -               -               -               -               -               
Räddningstjänst 1 550              1 020              7 300            1 000           3 300           -               1 000           1 300           3 650           8 550           
Samhällsbyggnadskontor 4 500-              -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -                  3 000              5 000            -               500              500              500              500              500              500              

UTBILDNINGS - OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN -                  7 000              10 000          6 000           3 000           -               -               -               -               -               

VÅRD - OCH OMSORGSNÄMNDEN 6 300              250                 5 000            250              -               -               -               -               -               -               

SUMMA 205 300       204 242       149 982      56 139      65 564       85 764       48 420       175 432    5 307         14 052       

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2030 Plan 2030
KOMMUNSTYRELSEN 1 428              13 259-           27 250          100              10 200         8 200           5 050-           2 500-           2 500-           2 500-           

Kommunchef -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Personalkontor -                 -                 -                -              -              -              -              -              -              -              
Ekonomikontor -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Tekniskt kontor 1 428             13 259-           27 250         100             10 200        8 200          5 050-          2 500-          2 500-          2 500-          
Kontorsledningsprogram -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Gatuprogram -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Parkprogram -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
VA-program -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Kart - mätprogram -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Lokalprogram -                 -                 -                 -               -               -               -               -               -               -               
Gruvans vattensystemprogram -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Räddningstjänst -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               
Samhällsbyggnadskontor -                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               

-                  -                  -                 -               -               -               -               -               -               -               

MEDFINANSIERINGSPROJEKT -                  12 675           -                 4 000           -               -               -               -               -               -               

SUMMA 1 428           584-               27 250        4 100        10 200       8 200         5 050-         2 500-         2 500-         2 500-         

TOTALT 259 778      260 118      225 657     109 164   112 139   132 839   80 795      210 607   40 482      49 227      

ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE INVESTERINGAR

STRATEGISKA INVESTERINGAR

EXPLOATERINGSINVESTERINGAR
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Ett tryggt, växande och
välmående Sala!

Koalition Salas budget 2023
och strategisk plan 2024 - 2025
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Inledning
Sala kommuns vision lyder ” Sala kommun – ett hållbart och tryggt samhälle med
livskvalitet och växtkraft”. Detta är bild som all verksamhet i kommunen ska sträva mot.
Koalition Salas budget utgår från detsamma vision.

Som inriktning för det arbetet har kommunfullmäktige antagit tre mål tillsammans med
visionen. Det är ETT VÄXANDE SALA, ETT HÅLLBART SALA samt ETT TRYGGT OCH
RÄTTVIST SALA. Vårt budgetförslag för 2023 och plan för 2024-2025 innehåller
prioriteringar, reformförslag och uppdrag som vi anser behöver genomföras för att
förverkliga visionen och öka måluppfyllelsen.

Koalition Sala ser det som en av de främsta uppgifterna för kommunens politiska arbete
att våra medborgares skattemedel nyttjas för att i första hand förstärka kommunens
kärnuppgifter inom skola, vård och omsorg.

Året som ligger bakom oss och dess påverkan på 2023

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommunerna skulle ges en chans
att mot ett par års starka resultat nu hantera de långsiktiga konsekvenserna av
pandemin. Sala har, som många andra kommuner, haft goda resultat och har vid denna
budgets behandling, en prognos som indikerar ett överskott.

Som kommun står vi fortsatt inför utmaningar där bland annat höga lokalkostnader,
personalkostnader över budget och det elpris som regeringens energipolitik resulterat i
tar ut sin rätt på kommunens resultat. Sala kommunkoncern prognostiserar dock ett
positivt bokslut och kommunen har därtill satt nya mål, indikatorer och ägardirektiv för
att tydliggöra politikens vilja avseende kommunens framtida utveckling.

Mycket förändrades när kriget i Ukraina bröt ut. Det har först och främst inneburit ett
stort lidande för Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både
Sverige och Sala kommun. Under året som gått har kommunen arbetat med att vara en
transitkommun för flyktingar och i nuläget har ett femtiotal fått ett nytt hem här.

Sverige har drabbats av mycket stora inflationsökningar under året. I synnerhet ökar
priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader,
men även räntekostnaderna ökar.   Tillsammans med kraftigt stigande
pensionskostnader står kommunerna inför stora utmaningar och SKRs prognos visar att
de sannolikt faller till ett underskott på tre miljarder redan 2023 om inte sparåtgärder
eller intäktsförstärkningar görs.

Förutsättningarna för budgetåret 2023 och planen för 2024-2025

De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl
kommuner och regioner som hela näringslivet. Hög arbetslöshet inom vissa grupper och
ökad andel långtidsarbetslösa talar ett tydligt språk. Människor kommer inte närmare
arbetsmarknaden med den incitamentsstruktur och de förutsättningar som finns idag.
De senaste 8 åren har Sverige gått från 6:e till 27:e plats gällande arbetslöshet.
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I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom
äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år,
och att behovet av vård och omsorg ökar i takt med stigande ålder. Under de kommande
tio åren ökar befolkningen med cirka 500 000 personer och av dem är nästan 47% över
80 år.

Med dagens personaltäthet behöver drygt hälften av ökningen av den arbetsföra
befolkningen ha tagit anställning i kommuner och regioner om tio år. Utöver den
uppenbara bristen på arbetskraft blir det framöver ännu svårare att hitta personal med
rätt utbildning och kompetens, vilket gör att statens krav och insatser på ökad
personaltäthet inte kan infrias. Det blir allt tydligare att det krävs nya sätt för att lösa
välfärdsåtagandet. Genom digitalisering kan vi drastiskt förbättra vardagen för elever,
föräldrar, brukare, patienter och företag. Exempelvis skapas inom hälso- och sjuk -
vården möjligheter som radikalt förändrar rollen som patient och relationen till vården.

Under de senaste decennierna har dock statens styrning ökat i omfattning, komplexitet
och detaljeringsgrad, vilket begränsar kommunernas och regionernas
handlingsutrymme. För en effektiv välfärd måste statens styrning utformas på ett sätt
som ger ett stort lokalt och regionalt ansvar och handlingsutrymme. Statens styrning
behöver inriktas på vad som ska uppnås, inte hur målen ska nås.

Sala kommun behöver vidta åtgärder både för att möta de ekonomiska utmaningarna
liksom svårigheterna att lösa kompetensförsörjningen framöver. Samtidigt behöver
staten skapa mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att kommuner och regioner
ska kunna planera verksamheten. Staten behöver också minska på detaljregleringen av
sektorn och värna det lokala självstyret så att kommuner och regioner har förut
sättningar att ge en så god välfärd som möjligt utifrån medborgarnas behov.

Det sistnämnda kommer dock att löpa parallellt med regeringens uttalade ambition att
utarbeta och genomföra politiska reformer för att kapa vårdköerna, öka tillgängligheten,
förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra
arbetsmiljö och kompetensförsörjningen för anställda inom vården.  Även om detta i
någon del kan påverka kommunens frihet att agera så anser vi att det behöver
genomföras och då, exempelvis i vårdfrågor, alltid med patientens bästa i centrum av
reformarbetet.
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Vår syn på Sala kommuns nuläge och utveckling
Sala kommuns kärnuppdrag är att leverera välfärdstjänster till invånarna, och därför är
vår budget starkt fokuserad på alla de människor som tillsammans utgör kommunen och
på de viktigaste uppgifterna vi har att lösa. Skola, vård och omsorg.

Vårt samverkansarbete lägger också stort fokus på förutsättningarna för en ekonomiskt
hållbar utveckling i Sala – eftersom det endast är genom att tillvarata tillväxtpotentialen
som vi kan finansiera de kostnadsökningar som väntas i vår välfärd och skapa en
långsiktigt livskraftig och attraktiv kommun.

I klartext innebär det att arbete och företagande kommer vara ett fokusområde. Vi vill
att det skapas fler arbetstillfällen, att våra invånare får den utbildning de behöver för att
kunna ta arbetsmöjligheter som skapas och att företagens arbete underlättas så att de
kan fokusera på att utveckla sin verksamhet.

Sala kommun befinner sig i en period av tillväxt. Sala är en företagsam kommun, faktiskt
Västmanlands mest företagsamma. Vi har cirka 2800 företag, vara över hälften finns på
landsbygden. För att vi ska kunna ta utnyttja och stärka den tillväxten behöver vi
fortsätta utveckla kommunen med en tydlig och långsiktig inriktning på tillväxt och hög
självförningsgrad. Samverkans för Salas partier är inställda på att med konkreta åtgärder
underlätta för företag och företagande.  Det måste vi göra för att bli attraktiva både för
den som vill etablera sig här och för befintliga företag som växer.

Förutom företagande så har ett flertal bostadsprojekt har inletts och andra står i
startgroparna. Pandemin har gjort att allt fler människor också får upp ögonen för att
bosätta sig i en mindre ort. Även om ränteökningar och osäkerhet i omvärlden har gjort
bostadsmarknadens aktörer mer försiktiga så tror vi att Sala alltjämt har en stor
potential som en plats för fler att göra till sin hemkommun.

Den som bor i Sala kommun kan också enkelt pendla till studier eller arbete på andra
orter tack vare våra goda kommunikationer, såväl mot Västerås och Enköping som mot
Uppsala och Stockholm och mot Avesta och vidare mot Dalarna.

Det måste byggas nya bostäder i hela kommunen för att den som vill flytta hit ska ha
någonstans att bo – och det måste byggas nya bostäder för alla skeden i livet, så att
invånarna i kommunen tryggt kan planera för sin framtid.

I vår budget presenteras tankar och förslag per nämnd. Budgetberäkning,
investeringsbudget och en sammanställning av våra prioriteringars finansiella påverkas
utgör bilagor till budgeten.
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Kommunstyrelsen

Ett tryggare Sala

Att tillse att invånarna i en kommun är trygga och säkra är en av de viktigaste uppgifter i
samhällskontraktet. Frågorna landar inte enbart på kommunens ansvar, staten bär en
stor del av detta då polis och rättsväsendet faller under riksdag och regerings ansvar.
Men det finns ändå mycket en kommun kan göra för att invånarna ska känna sig och
vara trygga på alla platser i kommunen och i alla skeden i sitt liv.

Att som medborgare kunna vara trygg i det offentliga är ett måste. När människor på
grund av man känner sig otrygg i sitt bostadsområde eller i elljusspåret begränsar sig och
stannar inne så går mycket förlorat. Det är inte bara en inskränkning av den personliga
friheten som skapas, utan det får följden att färre rör sig i samhället vilket är något som i
sig förstärker just känslan av otrygghet.

Sala kommun ska arbeta proaktivt med konkreta åtgärder för stärkt trygghet. Det
handlar om att bygga ut arbetet med kameraövervakning på otrygga platser och
offentliga byggnader, skapa så kallade trygga stråk och arbeta in trygghetsfrågorna i
samhällsbyggnadsprocessen. Vi inför också ett lokalt stöd som
grannsamverkansföreningar kan söka för att stärka den tryggheten i en bygd, by eller
samhälle. Vi vill även en införa klottersaneringsgaranti på våra egna fastigheter för att se
till att vandalism inte kan verka obehindrat.

En av de mest aktuella utmaningarna kopplat till trygghet är våldet i nära relationer.
Denna avskyvärda företeelse är ett enormt jämställdhetsproblem i samhället. Det är inte
alltid kvinnor som drabbas, men i en överväldigande majoritet av fallen är förövarna
män och offren kvinnor. Sala kommun ska arbeta om sin mot våld i nära relationer och i
samband med det utreda förstärkningar av arbetet mot hedersvåld och förtryck. Ingen
ska behöva bli misshandlad, och särskilt inte i den miljö som ska vara tryggast. Våldet i
nära relationer må oftast vara riktat mot kvinnor, men det drabbar hela familjer och inte
minst barn. Det är inte värdigt Sverige år 2022.

Kommunens ekonomiska livskraft

Att kunna leverera god välfärd förutsätter att kommunen vilar på en stabil ekonomisk
grund. En stabil kommunal ekonomi förutsätter i sin tur ett aktivt arbete för att
stimulera etableringar, bostadsbyggande och företagande. Utan att nya arbetstillfällen
och ökande självförsörjning över tid kan en kommun aldrig uppnå en hållbar tillväxt.

God välfärd kräver stabil finansiering

Sala kommun är en kommun med stor egen kostym och kommunen avviker från
genomsnittet när det gäller andelen verksamhet som utförs i egen regi. Det går dock
inte att se att dessa verksamheters kvalitet är väsentligen bättre än andra kommuners.
Det är därför angeläget att Sala även inom detta område fortsätter att skapa utrymme
för en minskad kostnad genom att konkurrensutsätta och upphandla fler tjänster.
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För att stärka finansieringen kommer vi därför återinföra avgifterna på kollektivtrafik
enligt VLs standardtaxa med bibehållen avgiftsfrihet för studerande/barn och reducerat
pris för pensionärer.

Sala kommun behöver också under planperioden bättre utnyttja sina företag och
tillgångar för att skapa ekonomiskt handlingsutrymme för kommunen.

Därtill höjs resultatmålet till 1,8% för 2023 för att därefter följa direktivets plan med
2,0% resultatmål för 2024-2025.

Fokus inom näringslivsarbetet

Förutom att en kommuns attraktivitet avgörs av hur väl all samhällsservice (vatten,
avlopp, gator, vägar, parker, kollektivtrafik och mycket mer) fungerar så avgörs den av
hur de företag som vill etablera sig blir välkomnad. Därför måste Sala kommun ha en
utvecklad organisation för etablering av handel och verksamheter, och ett strategiskt
och systematiskt näringslivsarbete.

Det starka och diversifierade näringslivet i Sala kommun är en mycket värdefull resurs.
Genom samverkan kan kommunen bidra till att ytterligare utveckla Sala som länets
starkaste näringslivkommun. För att kunna åstadkomma detta kommer kommunen
använda sin roll i såväl Sala Stadssamverkan ekonomisk förening som vårt eget
näringslivsråd som samverkansyta.

Företagande ska bli enklare och mindre dyrt

Oavsett om ett företag vill etablera sig i vår kommun eller ett befintligt företag vill
utveckla sin verksamhet så måste kommunen vara förberedd på att kunna ge det stöd
som behövs. Under 2023 ska ny översiktsplan fastslås för att göra det enklare att
underlätta byggande utan att behöva detaljplanelägga i onödan. Till ny ÖP är klar ska
arbetet med att tillskapa mer mark för verksamhet via nya detaljplaner prioriteras.

Det måste också finnas tydliga och väl fungerande processer inom kommunen, så att
den som vill etablera eller utveckla en verksamhet inte bara känner sig väl mottagen
utan även kan komma igång med sin etablering så snabbt som möjligt. Strategiskt
etableringsarbete inom näringslivskontoret prioriteras med målet att öka intresset för
och attraktiviteten hos Sala för företagstillväxt.

Den tillsyn som kommunen utövar måste fortsätta utvecklas med minskat byråkratiskt
krångel och avgifter i fokus. Sala ska under 2023 utreda och presentera förslag på hur
kommunen kan genomföra sänkningar av företagsskadliga avgifter för att ytterligare öka
kommunens attraktivitet . Vi behöver också göra taxesystemet mer lättförståeligt för de
verksamheter som vi utövar tillsyn gentemot, och därför ska Rättviksmodellen införas.
Allt görs med samma höga målsättning avseende digitalisering.
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Fler mindre upphandlingar och minskad konkurrens med näringslivet

Sala kommun måste också fortsätta att arbeta aktivt för att vara en skicklig upphandlare
och stärka samarbetet med de lokala företagen för att få ökad förståelse och samsyn
kring vilka möjligheter en effektiv kommunal upphandling medför.

Det är ett välkänt faktum att stelbenta byråkratiska processer försvårar småföretagens
möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. Det skulle säkerställa att medborgarna
får maximal utväxling för sina skattepengar och samtidigt sannolikt stärka lokalt
företagande. Det kan vara komplicerat för en småföretagare att lämna ett anbud när
beställaren har orimligt högt ställda krav på till exempel referensuppdrag och
omsättning. Sala kommun ska uttalat verka för att underlätta för små och medelstora
företag att får goda möjligheter att delta i de upphandlingar kommunen gör. Det är vår
avsikt att i högre grad använda funktionsupphandling, direktupphandling samt uppdelad
upphandling i syfte att underlätta för små och medelstora företag.

För att näringslivet ska få möjlighet att utvecklas måste kommunen hela tiden vara
noggrann med att inte konkurrera med näringslivet. Grundregeln måste vara att en
kommun inte ska ägna sig åt sådant som någon annan kan göra lika bra eller bättre.

Vi avser därför införa utmaningsrätt på vissa delar av den kommunala verksamheten så
att de företag som visar att de kan bedriva motsvarande verksamhet mer effektivt och
med samma eller högre kvalitet än kommunen får rätt utföra tjänsten eller leverera
varan. Det ger skattebetalarna mer valuta för pengarna och skapar bättre möjligheter
för det lokala näringslivet.

Sala kommun ska värna den lokala livsmedelsproduktionen

Sala kommun har goda möjligheter till att öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Det
stärker i sig kommunens attraktivitet eftersom de också stärker de gröna näringarna,
vilka utgör över 50% av antalet företag i kommunen.

För att kunna öka självförsörjningsgraden och hålla hela kommunen levande måste vi se
jord- och skogsbruk som den tillgång det är, och värna lokal livsmedelsproduktion och
försäljning. Sala kommun ska därför gå i framkant när reglerna för gårdsförsäljning nu
görs om. Att mindre producenter kan sälja så väl mat som dryck gör dem mer attraktiva
som besöksmål och ökar deras möjligheter att skapa lönsamhet. Det bör en
företagsvänlig kommun bejaka.

Vi har också god tillgång till jakt i vår kommun, och vi måste se viltmaten som den
värdefulla resurs den är. Genom att underlätta förädlingen av viltmat kan vi inte bara
öka självförsörjningsgraden, utan vi kan också skapa arbetstillfällen och ge tillgång till
hållbara livsmedel samtidigt som vi minskar skadorna som lantbrukarnas verksamheter
lider. Det kommunala stödet för cesiumprov kvarstår och utvärderas under 2023.

Sala kommun ska likt andra kommuner som, till exempel, Rättvik, införa så kallat
återtag. Det innebär att de kommunala köken använder köttråvara från kommunens
egen produktion, i Sala kommuns fall Ösby lantbruksgymnasium. Genom att arbeta på
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det sättet får de kommunala köken tillgång till kött av hög kvalitet ett hållbara sätt. Vi
bör också utreda möjligheten för kommunen att handla via REKO-ringars försäljare.

Arbetet med den levande landsbygden

Västmanlands landsbygd har alltid varit levande. Med sin energi och flit arbetas det här
dagarna i ändå. Småföretagare, industriproduktion samt lant- och skogsbruk är pulsen
utanför storstäderna. Den pulsen har de senaste åren börjat slå än hårdare.
Landsbygden lockar. Digitala lösningar för arbete hemifrån och närhet till naturen har,
tillsammans med andra faktorer, gjort att fler familjer och företag söker sig ut på
landsbygden.

I Sala ser vi hur människor flyttar in för att komma från storstäder, eller familjer som
flyttar hem och kanske tar över den gamla familjegården från sina föräldrar. Vårt läge
nära Västerås, Stockholm eller längs Dalabanan ger oss stora möjligheter att utnyttja
denna nyfunna “längtan till landet” som vi nu ser.

Utmaningen för Salas landsbygd ser inte lika ut på alla platser. Därför kan inte heller
prioriteringarna se lika ut överallt. Till exempel vet vi att landsbygd nära tätorter klarar
sig betydligt bättre än landsbygd som är glest befolkad långt ifrån närmaste tätort. Det
gäller att ha örat mot marken och öka attraktiviteten. Anpassad service, trygghetsarbete
och många andra delar går att arbeta med. Det  finns många bevis på att om jordmånen
är den rätta så får kreativa människor det att växa.

Att de som brukar och äger skogen får fortsätta göra det är viktigt. Vi tänker verka för
att inga fler naturreservat bildas på platser där privata markägare inte ger sitt starka
stöd för reservatsbildning. De som brukar och värnar sin skog har visat sig göra det bra
mycket bättre än naturvårdsverket.

Inom trygghetsområdet görs två konkreta åtgärder under 2023. Inom ramen för det
brottsförebyggande rådet kommer vi verka för att frågor som rör företagande även
inkluderar landsbygdsverksamhet. Vi avsätter även medel för att föreningar för
grannsamverkan mot brott ska kunna söka stöd. Det kan handla om allt från att köpa in
reflexvästar, lampor eller kommunikationsmedel till kaffe och fikabröd till
nattvandringar.

Vi fortsätter och prioriterar arbetet med trygghetspunkter i Möklinta, Ransta och
Västerfärnebo. En trygghetspunkt är en plats där det i en kris- eller krigssituation finns
reservkraftsgenerering, livsmedelslager och sjukvårdsmaterial lagrat. Den fungerar som
ett informationscenter och logistisk knutpunkt. Vi vill också skapa ett bra samarbete
mellan länets kommuner och regionen i syfte stärka trygghetspunkternas funktion.

I den mån det är möjligt för kommunen så ska vi agera för att mer vårdverksamhet kan
drivas och fungera ute på landsbygden. Det kan gälla mindre vårdcentraler eller olika
former av mottagningar för behandling som drivs offentligt eller i privat regi.

Även om byggnation inte bara är en landsbygdsfråga så sker mycket nybyggnation av
privatpersoner på landsbygd. Vi vill förenkla den processen så långt det är möjligt. Kart-
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och mättjänster ska kunna utföras av andra än kommunen och i den händelse att
lantmäteritjänster under planperioden konkurrensutsätts ska Sala kommun göra vår del
för att våra medborgare ska kunna dra nytta av det.

Vi ska också säkra att det tas fram förenklade e-tjänster för  ansökan och kontroller av
egna brunnar med målet att minska kostnader och snabba upp handläggning och beslut.

Miljöarbetet i Sala kommun
Sala kommuns miljöarbete är en viktig del i det arbete för en hållbar framtid och mot
målen i Agenda 2030 som kommunen ställt sig bakom. Koalition Sala avser fortsätta
med miljöåtgärder som gör skillnad för miljön samtidigt som vi upprätthåller en balans
som inte skapar problem i vardagen för de företag eller privatpersoner som lever och
verkar i vår kommun.

Vår klimat- och miljöstrategi ska uppdateras för att säkra att kommunen nyttjar fossilfri
energiproduktion. Vi vill också att kommunen hörsammar regeringens målsättning att
öka nyttjandet av kraftvärmeproduktion. Vi ska också löpande arbeta för att minska
kommunens energianvändning över tid.

Att kommunen som aktör inte går utöver lagkraven i miljölagstiftningen är viktigt för
oss. Kommunens roll är inte att försvåra för medborgarna. Vi kommer därför att
genomföra en omprövning av alla eventuella kommunala särkrav som går utöver svensk
miljölagstiftning i de fall de kraven ökar kommunens kostnader, försvårar tillvaron för
medborgare eller företag eller där kraven inte har någon positiv miljöpåverkan.
Principen att det ska vara enkelt att arbeta eller verka i Sala kommun gäller således även
inom miljöområdet.

Där så är möjligt ska Sala kommun fortsätter sitt arbete för att minska användandet av
engångsartiklar och för att förenkla tänker  vi begära att VAFAB utökar öppettiderna på
Återbruket vid Strå för att som minst även omfatta söndagar. Det är rimligt att
återbruket är öppet när människor är lediga.

Ett mer trivsam kommun i vardagen

Koalition Sala vill fortsätta arbeta med att göra vardagen i Sala enklare och mer behaglig.
Det finns gott om små saker som kommunens medborgarna märker varje dag och som i
sig har ett stort värde om de fungerar och på samma sätt kan orsaka stor irritation eller i
värsta fall olyckor om de inte hanteras.

Med detta i åtanke avser Koalition Sala under budget och plan perioden arbeta med
uppföljning av dessa åtgärder. Det handlar om, men är inte begränsat till, saker som
lagning av potthål på kommunala vägar, nedskräpning i offentlig miljö,  förbättrade
parkeringsmöjligheter, öppettiderna på VAFABs återvinningsstation. Det finns långt fler
åtgärder som Koalition Sala kommer att fokusera på för att bygga en tilltalande vardag
för medborgarna i vår kommun.
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Salas digitaliseringsresa

Vår samverkansplattform inser att vi ha nya system för att leverera
välfärdstjänster med kvalité. Vi måste digitalisera tjänster och automatisera
funktioner när vi skapar nya välfärdstjänster som underlättar för medborgare
och företag. Samtidigt behöver vi arbeta för ett minskat digitalt utanförskap och
som en del av det arbetet låta de som ska använda systemen vara med och
utvärdera dem.

Samtidigt som vi digitaliserar måste vi också värna rättssäkerhet och insyn.
Digitaliseringen ska kännas trygg, höja kvalitén, förenkla leveransen och förbättra
tillgängligheten – inte skapa otrygghet och försvåra för såväl leverantör som
brukare av tjänsterna.

En modern och väl fungerande webnärvaro och e-tjänster är att måste för
kommunal verksamhet. Här kan en stor del av kommunens invånare möta
kommunen och få hjälp och service.
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Skolnämnden

Förutsättningar för ett bra liv ges av en bra skola

Möjligheten till en god hälsa genom hela livet vilar på att alla barn får möjligheten att
lyckas i skolan. Sala kommun ska genomgående ha skolor med hög kvalitet. Alla våra
skolor ska ha kunskapsförmedling som främsta mål, och fokusera på att ge alla elever
förutsättningen att uppnå sin fulla potential.

Koalition Sala har satt som mål att kommunen ska ha Mälardalens bästa skola 2030! Det
förutsätter att vi skapar bättre förutsättningarna för utbildningsverksamheten.
Grundläggande för detta är prioriteringar i exempelvis våra kompetenta personal, bra
undervisningsmaterial och ändamålsenliga lokaler.

En god utbildning är beroende av välutbildade och skickliga lärare med utmärkta
ämneskunskaper. Därför måste vi alltid utgå ifrån att alla barn har rätt att bli
undervisade av behöriga lärare. Idag har vi för låg andel behöriga lärare i skolan, och vi
avser öka den behörighetsgraden löpande under mandatperioden. Det ska dock sägas
att det finns många obehöriga lärare som gör ett bra arbete och även de måste få
förutsättningar att utveckla. All undervisande personal, oavsett om de är behöriga lärare
eller inte, måste därför ges möjlighet till pedagogisk fortbildning. Som en ytterligare
förstärkning av undervisningen avser vi att fortsätta prioritera de extra anslag till
läromedlen som våra partier tidigare ställt sig bakom.

Trygg studiemiljö i alla skolor

En annan förutsättning för att kunna lyckas i skolan är trygg och lugn studiemiljö och en
god elevhälsa. Här ska Sala kommun ta ledartröjan på i arbetet med att fastslå den
elevhälsogaranti som Sveriges nya regering nu annonserat där skolhuvudmän bland
annat ska ha samverkansavtal med sjukvården och samverkansrutiner med
socialtjänsten för att stärka elevhälsoarbetet. Vårt mål är att den som behöver kontakt
med elevhälsan ska kunna få det samma skoldag som behovet uppstår.

I våra skolor ska skickliga lärare kunna arbeta i störningsfri en klassrumsmiljö där
kränkningar inte får förekomma. En lektion ska aldrig behöva avbrytas av stök.  Därför
tänker vi satsa på att införa trygghetsteam med elevvärdar som kan stötta lärare elever
genom att hantera oroligheter och skapa en lugn atmosfär i våra kapprum och på
rasterna. Nollvision mot mobbing gäller och den som utsätter andra för övergrepp är
den som flyttas, inte den utsatte.

Som en del av trygghetsarbetet kommer skolan också att ta implementera ett program
för att minska förekomsten av narkotika i skolor och andra lokaler där eleverna vistas.

Utveckling av gymnasieskolan

Allt fler mindre och mellanstora kommuner står utan egen gymnasieskola och tappar
därmed i konkurrenskraft. Vi har två utmärkta gymnasieskolor i kommunen.
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För att fortsätta utveckla dem behöver de teoretiska programmen säkerställa att de
följer med i utvecklingen inom sina respektive ämnesområden, och för det vill vi
förstärka samverkan med Mälardalens Universitet.

Ösby Naturbruksgymnasium är en väl fungerande skola med gott renommé. Den stora
utmaningen för skolan är lokalsituationen. Under det kommande året måste en tydlig
och långsiktig plan för skolans lokaler tas fram, med utgångspunkt i den redan
genomförda utredningen. En utredning för driftsformen för skoljordbruket ska
genomföras skyndsamt.

Elever ska få den typ av stöd de behöver

Den som behöver extra stöd ska självklart få det och på samma sätt ska den som har
förutsättningar för att nå extra långt få möjlighet att göra det.

Allt fler elever har behov av särskilt stöd, och för att på bästa sätt kunna ge det stödet
behöver vi utveckla formerna för de särskilda undervisningsgrupperna och vid behov
tillskapa fler grupper.

Samtidigt ska skolverksamheten skyndsamt ta fram riktlinjer och handlingsprogram för
att erbjuda högt studiemotiverade och särbegåvade elever den typ av utmaningar som
behövs för att de ska nå sin fulla potential.

Förskola

Vi ser att det är oerhört viktigt att varje barn får en så bra resa som möjligt från
småbarnsavdelning på förskolan till studentexamen på gymnasiet. Därför vill vi att man
sätter in tidig screening och insatser för att fånga upp barn med särskilda behov.
Dessutom vill vi att Sala kommun utformar gemensamma rutiner för övergångar och
samverkan mellan och inom skolformer.

Förskolan ska vidare ha ett tydligt kunskapsuppdrag med mätbara kunskapsmål för att
barn redan från början ska få en stark grund att stå på. Elever som har gått i förskola
presterar bättre under sin fortsatta skolgång.

Under planperioden avser vi även att säkerställa att barngruppernas storlek följer
Skolverkets normer genom att förskoleverksamhetens lokalanvändning anpassas för att
skapa ekonomiskt utrymme för detta.

Privatekonomiutbildning införs i grundskolan

I en tid då det är enklare än någonsin att hamna i olika skuldfällor saknar många unga
grundläggande privatekonomiska kunskaper. Exempelvis hur man gör en
hushållsbudget.

Eftersom det är upp till varje skola att avgöra hur mycket tid som ska ägnas åt den
privatekonomi i skolundervisningen är det inte självklart att det blir så många
skoltimmar över till detta. I Kronofogdens senaste rapport visas att många barn växer
upp i familjer med skulder. Dåligt privatekonomiskt kunnande ska inte behöva gå i arv.
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För oss är det viktigt att agera för att förhindra att unga hamnar i skuldsättning och se
till att de ska kunna fatta egna informerade beslut om sin privatekonomi. Därför lägger
vi i denna budget ett uppdrag om att införa denna utbildning inom grundskolan.
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

I Sala ska fler få möjlighet till arbete och självförsörjning
Det naturliga steget efter utbildning är att våra invånare får fotfäste på
arbetsmarknaden. Den som kan arbeta ska göra det, och i andra fall ska det finnas andra
sätt att göra de motprestationer som rimligen kan krävas av den som uppbär
försörjningsstöd. Prestationerna ska alltid vara riktade mot att så långt det är möjligt se
till att individen blir anställningsbar.

Här kan kommunen göra mycket för att hjälpa. Genom vårt näringslivskontor kan vi
förstärka samarbetet med det lokala näringslivet och de företag som finns inom
pendlingsavstånd. Då ökar vi möjligheten att se till att ge människor just den utbildning
som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden och samtidigt kan våra ”egna” företagare
lättare få tag i den arbetskraft de behöver. Det är en modell som alla vinner på.

Vi ska också fullt ut implementera en individbaserad arbetsmarknadsmodell för de som
står utanför arbetsmarknaden. Det ska först och främst siktar på att få människor i
arbete enligt principerna ovan.

Sala kommun ska också gå i samma framkant med att implementera en ny modell och
kursplan för lokal samhällsintroduktion med examination via vuxenutbildningen. Detta
är en konkret integrationsåtgärd som både ställer tydligare krav och dessutom rustar
människor inför den vuxenutbildning och vidare språkträning som kommer ge dem en
möjlighet till självförsörjning.

Inom våra egna verksamheter införs tydliga trappstegsmodeller för karriärsutveckling
där vår personal kan lära sig delar av jobbet på jobbet och över tid kan ta sig an mer och
mer kvalificerade uppgifter. Inte nog med att det låter proffsen vara proffs, vi utbildar
även fler proffs i processen.

Fler barn ska kunna bo med sina föräldrar

Placeringarna inom socialtjänsten ligger på en oroande hög nivå, och många barn i
alltför ung ålder behöver omhändertas. För att bryta den utvecklingen behöver vi satsa
på det förebyggande arbetet. Öppenvården behöver stärkas, och vi behöver överbrygga
glappet mellan samhällets insatser.

För att åstadkomma en så sömlös och heltäckande insatskedja som möjligt ska
familjecentralen startas upp ånyo och öppna förskolan återöppnas. Den öppna förskolan
kan drivas kommunalt eller i regi av alternativ aktör.

Detta bygger på samarbete mellan alla berörda delar av Sala kommun som
skolverksamheten, socialtjänsten samt fritidsledare, fältassistenter och med samordning
mot Region Västmanland.
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Äldre- och omsorgsnämnden

Personalen är omsorgens viktigaste resurs
För att ha en äldreomsorg av högsta kvalitet behöver kommunen ha kompetent och
skicklig personal som trivs på sin arbetsplats. Omsorgen om våra äldre måste ske med
människan i fokus och av personal som trivs och mår bra. Därför måste vi fortsätta
utveckla systemet kring schemaläggning som gör att livspusslet går ihop.

Vi ska också bygga en kultur av tydligt, varmt och närvarande ledarskap, där alla
anställda vet vad som förväntas av dem och känner sig sedda, lyssnade på och trygga på
arbetsplatsen.

Vi måste därtill ta tillvara alla våra anställdas förmågor genom att tilldela rätt
arbetsuppgifter utifrån kompetens och värdesätta alla engagerade medarbetares
insatser. De arbetsuppgifter som kräver legitimation eller annan behörighet ska behörig
personal självklart utföra. Samtidigt ska vi värdesätta allt det omvårdnadsarbete som
utförs av personal som inte har denna formella behörighet.

Alla vårdanställda ska också ges utrymme för utveckling. Oavsett om det är fortbildning
inom ett legitimationsyrke eller behörighetsökande utbildning så ska kommunen vara en
arbetsgivare som stöttar och uppmuntrar att de anställda växer i sin yrkesroll. Sala
kommun ska också vara en arbetsgivare som såväl ger möjlighet till som uppmuntrar att
de anställda gör karriär inom sitt yrkesområde.

Ett sätt att göra det är etableringen av karriärtrappor inom våra verksamheter som vi
genomför under 2023. Genom dessa kan en person som har grundläggande kunskaper
få fotfäste på arbetsplatsen och till en början genomföra enklare uppgifter för att med
tiden bygger upp sin kompetens och ta sig an större och större ansvar.

För de inom vår personal som arbetar med undervisning i skola, på förskola eller någon
av våra omsorgsverksamheter vill vi förtydliga vikten av kunskap i svenska språket.
Språken är inte bara nyckel till integrationen, det är också ett måste i vårdsammanhang.
Som en trygghet för den som får vård, stöd eller undervisning och som ett tydligt sätt att
minska risken för missförstånd gällande allt från önskemål om mat eller läxuppgifter till
mer kritiska frågor rörande till exempel medicineringsbestämmelser. Som arbetsgivare
ska vår förväntan på språkkunskap vara tydlig, men även vårt stöd för de i vår personal
som behöver ökad kunskaper.

Minska ohälsan bland våra äldre medborgare

Ett bra liv för våra äldre är något vi tydligt eftersträvar i vårt politiska arbete. För att
kommunens så långt som möjligt ska kunna leverera det under en tid då andel äldre i vår
befolkning ökar krävs det att äldreomsorgen utvecklas och blir mer effektiv. Samarbetet
inom projektet med Nära vård kommer att vara prioriterat.

Arbetet sker utifrån den äldreplan som antagits. Där behandlas många aktuella
områden, alltifrån tillgången till boenden till motverkande av psykisk ohälsa och
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olycksprevention. Det innebär att en stor del av kommunens organisation är en del av
detta arbete, även om omsorgsverksamheten sannolikt är den del där mest görs.

Proaktiv arbete som förebyggande av fallolyckor är ett tydligt exempel en uppgift som
kommunen gör mycket klokt i att arbeta med, då fallolyckor dels är väldigt vanliga bland
äldre, dels medför såväl stort lidande för individen som höga kostnader för samhället.

Sala kommun ska inrätta ett äldreombud vars uppgift bland annat ska vara att möta
medborgare i dialog om de äldres behov och synpunkter. Ombudet ska bevaka att
insamlade klagomål och synpunkter leder till kvalitetshöjande åtgärder, att verka för att
äldreplanen successivt genomförs samt att aktualisera annat av mer övergripande
karaktär som är av intresse inom äldreområdet. Ombudets arbete kopplas till
kommunens kvalitetsarbete och det kommunala pensionärsrådets sammanträden.

För att vidare stärka de äldre i den fas av livet då ensamhet, oro och depression på ett
särskilt sätt utmanar den enskildes välmående, behöver kommunen också se över sina
möjligheter att på individnivå vara ett stöd för de äldres psykosociala hälsa.

Koalition Sala vill därtill inrätta en äldrekurator som kan möta behovet av personliga
samtal hos dem som har plats på något av våra särskilda boenden, mellanboenden eller
hos dem som nyttjar kommunens hemtjänst. Kuratorn ska också besitta kompetens för
att vid behov lotsa personer vidare till andra kompetenser för främjande av fysisk och
psykisk eller andlig och existentiell hälsa.
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Kultur- och fritidsnämnden:

Kultur, fritid och folkhälsa

En meningsfull fritid är en viktig del av ett värdigt och hälsosamt liv. Därför har kultur
och idrott en viktig betydelse i samhället.  Och därför viktigt att fortsätta Salas
föreningsliv goda möjligheter att verka. Utöver det egenvärde som kulturen och idrotten
har så har civilsamhället ett betydande samhällsekonomiskt värde och ett stort värde för
folkhälsa och välmående.

För barn och unga utgör kulturen inte bara ett fritidsintresse. För många är det en
identitetsfråga och en fråga om att i praktiken motverka psykisk ohälsa att ges möjlighet
till kulturella uttrycksformer. Genom åren har Kulturskolan drabbats av flera omgångar
med neddragningar. Koalition Sala anser det viktigt att stödja kulturskoleverksamhet för
att på så vis stärka alla ungdomars tillgång till kulturell utveckling och uttrycksformer.

Sala kommun ska också möjliggöra för att andra att aktörer än den kommunala
kulturskolan ska kunna erbjuda undervisning till våra unga. Därför vill vi använda de
möjligheter som Tidöavtalets fritidskort skapar för att låta unga ”hitta till”
kulturutbildningar.

Barns och ungdomars rätt till en meningsfull fritid medför också att ett socialt ansvar
måste tas. De aktiviteter som kommunen erbjuder ska inte bara stimulera
idrottsutövande och kulturaktiviteter, de ska också skapa en trygg fritidsmiljö för barn
och ungdomar. Det är angeläget att verksamheterna undertecknar och följer Sala
kommuns värdegrund. Sala kommun ska inte använda skattepengar till att stödja
verksamhet som exempelvis inte erkänner FNs konvention om mänskliga rättigheter
eller uppmanar till olika former av radikalisering. Stödet ska också ta i beaktande värdet
i att föreningsliv i hela kommunen är eftersträvansvärt.

Det stora historiska kulturarv som finns i kommunen har ett värde som vi vill bevara och
lyfta fram. Under planperioden kommer vi därför löpande arbeta för att fler ska kunna
ta del av detta arv. Det kommer ge fler möjligheten att upptäcka Sala som
turistdestination.

I vår budget avsätts även medel för att i hela kommunen skapa förutsättningar för att
fira den svenska nationaldagen.

Fysisk aktivitet och levande föreningar för hela livet

Idrotten och möjligheten till fysisk aktivitet är en möjliggörare av friskt liv och en god
hälsa. För att utveckla idrottsmöjligheterna i Sala behöver vi som kommun fortsätta att
samarbeta med såväl de föreningar som är verksamma i kommunen som folkbildningen
och andra organisationer.

Äldre människors hälsa är också i allra högsta grad beroende av tillgången till fysisk
aktivitet. Därför måste kommunen skapa möjligheter för äldreorganisationer att
arrangera tillfällen för fysisk aktivitet och samvaro för seniorer, med fördel i samverkan
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med folkbildningen. Här är ytterligare ett exempel på när kombinationen av kommunalt
stöd och ideellt engagemang är nyckeln till framgång.

För att kunna uppnå den maximala effekten för människors möjlighet till en meningsfull
fritid, och därmed god folkhälsa, lämnar kommunen varje år bidrag till föreningar. Det är
självklart att de föreningar som åtnjuter det kommunala bidraget följer den kommunala
värdegrund som definieras i kommunens vision.

Detta ska följas upp och i behov av prioriteringar är det vår samverkans mening att
bidrag till idrott och kultur ska prioriteras. För att ytterligare säkerställa att maximal
effekt och rättssäkerhet uppnås när det gäller föreningsbidragen ska ett system för
digital uppföljning av bidragen inrättas.
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Sammanfattning
Som visats ovan avser partierna i Koalition Sala skapa förutsättningar för en kommun
som präglas av en fortsatt hållbar ekonomi, ökad trygghet, bättre skolor, stärkt
entreprenörskap och goda möjligheter för fler att bli självförsörjande.

Sala skattebetalare ska få valuta för sina pengar. Framför allt ska vi se till att använda
våra gemensamma resurser till att förbättra välfärden och säkra kommunens mest
grundläggande uppgifter. Skola, vård och omsorg, inte minst.

Då kan barnen lära sig mer i skolan, våra äldre må bra i vardagen och alla människor
känna sig trygga samtidigt som våra invånare får mer pengar kvar i plånboken. Det
kommer öka trivseln i Sala och kommunens attraktivitet.

Den offentliga sektorn går en osäker tid till mötes när svensk energipolitik resulterat i
rekordhög inflation och där arbetslösheten i Sverige blivit bland den högsta i Europa. Det
ställer krav på politiken att klara av att fatta tuffa beslut för omgående börja ta steg mot
en långsiktigt hållbar ekonomi där det verkligen är kommunens kärnverksamhet som är
prioriterad.

Koalition Sala väljer att eftersträva en fortsatt god ekonomiskt hushållning genom att
sätta ett resultatmål på 1,8%, vilket är en ökning från budgetdirektivet. Det ökar
kommunens självfinansieringsgrad och minskar vår skuldsättning. Det är även en viktig
signal i utmanande tider.

Därtill innehåller vår budget tydliga prioriteringar, förstärkningar och åtstramningar där
vi sett att det behövs. Detta ger verksamheterna bättre förutsättningar att kunna hålla
sina ramar.

Med denna budget som grund påbörjar vi ett arbete som under mandatperioden
kommer att skapa mer tryggt, företagsamt och växande Sala med välfärdstjänster av hög
kvalitet.

Erik Hamrin, gruppledare Moderaterna

Magnus Edman, gruppledare Sverigedemokraterna

Magnus Eriksson, gruppledare Salas Bästa

Magnus Holm, gruppledare Kristdemokraterna
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Beslutspunkter

1. Driftbudgetramarna för nämnderna fastställs i enlighet med  bilaga 1
Budgetberäkning 2023-2025 Koalition Sala.

2. Utdebiteringen fastställs till 22,31% för året 2023 enligt bilaga 1
Budgetberäkning 2023-2025 Koalition Sala.

3. Till kommunstyrelsens förfogande anslås 6 416 miljoner kronor.
4. Resultatmålet för år 2023 fastställs till 1,8% inklusive återställandet av negativt

resultat, år 2024 till 2,0% samt år 2025 till 2,0% enligt bilaga 1 Budgetberäkning
2023-2025 Koalition Sala.

5. Investeringsbudgetramarna för nämnderna fastställs i enlighet med Bilaga 2
Investeringsplanering Samverkan för Sala, Investeringsplanering Samverkan för
Sala.

6. Att ökningen av intäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än
nettokostnadsökningen.

7. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige
beslutade anslag.

8. Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av
sin verksamhet där det inte strider mot denna budgets uttalade prioriteringar.

9. Styrelse och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera
verksamheterna med bibehållen kvalitet.

10. Styrelse och nämnder ska löpande arbeta med och genomföra de punkter för
respektive kontor och verksamhet som anges i bilaga 3, Prioriterade åtgärder.

11. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2023.

12. Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att ytterligare upplåna, dvs öka
kommunens skulder med under 2023 med totalt 190 000 tkr, under 2024 med
totalt 50 000 tkr samt 115 000 tkr för 2025.

13. Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt
kapital.

14. Sala Heby Energi AB, Sala Energi Elnät AB och Sala Energi Service AB ska
gemensamt lämna utdelning/koncernbidrag till ägarna med motsvarande 33%
av resultatet efter finansnetto efter avdrag för schablonskatt. Dock ska
utdelningen den sammantagna utdelning uppgå till minst 7 miljoner kronor
årligen.

15. Inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.
16. Skolnämnden uppdras att tillskapa en långsiktig lokalförsörjningsplan där

nämndens lokalkostnader sänks med minst tio miljoner kronor årligen och
minskar kommunens investeringsbehov under perioden 2024-2032.

17. Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en avveckling av centralförrådets
verksamhet och genomföra ytterligare konkurrensutsättning av delar av gata- &
parkavdelningens verksamhet.

18. Kommunstyrelsen uppdras vidare genomföra en analys för att identifiera
lämpliga verksamheter för konkurrensutsättning och därefter påbörja arbetet
med att genomföra dessa konkurrensutsättningar.
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19. Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur kommunen kan agera för att
skyndsamt tillse att utvecklingen av Norrmalm omstartas.

20. Kommunstyrelsen uppdras att påbörja en samlokalisering av kommunal
verksamhet med avsikt att möjliggöra försäljning av de fastigheterna kommunen
därefter inte längre har behov av.

21. Kommunstyrelsen uppdras att skyndsamt tillse att Silvervallen klipps och
staketet tas bort för att försköna stadens största genomfart.

22. Kommunstyrelsen uppdras att skyndsamt bereda underlag för beslut att
avgiftsbelägga kollektivtrafiken i Sala under 2023.

23. Kommunstyrelsen uppdras tillse att åtgärdsprogrammet för att laga
asfaltsskador som potthål och andra mindre skador.
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Beräkning 2023-2025, Koalition Sala 2022-11-14

Förutsättningar för beräkningar

Kommunalskatt 22,31%

Befolkningstal 2023 2024 2025

antal invånare 23 000 23 100 23 200

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 2023 2024 2025

och omsättning av lån 1,81% 2,77% 3,04%

Pensionskostnader KPA:s prognos 2022-08-19

Skatteintäkter, generella statsbidrag Cirkulär 22:40, 2022-11-10

utjämning och fastighetsavgift

PO-pålägg, prel 44,53% Cirkulär 22:37 2022-10-20

Internränta 2023 1,25% Cirkulär 22:05  2022-02-10

PKV, exkl förändringar i arbetsgivaravgifter Cirkulär 22:37, 2022-10-20

Prisindex för kommunal verksamhet 2023 2024 2025

Arbetskraftskostnad 3,2% 3,3% 3,4%

Övrig förbrukning 4,1% 2,4% 2,5%

Prisförändring 3,5% 3,0% 3,1%

Beräkning

2023 2024 2025

Skatteintäkt -1 150 485 -1 201 114 -1 245 027

Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg. -468 731 -481 712 -488 253

Årets resultatmål 1,8% 2,0% 2,0%

Årets resultat, inkl återställande av neg resultat 29 146 33 657 34 666

Kommunstyrelsens förfogande 6 477 6 731 6 933

KS förfogande andel av skatter, bidrag o utjämn 0,40% 0,40% 0,40%

Pensionskostnader 144 914 133 992 122 993

Arbetsgivaravgifter 267 061 275 844 285 192

Avskrivningar 80 537 84 543 96 092

Finansnetto 3 657 10 708 15 180

PO-pålägg -377 932 -390 404 -403 677

Kapitaltjänstkostnader -96 984 -101 726 -116 016

Återstår att fördela ut i ramar -1 562 341 -1 629 480 -1 691 918

Budgetberäkning 2023-2025 Koalition Sala  1
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Fördelning Nämnder

Nettoram

2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 224 156 228 918 238 507 247 784

Kultur-och fritidsnämnd 60 135 62 272 65 004 67 510

Revision 933 960 995 1 033

Överförmyndare 3 217 3 308 3 431 3 563

Skolnämnd 613 774 624 622 651 440 676 237

Äldre- och omsorgsnämnd 603 710 490 085 511 533 531 219

Social- och arbetsmarknadsnämnd 152 175 158 571 164 571

Summa totalt 1 505 925 1 562 341 1 629 480 1 691 918

I förhållande till föregående års ram 3,7% 4,3% 3,8%

I förhållande till 2022 års ram 3,7% 8,2% 12,4%

Resultaträkning

      Bokslut Budget Budget Plan Plan

Tkr 2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 348 254 366 562 348 671 348 671 348 671

Verksamhetens kostnader -1 770 355 -1 806 914 -1 854 547 -1 902 589 -1 936 014

Avskrivningar -74 487 -80 189 -80 537 -84 543 -96 092

VERKSAMHETENS -1 496 588 -1 520 541 -1 586 413 -1 638 461 -1 683 435

NETTOKOSTNADER

Skatteintäkter 1 076 684 1 103 315 1 150 485 1 201 114 1 245 027

Generella statsbidrag och utjämning 449 989 444 538 468 731 481 712 488 253

Finansiella intäkter 6 535 4 328 13 160 13 160 13 160

Finansiella kostnader -5 476 -6 875 -16 816 -23 868 -28 339

RESULTAT FÖRE EXTRA-

ORDINÄRA POSTER 31 144 24 765 29 146 33 657 34 666

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 31 144 24 765 29 146 33 657 34 666
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Kassaflödesanalys

      Bokslut Budget Budget Plan Plan

Tkr 2021 2022 2023 2024 2025

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat 31 144 24 765 29 146 33 657 34 666

Justering för ej likviditetpåverkande poster 73 327 78 497 78 622 82 950 93 997

Övriga likviditetspåverkande poster 2 987 0 -20 000 0 0

Poster som redovisas i annan sektion -5 506 872 872 872 872

Medel från vh före förändring av rörelsekapital 101 952 104 134 88 640 117 479 129 535

Ökning/minskning kf fordringar -4 732 0 0 -4 690 -4 992

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 208 0 0 10 051 10 697

Ökning/minskning förråd och varulager -1 703 0 0 -186 -198

Kassaflöde  löpande verksamhet 97 725 104 134 88 640 122 653 135 042

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i immateriella tillgångar -1 850 0 0 0 0

Försäljning av immateriella tillgångar 0 0 0 0 0

Investering i materiella tillgångar -67 080 -110 110 -300 778 -240 707 -236 850

Försäljning av materiella tillgångar 7 913 0 0 115 000 0

Investering i finansiella tillgångar -13 -585 -2 778 -4 970 0

Avyttring av finansiella tillgångar 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -61 030 -110 695 -303 556 -130 677 -236 850

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 0 0 190 000 50 000 115 000

Amortering av långfristiga skulder -25 804 -26 035 -20 035 -20 035 -20 035

Amortering av skulder för finansiell leasing -1 794 0 0 0 0

Ökning långfristiga fordringar -475 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 073 -26 035 169 965 29 965 94 965

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Bidrag till statlig infrastruktur -1 000 0 0 -12 675 0

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur -1 000 0 0 -12 675 0

Årets kassaflöde 7 622 -32 596 -44 951 9 266 -6 843

Likvida medel vid årets början 79 977 87 599 55 003 10 052 19 318

Likvida medel vid årets slut 87 599 55 003 10 052 19 318 12 476
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Balansräkning

Tkr       Bokslut Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0 0

Maskiner och inventarier 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 1 557 768 1 587 401 1 809 547 1 854 809 1 994 694

Omsättningstillgångar

Förråd 5 632 5 632 5 632 5 818 6 016

Fordringar 122 132 122 132 142 132 146 822 151 814

Kassa och bank 87 599 55 004 10 054 19 320 12 478

Summa omsättningstillgångar 215 363 182 768 157 818 171 961 170 308

SUMMA TILLGÅNGAR 1 773 131 1 770 169 1 967 365 2 026 770 2 165 002

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 719 361 750 505 775 270 804 416 838 073

Årets resultat 31 144 24 765 29 146 33 657 34 666

Summa eget kapital 750 505 775 270 804 416 838 073 872 738

Avsättningar för pensioner 51 280 49 588 47 673 46 080 43 985

Skulder

Långfristiga skulder 666 779 640 744 810 709 827 999 922 964

Kortfristiga skulder 304 567 304 567 304 567 314 618 325 315

Summa skulder 971 346 945 311 1 115 276 1 142 617 1 248 279

SUMMA EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 1 773 131 1 770 169 1 967 365 2 026 770 2 165 002
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Investeringsbudget/Plan

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

Kommunstyrelsen

Kommunchef 2 525 6 972 6 532 2 439 1 314

Personalkontor 0 0 0 0 0

Ekonomikontor 0 0 0 0 0

Räddningstjänst 1 550 1 020 7 300 1 000 3 300

Tekniskt kontor 254 675 256 356 195 525 103 775 111 425

Samhällsbyggnadskontor -11 722 -33 815 -8 500 -11 800 -10 500

Summa Kommunstyrelsen 247 028 230 533 200 857 95 414 105 539

Kultur- och fritidsnämnd 0 3 000 5 000 0 500

Skolnämnd 6 250 12 900 14 600 9 400 6 000

Äldre- och omsorgsnämnd 6 500 1 010 5 200 350 100

Social- och arbetsmarknadsnämnd 0 0 0 0 0

Summa 259 778 247 443 225 657 105 164 112 139

Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032

Kommunstyrelsen

Kommunchef 1 064 1 920 5 342 657 502

Personalkontor 0 0 0 0 0

Ekonomikontor 0 0 0 0 0

Räddningstjänst 0 1 000 1 300 3 650 8 550

Tekniskt kontor 139 175 84 275 202 275 35 075 38 575

Samhällsbyggnadskontor -10 500 -9 500 -2 500 -2 500 -2 500

Summa Kommunstyrelsen 129 739 77 695 206 417 36 882 45 127

Kultur- och fritidsnämnd 500 500 500 500 500

Skolnämnd 2 500 2 500 3 500 3 500 3 500

Äldre- och omsorgsnämnd 100 100 100 100 100

Social- och arbetsmarknadsnämnd 0 0 0 0 0

Summa 132 839 80 795 210 517 40 982 49 227
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Ett tryggt, växande och välmående Sala

Koalition Salas prioriterade åtgärder 2023
Kommunstyrelsen

Ett tryggare Sala
Kommunstyrelsen ska arbeta proaktivt med åtgärder för stärkt trygghet genom att bland
annat:

- Införa kameraövervakning på otrygga platser och offentliga byggnader
- Skapa ”trygga stråk” och arbeta in trygghetsfrågorna i samhällsbyggnadsprocessen.
- Införa lokalt stöd till grannsamverkansföreningar. (0,25 MSEK)
- Införa 24-klottersaneringsgaranti på våra egna fastigheter för att se till att vandalism och

förfulning inte kan verka obehindrat. (0,5 MSEK)
- Förstärka sin handlingsplan mot våld i nära relationer och i samband med det förstärka arbetet

mot hedersvåld och hedersrelaterat förtryck bland barn och vuxna.
- Tillsammans med socialtjänsten och skolverksamheten samarbeta med polisen samt barn- och

ungdomspsykiatrin för att tidigt upptäcka missförhållanden och våldsutsatthet.
- Skyndsamt utarbeta en rekryteringsstrategi för räddningstjänstpersonal i beredskap.
- Färdigställa det arbetet med trygghetspunkter i kommunens servicenoder

Kommunens ekonomiska livskraft
För att förbättra kommunens totala ekonomi genomförs följande åtgärder:

- Uppdra till kommunchef att säkerställa att kommunens skogsinnehav lämnar ökad avkastning (4
MSEK)

- Sala Heby Energi AB, Sala Energi Elnät AB och Sala Energi Service AB ska årligen lämna
utdelning/koncernbidrag till ägarna med motsvarande 33% av resultatet efter finansnetto efter
avdrag för schablonskatt. Dock ska utdelningen den sammantagna utdelning uppgå till minst 6
miljoner kronor årligen. (6 MSEK)

- Uppdra till Sala Heby Energi Elnät att avyttra den publika laddinfrastruktur som bolaget idag äger
och driver

- Återinför avgifter på kollektivtrafik enligt VLs standardtaxa med bibehållen avgiftsfrihet för
studerande/barn (-0,75 MSEK)

Fokus inom näringslivsarbetet
Sala kommun ska förbättra näringslivets förutsättningar genom att bland annat:

- Skapa förutsättningar för strategiskt etableringsarbete (0,5 MSEK)
- Samlokalisera näringslivskontoret med annan kommunal verksamhet. (-0,1 MSEK)
- Utveckla vårt samarbete med Ungt Företagande för att öka intresset för entreprenörskap bland

unga. (0,1 MSEK)
- Minska byråkratin och kostnaderna för företagande på följande sätt:

o Löpande genomföra åtgärder för att sänka de företagsskadliga avgifterna (0,4 MSEK)

o Tills vidare sätta avgifter för uteserveringar, skyltning och torghandel till noll i enlighet
med liggande beslut (0,3 MSEK)
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- Förbättra den kommunala upphandlingen
o Skapa fler mindre upphandlingar för att möjliggöra för fler aktörer att delta.
o Utred möjligheten att minska omsättnings- och referenskrav på leverantörer
o Fortsätta att utveckla och stärka samarbetet mellan beställarorganisationen och de

lokala företagen för att få ökad förståelse och samsyn kring vilka möjligheter en effektiv
kommunal upphandling medför.

- Införa utmaningsrätt på delar av den kommunala verksamheten och säkerställ att kommunen
alltid provar beslut om utförande av tjänster mot alternativa utförare på den öppna marknaden

En levande landsbygd
För att stärka landsbygden görs inom kommunstyrelsen och nämnder följande prioriteringar:

- Stöd till grannsamverkansföreningar (0,25 MSEK)
- Öppna för privata utförare av kart- och mättjänster för att underlätta vid byggärenden
- E-tjänster för kontroll och anmälan av egen brunn utvecklas

Produktion och försörjning av livsmedel
Vi värnar den lokala livsmedelsproduktionen för att öka självförsörjningsgraden av livsmedel
genom att:

- Ansöka om att bli pilotkommun för gårdsförsäljning.
- Bevara det kommunala stödet för cesiumprov i viltkött och utvärdera detsamma under 2023. (0,3

MSEK)
- Utöka återtaget från Ösby samt annan kommunal verksamhet där så är möjligt
- Utreda om kommunen kan inhandla lokala livsmedel via REKO-ring

Kommunstyrelsen: En mer trivsam kommun

En mer trivsam kommun i vardagen
Sala kommuns vardagsmiljö ska löpande förbättras genom:

- Genomförande av ett handlingsprogram för snabbt avhjälpande av fel och skador på kommunal
egendom i offentlig miljö. (1 MSEK)

- Upprättandet av program för gatu- och parkvärdar i samarbete med arbetsmarknadsenheten och
socialtjänsten. (1 MSEK)

Salas digitaliseringsresa
Sala kommun ska fortsätta sin digitaliseringsresa genom att:

- Implementera användandet av AI-verktyg för handläggning samt beslut i enklare ärenden. (1
MSEK)

- Kommunikationsenhetens verksamhet samordnas med IT-enheten för effektivitetsvinster (-2
MSEK)

- Vidareutveckla Salaappen och våra e-tjänster för ökad effektivitet (-0,5 MSEK)
- Se över hur äldre iPads och datorer kan återanvändas eller avyttras för att minska kostnaderna

för hårdvara (-0,1 MSEK)
- Skapa en dedikerad kommunikationskanal för att prata med ungdomar.
- Utred förutsättningarna för att konkurrensutsätta vår växeltelefoni
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Samhällsbyggnad och Tekniska kontoret
För att Sala kommuns planering, utveckling och attraktivitet ska stärkas genomförs följande
prioriteringar:

- Översyn av kontorets taxor och avgifter i syfte att minska kostnadsbördan för privatpersoner och
företag (0,5 MSEK)

- Upprustningsprojekt för att ”snygga till” Silvervallen (0,5 MSEK)
- Berörda enheter prioriterar gemensamt arbetet kopplat till etableringen av servicestation samt

restaurangverksamhet vid Evelundsrondellen.
- Tekniska kontoret upprättar en plan och genomför åtgärder för att balansera kostnaderna för

ägandet av den inköpta marken på Norrmalm.
- Planläggning och försäljning de tomter på Norrmalm som kommunen äger gör till intressenter

som vill utveckla området i linje med den nya översiktsplanens mål.
- Tydliggöra kommunens tillhandahållande av trygghets- och mellanboendeplatser för att minska

behovet av nya äldreboenden
- Etablera markreserv för byggande av trygghetsboenden i privat regi i servicenoderna
- Skapa riktlinjer och plan för löpande utökning av antalet ställplatser för husbilar i kommunen
- Centralförrådet avvecklas (-2 MSEK)
- Konkurrensutsätt gata & parks verksamhet (-3 MSEK)

Miljöarbete
För att säkerställa en hållbar utveckling av Sala kommun avser vi:

- Uppdatera kommunens klimat- och miljöstrategi för att styra emot huvudsakligt
nyttjande av fossilfri energi.

- Löpande arbeta för att minska kommunens energianvändning.
- Avveckla alla eventuella kommunala särkrav som går utöver svensk miljölagstiftning i de

fall de kraven ökar kommunens kostnader, försvårar tillvaron för medborgare eller
företag eller där kraven inte har någon positiv miljöpåverkan.

- Sala kommun fortsätter sitt arbete för att minska användandet av engångsartiklar
- Hemställa till VAFAB att utöka öppettiderna på Återbruket vid Strå för att som minst

även omfatta söndagar

131



4

Skolnämnden
Förutsättningar för ett bra liv ges av en bra skola
Sala kommuns barnomsorg och grundskolor samt gymnasier ska öka sin kvalitet och ge
kommunen Mälardalens bästa skolor 2030 genom att:

- Skyndsamt besluta om en ny struktur för lokalförsörjning för skolan med mål av sänkta
driftskostnader och investeringsbehov,

o I detta uppdrag inkluderas perspektivet med drift av verksamhet i privat regi .
- Öka anslagen och tid för pedagogisk fortbildning till all undervisande personal (3 MSEK)
- Via riktade rekryteringsinsatser öka andelen behörig personal inom verksamheten (2 MSEK)
- Fortsätta prioritera det extra anslag till läromedel som ligger utanför pedagogisk drift. (1 MSEK)
- Genomföra följande trygghetsåtgärder,

o Elevhälsogaranti med kontakt samma dag.
o Fortsätta verksamheten med elevvärdar och vid behov skapa ”trygghetsteam” som kan

stötta lärare och elever genom att hantera oroligheter och skapa lugn i våra kapprum och
på rasterna. (1,5 MSEK)

o Enbart genomföra evidensbaserade anti-mobbningsprogram.
o Genomföra åtgärder för att minska förekomsten av narkotika i skolor och andra lokaler

där eleverna vistas. (0,2 MSEK)
o Genomföra en trygghetsinventering på samtliga skolgårdar och uppehållsrum
o Skapa riktlinjer för krav på kunskaper i svenska vid anställning inom verksamheten

- Tillhandahålla arbetskläder till barnomsorgspersonalen (1,5 MSEK).
- Förstärka samverkan mellan Kungsängsgymnasiet och Mälardalens Universitet.
- Förstärkt stöd till eleverna avseende inrättande av fler särskilda undervisningsgrupper vid behov

samt stöd som syftar till att minska konsekvenserna av elevers funktionsnedsättningar,
exempelvis vid NPF-diagnoser (1 MSEK)

- Ta fram riktlinjer och handlingsprogram för att erbjuda högt studiemotiverade och särbegåvade
elever den typ av utmaningar som behövs för att de ska nå sin fulla potential.

- Utformar gemensamma rutiner för övergångar och samverkan mellan och inom skolformer.
- Utred och inför privatekonomiutbildning för mellanstadiets elever
- Fortsatta satsningar på UF-företagande i kommunen (0,3 MSEK)
- Utveckla Ösby naturbruksgymnasium genom att utreda skolans driftsform och se över

möjligheterna att etablera nya program, som exempelvis odlings- och trädgårdsprogram på
gymnasie- eller yrkeshögskolenivå.

- Införa en ny modell och kursplan för lokal samhällsintroduktion med examination via
vuxenutbildningen (1 MSEK)
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
I Sala ska fler få möjlighet till arbete och självförsörjning
Vi ska minska utanförskapet och öka självförsörjningen genom att:

- Införa en individbaserad utbildnings- och arbetsmarknadsmodell
- Tillskapa fler karriärtrappor inom kommunens olika verksamhetsområden enligt den av

arbetsmarknadsenhetens förslag.
- Uppmuntra och gör det attraktivt för företag att själva driva yrkesutbildningar för att utbilda

inom den kompetens de själva kan anställa.
- Skapa paketutbildningar som kombinerar SFI med yrkeskurser och praktik.

Fler barn ska kunna bo med sina föräldrar
Vi ska se till att fler minska behovet av omhändertaganden av barn genom att:

- Säkerställa återöppnandet av en familjecentral och öppna förskolan i privat regi (1 MSEK)
- Skapa en kompetensutvecklingsplan för socialtjänsthandläggarna med fokus på arbetet kopplat

till omhändertagande av barn.
- Skapa ett incitamentprogram för att locka fler erfarna socialtjänsthandläggare för barn och unga

till Sala kommun. (1 MSEK)
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Äldre- och omsorgsnämnden
Personalen är omsorgens viktigaste resurs
Sala kommun ska förbättra villkoren för våra anställda genom att:

- Skapa riktlinjer för att det svenska språket ska vara norm inom vård- och omsorgsverksamheten
samt att svenska språket ska vara ett krav för anställning.

- Utreda och presentera ramanpassade alternativ för att minska eller ta bort ofrivilliga delade
turer.

Minska ohälsan bland våra äldre medborgare
Sala kommun ska fortsätta minska ohälsan bland våra äldre genom att:

- Tillskapa funktionerna äldreombud och äldrekurator inom Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhet (0,8 MSEK)

- Fortsatt arbete för att förebygga fallolyckor och andra olycksfall måste fortgå (0,2 MSEK)
- Utreda och implementera rutiner för inhämtande av utdrag från belastningsregister i samband

med rekrytering
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Kultur- och fritidsnämnden

Fysisk aktivitet och levande föreningar för hela livet
För att stötta verksamheten genomförs följande åtgärder;
Sala kommun ska inrätta en funktion vars syfte är att underlätta och möjliggöra för föreningar och
företag att söka bidrag och stöd från externa aktörer.

- LSS fritid ska återinföras (0,4 MSEK)
- Fritidsbanken flyttas till kommunens egna lokaler (-0,15 MSEK)
- Kulturskoleverksamheten ska värnas och möjliggöra för fria aktörer att erbjuda sina tjänster till

skolans elever som ett komplement till dagens verksamhetsformer.
- Sala kommun ska ta fram en riktlinje för att tidigt implementera och dra nytta det stöd för

fritidskort som ingår i Tidöavtalet.
- -Sala kommun ska ta en mer aktiv roll i arbetet med att högtidlighålla Sveriges nationaldag
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