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Sammanträdesdatum

2017-10-31

Dnr 2017/1343 J5

§  236 Budget  2018  och  verksamhetsplan 2019/2020

Beredning

Bilaga KS  2017/210/1, budgetskrivelse Allians för Sala

Bilaga KS  2017/210/2, budgetberäkning

Bilaga KS  2017/210/3, investeringssammandrag

Bilaga KS  2017/210/4, politiska prioriteringar

Kommuns relsen driftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

ät driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2018  fastställs till  203  880

tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till  209 824  tkr och år

2020  till 216 275 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2018  fastställs till  203  880

tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till  209 824  tkr och är

2020  till 216 275 tkr,

Kommuns relsen investerin sbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

ag investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2018  fastställs till

295 500 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till 348 755 tkr

och år  2020  till  247 105  tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är  2018  fastställs till

295  500  tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till 348 755 tkr

och år  2020  till  247  105 tkr.

Kultur-och fritidsnämnden driftbud et )lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem—

ställer att kommunfullmäktige beslutar

Utdragsbestvrka nde
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a_tt driftbudgetens nettoanslag för  kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till

46 479 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till 47 812 tkr

och år 2020 till 49 260 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är 2018 fastställs till 46

479 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 47 812 tkr

och år 2020 till 49 260 tkr,

Kultur-och fritidsnämnden investerin shud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är 2018 fast-

ställs till 350 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 0 tkr

och är 2020 till 0 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är 2018 fast-

ställs till 350 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 0 tkr

och är 2020 till O tkr.

Revisionen driftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för revisionen är 2019 fastställs till 879 tkr och är 2020 till 906

tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt

att driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till 906

tkr.

Utdragsbestvrkande
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Överförm ndaren driftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer  att kommunfullmäktige beslutar

&driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 463 tkr,

samt

a_tLdriftbudget/plan för överförmyndaren är 2019 fastställs till 3 564 tkr och är

2020 till 3 675 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_ttdriftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren är 2018 fastställs till 3 463 tkr,

samt

a_tgdriftbudget/plan för överförmyndaren är 2019 fastställs till 3 564 tkr och är 2020

till  3 675 tkr.

Skolnämnden driftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 513 165 tkr,

samt

a_tt driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till

528 213 tkr och år 2020 till 544 547 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 513 165 tkr,

samt

att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till 528 213 tkr och år 2020

till 544 547 tkr,

Skolnämnden investerin sbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 6 075

tkr, samt

_a_tt investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till 4 000 tkr och år

2020 till 4 000 tkr.

Utdragsbestyrkande
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BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 6 075

tkr, samt

ag investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till  4  000 tkr och år

2020 till 4 000 tkr.

Värd-ochomsor snämnden (lriftbud et lan

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden är 2018 fastställs till

542 621 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för värd- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 558 137 tkr

och år 2020 till 574 978 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt driftbudgetens nettoanslag för vård och omsorgsnämnden är 2018 fastställs till

542 621 tkr, samt

att driftbudget/plan för värd- och omsorgsnämnden är 2019 fastställs till 558 137 tkr

och år 2020 till 574 978 tkr,

Vård-och omsor snämnden investerin sbutl et plan

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem—

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden är 2018 fast-

ställs till 1 000 tkr, samt .

gg investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2019 fastställs till

1 000 tkr och är 2020 till 1 000 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden är 2018 fast-

ställs till 1 000 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för värd- och omsorgsnämnden är 2019 fastställs till
1 000 tkr och är 2020 till 1 000 tkr.

Juster-en es sl n'(” Utdragsbestyrkande
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Finansförvaltnin

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Yrkanden

Carola  Gunnarsson [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa  4 531  tkr ur

eget kapital.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

ag kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa  4 531  tkr ur

eget kapital.

Upplåning

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

ag kommunstyrelsen under är  2018  har rätt att omsätta län, det vill säga låna upp be-

lopp motsvarande belopp pä de lån som förfaller till betalning under  2018,

att kommunstyrelsen under är  2018  har rätt att nyuppläna, det vill säga öka

kommunens skulder under  2018  med totalt 250 000 tkr, under  2019  med totalt

300 000 tkr samt under  2020  med totalt  200  000 tkr.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt kommunstyrelsen under är  2018  har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp be-

lopp motsvarande belopp pä de län som förfaller till betalning under  2018,

a_tt kommunstyrelsen under år  2018  har rätt att nyuppläna, det vill säga öka

kommunens skulder under  2018  med totalt  250  000 tkr, under  2019  med totalt

300 000 tkr samt under  2020  med totalt  200  000 tkr.

Utdebitering

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt fastställa utdebiteringen till  22.31  för  2018.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt fastställa utdebiteringen till  22.31  för  2018.

Utdragsbestvrkande
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Anslagsbindning

Yrkanden

Carola  Gunnarsson  (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att  kommunstyrelsen  hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt för är  2018  fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse/nämnd.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt för år  2018  fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse/nämnd.

Finansiella mål

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande finansiella mål

.  Resultatmälet ska vara 1% för  2018, 2019  och  2020,

-  Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än net-

tokostnadsökningen,

' Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäk-

tige beslutade anslag,

-  Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att fastställa följande finansiella mä]

.  Resultatmålet ska vara 1% för  2018, 2019  och  2020,

l Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än net-

tokostnadsökningen,

-  Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäk-

tige beslutade anslag,

-  Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

De kommunala bolagen

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar att ledningsutskottet föreslåratt kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta  +  1%

på insatt kapital,

Juster ö es sign /' Utdragsbestyrkande

/' )
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a_tt Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande  genomsnittlig statsläneränta  +

1% på insatt kapital, samt

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

BESLUT

Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig Statslåneränta  +  1%

på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta  +

1% på insatt kapital, samt

a_tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Budget  2018  och Verksamhetsplan  2019-2020

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hem-

ställer att kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2018  och verksamhetsplan  2019-2020, i enlighet med Bilaga KS  2017/210/1.

BESLUT

Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2018  och verksamhetsplan 2019-2020,i enlighet med Bilaga KS  2017/210/1.

Noteras att socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.

Utdrag

kommunstyrelsen

f,]

lust?/andres sjg/n Utdrags bestyrkande
‘uI  .
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Budget  2018  och  verksamhetsplan 2019 — 2020

Sala kommun har goda möjligheter att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt

under de kommande åren. Vid halvårsskiftet var antalet invånare i vår kommun

22 535 personer. Det är den högsta siffra som vi haft sedan

kommunsammanslagningen i början av 70—talet.

Befolkningstillväxten är mycket glädjande samtidigt som den innebär utmaningar

inte minst för förskola/skola att kunna erbjuda en bra undervisning i väl

fungerande lokaler till barn och ungdomar. Vi ser också att antalet äldre i behov

av stöd och omvårdnad ökar, vilket ställer krav på både hemtjänsten och

äldreomsorgen att kunna ge den service som efterfrågas.

Nya bostäder med olika upplåtelseformer byggs och nya bostadsområden tas i

bruk. Detta ger möjlighet för ännu fler att välja Sala kommun som bostadsort.

Fortfarande är dock efterfrågan på bostäder större än tillgången. En avgörande

faktor för att vi ska kunna ta tillvara på denna tillväxtpotential är en stabil

infrastruktur med bra vägar, fungerande tågförbindelser och en kollektivtrafik

som möjliggör pendling till arbete, utbildning eller fritidsaktiviteter av skilda slag.

Vi har ett aktivt näringsliv med många små och medelstora företag över hela

kommunen. Här har vi en alldeles speciell utmaning att på olika sätt bidra till ett

gott företagsklimat med god service och en väl fungerande och rättssäker

myndighetsutövning.

Det civila samhället spelar en viktig roll i vår kommun och dess bidrag till

samhällets utveckling kan inte nog poängteras. Arbetet med en

överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället är viktigt för att vi ska

kunna formulera principerna för hur samarbetet ska ske för att på bästa sätt

kunna tillvarata civilsamhällets kraft och energi samtidigt som dess särart

bevaras.

Vi i Sala kommun har ett välfärdsuppdrag. Svensk välfärd är bland de bästa i

världen. Det visar flera olika internationella undersökningar. Men det betyder

inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda. Tvärtom. Vi behöver diskutera

framtidens finansiering, kompetensförsörjning, organisation och digitaliseringens

möjligheter. Morgondagens utmaningar kräver nytänkande, samverkan och

kraftsamling. Vi behöver utveckla verksamheten ytterligare med allt ifrån ny

teknik till förebyggande vård för att hantera det ökande behovet av välfärd.

Personalen är vår främsta resurs! Det är ett uttryck som används ofta i debatten.

Få uttryck är så relevanta som när vi diskuterar en kommuns verksamhet, där

varje person betyder så mycket för att vi ska kunna utföra vårt gemensamma

uppdrag. Därför måste vi arbeta vidare med att utveckla vårt arbetssätt så att vi

blir en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om att alltfler ska ges möjlighet att

arbeta heltid, slopande av delade turer och arbetstidens förläggning men det

handlar också om aktiva insatser för att minska sjuktalen bland personalen. En

viktig pusselbit är också möjligheten att kunna utvecklas i sitt arbete, genom

kompetensutveckling och möjlighet att prova nya arbetsuppgifter.



Sala kommun måste också arbeta vidare med kompetensförsörjningsfrågorna

inför framtiden. Befolkningen  i  Sverige består av allt större andel yngre och äldre.
Allt färre i arbetsför ålder ska helt enkelt försörja allt fler. Kommuner, landsting

och regioner behöver dessutom rekrytera omkring en halv miljon nya
medarbetare under de närmaste tio åren. Ett stort rekryteringsbehov finns även i
vår kommun.

Ny teknik, digitalisering och internet är några av nycklarna för att hitta nya

effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden. En regional digital

agenda har antagits i Västmanland och en handlingsplan är under framtagande.

Men även i vår kommun behöver vi ge denna verksamhetsutveckling ökad

prioritet och ta fram en lokal digital agenda med en handlingsplan med
aktiviteter inom kommunens alla verksamhetsområden. Digitaliseringens

framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för

samhällsutvecklingen. Vi behöver också ta vara på det förändringstryck som

digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna bland annat för att klara

välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar.

Målsättingen med arbetet är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och

företag, att genom en smartare och öppnare förvaltning stödja innovation och

delaktighet samt att få högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Snabb försämring av ekonomin för kommuner och landsting.

I  början av oktober presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (  SKL) sin

Ekonomirapport. Den visar på ett kärvt ekonomiskt läge framöver. Bedömningen

är att kommuner och landsting klarar nästa år utan större besparingar eller

skattehöjningar, men därefter kommer utmaningarna.

Fram till år  2020  beräknas kostnaderna sammantaget för kommuner och

landsting öka till 47 miljarder kronor mer än intäkterna — om inget görs. Det
skulle motsvara en skattesats på cirka 2,10 kronor. En anledning är att

skatteunderlaget under kommande år inte kommer att öka i samma takt som

under de senaste åren. Kostnaderna tilltar dock snabbt på grund av

befolkningstillväxten.

SKL:s ekonomer räknar med att den svenska ekonomin i år har nått konjunktureil

balans och att konjunkturen förstärks även nästa år. På längre sikt ser det dock

inte lika ljust ut. BNP-utvecklingen viker från 3,4 procent under året till 2,4

procent nästa år. Åren därpå beräknas BN P-tillväxten försvagas ytterligare, till

omkring 2  procent.

Den främsta orsaken till den försämrade ekonomin i landet är den demografiska

utvecklingen. Befolkningen väntas fram till år 2020 öka med cirka 650 000

personer. Förändringen beror dels på det ökade antalet nyanlända och dels på

ett ökat barnafödande. Antalet barn och elever i ålder 0-18 år beräknas öka med

nästan en kvarts miljon.



Andra bidragande orsaker till de ökade kostnaderna är bland annat stora

investeringsbehov och ökade pensionskostnader samt en höjd ambitionsnivå på

såväl nationell som lokal nivå.

Kommunernas och landstingens ekonomi kompliceras också av det faktum att vi

idag har närmare 200 specialdestinerade statsbidrag. De specialdestinerade

statsbidragen införs pågrund av en ambition att stärka verksamheter som

behöver prioriteras. Problemet är dock att de specialdestinerade statsbidragen

kräver hög arbetsinsats av de kontor som skall söka bidragen samtidigt som

utfallet är osäkert. Därigenom minskar möjligheten att ha en långsiktig

verksamhetsmässig och ekonomisk planering i kommuner och landsting.

Sala kommuns ekonomi fortsatt stark, men stora utmaningar väntar

Delårsrapporten för Sala kommun visar på en prognos för helåret 2017 på 55,2

mkr. Vi kan därmed konstatera att vi tre år i rad kunnat uppnå ett gott

ekonomisk resultat. Årets resultat för 2016 var 52,4 mkr och för 2015 var

resultatet 38,9 mkr. Det är värdefullt att resultatet utvecklats på detta sätt,

eftersom Sala kommun befinner sig i en period av höga välbehövliga

investeringar. För att kunna finansiera vissa investeringar via det egna kapitalet

och ha så hög kreditvärdighet att vi får låna till övriga investeringar måste vi

uppvisa en stabil och god ekonomi.

En utmaning är att se till att verksamhetens kostnader inte ökar mer än

verksamhetens intäkter. Nettokostnadsökningen 2017 prognostiseras i

delårsbokslutet till 4,4% och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och

utjämning till 4,3%. En rad nya uppdrag och verksamheter för landets kommuner

i kombination med bristande nationell finansiering skapar stora problem att

hantera detta.

Specialdestinerade statsbidrag

i regeringens höstbudget presenterades en välkommen ökning av de generella

statsbidragen till kommuner, landsting och regioner. Det är viktiga tillskott för att

utveckla skolan, vården och omsorgen. Men fortfarande ser vi i årets budget allt

för mycket statlig detaljstyrning i form av riktade statsbidrag och kortsiktiga

ineffektiva åtgärder vilket ger oss sämre förutsättningar att åstadkomma en bra

välfärd utifrån de lokala förutsättningarna.

Staten detaljstvr verksamheterna i kommuner och landsting i allt högre

utsträckning. Dels genom lagstiftning och nationella regelverk, dels genom

riktade statsbidrag till olika områden. Antalet riktade statsbidrag, som

kommuner och landsting ska hantera, närmar sig nu 200. Riktade statsbidrag

orsakar problem i planering, styrning och finansiering av den kommunala

verksamheten. Syftet med varje enskilt bidrag kan vara nog så angeläget och

vällovligt, men riktade bidrag blir ofta missriktade.



Riktade statsbidrag skapar ökad administration. Riktade statsbidrag premierar

också kortsiktig planering framför långsiktigt tänkande. Bidragen går till åtgärder

som blir tillfälliga eller leder till oplanerade kostnadsökningar i en verksamhet,

något som går ut över annan verksamhet. Ibland betalas bidrag ut så sent i

december att pengarna inte kommer till användning. I många fall ska pengarna

gå till att anställa fler personer, men i och med att pengarna ofta gäller för

kortare perioder på ett till tre år blir det inte möjligt. Till detta kommer att

riktade bidrag innebär att verksamhet byggs upp för att sedan bara något år

senare tvingas avvecklas igen. Det är både ineffektivt och skapar förhoppningar

hos kommuninvånarna.

Det är ett faktum att Sverige ser olika ut i olika regioner, kommuner och

stadsdelar. En likvärdig vård i hela landet eller en likvärdig skola för alla barn och

ungdomar betyder inte att vi ska göra lika överallt. Lika kräver inte lika. Lika

kräver olika.

Med generella, värdesäkrade statsbidrag istället för de specialdestinerade

statsbidragen kan kommuner och landsting utforma och prioritera sin

verksamhet inom ramen för lagarna och den kommunala självstyrelsen och

därmed få ut mesta möjliga för skattepengarna utifrån de lokala

förutsättningarna. De skapar långsiktighet och utrymme för effektivisering,

utveckling och förnyelse.

För Sala kommuns del gäller att Skolnämnden 2017 rekvirerar 23 olika

statsbidrag från Skolverket (varierande i storlek från 45 000 kr till 5 891 580 kr)

med en total rekvirerad summa om 31 128 609 kr. Därutöver rekvireras 6 olika

bidrag från Migrationsverket (varierande i storlek från 814 840 kr — 15 437 167

kr) med en total rekvirerad summa första halvåret om 38 494 411. Skolnämndens

budget för 2017 är 496 mkr. Till detta kommer närmare 100 mkr i

specialdestinerade statsbidrag, som då motsvarar 17% av den totala budgeten

om Migrationsverkets anslag för andra halvåret blir 30 mkr.

För Vård- och omsorgsnämndens del 2017 rekvireras 4 olika statsbidrag med en

total rekvirerad summa om  7  150 000 kr. Därutöver har medel från

Migrationsverket rekvirerats om 45 mkr. ldagsläget har Vård- och

omsorgsnämnden en utestående fordran på Migrationsverket på 34,6 mkr.

Budgetdirektiv april 2017

I april 2017 fastställde kommunstyrelsen budgetdirektiv som underlag för det

fortsatta budgetarbetet. Utgångspunkten för budgetdirektiver var den

strategiska planen för 2017 — 2019. Befolkningssiffrorna fastställdes till 22 650

personer för 2018, 22 850 personer för 2019 och 23 050 personer för 2020.

Kommunalskatten föreslogs oförändrad 22,31%.

Resultatmålet fastställdes till 2% och 0,5% avsattes till kommunstyrelsens

förfogande. En politisk prioritering med 10 mkr för vardera Skolnämnden och



Vård- och omsorgsnämnden gjordes vid fördelning av ramarna mellan

nämnderna  i  2017 års budget. Denna ligger fortsatt kvar  i  beräkningarna.

Förändringar sedan budgetdirektivet

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting

som presenterades i slutet av september visar på förändrat skatteunderlag med -

1,1 mkr år 2018, +  5,4 mkr år 2019och  +  16,5 mkr är 2020. När hänsyn tas till

den senaste skatteunderlagsprognosen samt förändringar i de generella

statsbidragen och utjämning och därutöver Allians för Salas prioriteringar så ökar

nämndernas ramar med 60,5 mkr eller 4,8% år 2018, 98,5 mkr eller 7,9% år 2019

och 139 706 mkr eller 11,2% år 2020 i förhållande till 2017 års ram. Detta skall

täcka samtliga kostnadsökningar, dvs säväl personal och lokalkostnader som

inköp av varor och tjänster.

Gjorda prioriteringar innebär att Kommunstyrelsens ram förstärks med 1,2 mkr,

Kultur- och fritidsnämndens ram med 1mkr och Vård- och omsorgsnämndens

ram med 13,5 mkr. Dessa prioriteringar möjliggörs genom att årets resultat

minskas till 1% och Kommunstyrelsens till förfogande konto sänks till 0,3%.

Budget 2018 samt verksamhetsplan 2019  -  2020

Allians för Sala gör bedömningen att Sala kommuns ekonomi är fortsatt stabil,

men kommer att utsättas för ytterligare påfrestningar under de kommande åren

i likhet med övriga kommuner och landsting i Sverige.

Ivårt förslag till budget 2018 och verksamhetsplan för 2019  — 2020 har vi

prioriterat satsningar som vi ser är nödvändiga för att kunna erbjuda våra

invånare en säker och trygg miljö samtidigt som vi tar höjd för ökande behov på

grund av demografiska förändringar. Vi gör också satsningar för att arbeta vidare

med ett förbättrat näringslivsklimat och en attraktivare kommun.

När det gäller investeringar fortsätter vi med renovering, om— och nybyggnad av

skollokaler, fortsätter bygga LSS-boenden, planerar för byggande av ett nytt

vård— och omsorgsboende samt fortsätter utbyggnaden vid Lärkan av en ny

idrottshall och en ny idrottshall i Ransta samt en näridrottsplats i Stadsparken

med Skatepark .

Driftbudget

Kommunstyrelsen

En förstärkning av Sala kommuns näringslivsarbete har skett under 2017.

Ett näringslivskontor inrättades från den 1 april för att underlätta och

effektivisera samarbetet mellan företag, såväl redan etablerade som

nyetableringar, och kommunens olika verksamheter och myndigheter. Därmed

övergick ansvaret för Sala kommuns operativa näringslivsarbete från

Företagarcentrum ek för till näringslivskontoret. Arbetet med Grönt



kompetenscentrum på Ösby har kommit igång och en ny funktion som

företagslots etableras. Under året sker också utbildning av kommunens politiker

och medarbetare för att öka kunskapen om företagandets villkor och former för

samarbete. Likaså fortsätter satsningen på att höja Sala kommuns attraktivitet.

Denna prioritering av näringslivsarbetet fortsätter under kommande år.

Arbete med risk— och sårbarhetsfrågor samt beredskapsfrågor i syfte att skapa en

säker och trygg miljö för våra medborgare har under året fått ökad aktualitet.

Fokus har även lagts på ett förebyggande arbete för att minska social oro och

bidra till ett fungerande integrationsarbete. Dessa satsningar fortsätter

kompletterade med nya uppgifter inom civilförsvaret, där fortfarande viss

osäkerhet råder kring kommunernas kommande uppdrag.

Sala kommun har en högt ställd målsättning när det gäller utbyggnaden av

bredband, där målet är att 100% av hushållen och företagen ska ha tillgång till

bredband om 100 mbit/s senast 2020. Vi har därför under 2017 förstärkt

kommunens engagemang i bredbandsfrågorna. En upphandling har genomförts

syftande till att få en garanti för att alla permanenthushåll och företag i

kommunen ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband. Engagemanget i dessa

frågor kommer att vara fortsatt högt från kommunens sida den kommande

planperioden.

Ett samarbete pågår mellan kommunen och civilsamhället i syfte att få fram en

överenskommelse om samverkan. Arbetet kommer att fortsätta under 2018 för

att ytterligare fokusera på viktiga samverkansfrpågor och också utveckla

modeller för IOP - ldéburet Offentligt Partnerskap i kommunen.

År 2024 fyller Sala 400 år. Förberedelser har startat för att lägga grunden för 400

årsjubileumet såväl externt som internt. Arbetet konkretiseras under 2018.

Beslut har fattats om att genomföra en Silverfestival. Ansvaret för aktiviteten

överförs från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen för att kunna

arbeta kommunövergripande med frågan men också för att kunna samordna

arbetet med planeringen av 400—års jubileet. Arbetet går nu vidare mot att

etablera en Silverbiennal vartannat år med sikte på 2024.

Kommunstyrelsen beslöt 2015 att utreda möjligheten att införa Avgiftsfri

kollektivtrafik i Sala kommun. Syftet var att få till stånd ett ökat resande med

kollektivtrafiken och därmed minskad miljö— och kiimatbelastning, en ökad

tillgänglighet till kollektivtrafiken och minskad administrationen.

Avgiftsfri kollektivtrafik på buss inom Sala kommun införs nu på försök från den 1

april 2018. Försöket ska vara treårigt och utvärderas en gång per år.

Inom medarbetarområdet finns en rad frågor som fokUs kommer att läggas på

under det kommande året. Det gäller heltidsfrågan som är viktig för välfärdens

arbetsgivare för att vi ska klara rekrytering av nya medarbetare men som också

leder till attraktivare jobb och ökad jämställdhet. Det gäller frågan om

kompetensförsörjning där ett samarbete behövs inom förvaltningen men också



med bl a utbildningsanordnare. Det gäller också frågan om att arbeta med att

minska sjuktalen bland våra medarbetare.

Under 2018 kommer stor uppmärksamhet att ges arbetet med säkerhetsfrågor

kopplat till användandet av datorer och internet. Likaså ska en lokal digital

agenda med en konkret lokal handlingsplan kopplat till denna tas fram under

året.

Skolnämnden

Skolnämnden står inför stora utmaningar för att kunna erbjuda alla barn och

ungdomar en god undervisning. Antalet barn ökar och så även antalet barn med

särskilda behov. En särskild utmaning för nämnden är att hantera de

specialdestinerade statsbidragen på ett för verksamheten bra sätt. Nästan en

femtedel av nämndens totala budget utgörs av dessa statsbidrag. Det kräver en

omfattande analys för att ta ställning till vilka specialdestinerade statsbidrag som

skolan ska ansöka om.

I  takt med att det omfattande investeringsprogrammet inom skolans område

med renovering, ombyggnation och nybyggnation av verksamhetslokaler för

förskola-skola genomförs kommer nämndens budget att i många fall belastas

med ökade driftkostnader för lokalerna. Detta får påverkan på nämndens

verksamhet framöver.

Speciell uppmärksamhet bör under året ges åt digitaliseringens möjligheter att

utveckla verksamheten inom skolans område.

Vård- och omsorgsnämnden

Alla tillgängliga platser inom kommunens värd- och omsorgsboenden har

öppnats. Ett arbete sker nu mer sikte på att ytterligare platser ska kunna öppnas

på Björkgården i samband med att en omdisponering av lokaler sker.

Förutom ökning av platser inom vård- och omsorgsboende behövs ytterligare

resursökning inom hemtjänsten då antalet brukare och den nyttjade tiden ökar.

Under 2017 öppnades ett nytt LSS-boende. Ytterligare ett LSS-boende öppnar i

början av 2018. Detta är en angelägen satsning för att kunna erbjuda bra boende

för personer med behov av särskilt stöd i sin vardag. Ökade resurser behövs för

personal inom LSS-verksamheten.

Speciell uppmärksamhet bör under året ges åt digitaliseringens möjligheter att

utveckla verksamheten inom vård- och omsorgsnämndens område.

Kultur- och fritidsnämnden

Missionskyrkan är en av de absolut bästa lokalerna i kommunen med hänsyn till

akustiken och därför omtyckt för sång och musikändamål. Ett samarbete

kommer under 2018 att utvecklas mellan Sala kommun och



missionsförsamlingen för att kunna nyttja lokalen  i  högre grad för dessa

ändamål.

Det finns därigenom en stor bredd av lokaler för kulturändamål i kommunen.

Runt om  i  kommunen finns bygdegårdar och andra samlingslokaler och i tätorten

finns Kulturkvarteret Täljstenen med sina olika lokaler, Cameleonternas

teaterlada, Folkets Park och Folkets Hus med sina utvecklingsplaner och

därutöver även skolaulor.

Årets resultat och till kommunstyrelsens förfogande

De föreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 1%.

Till kommunstyrelsens förfogande finns 0,3%.

Investeringar

Sala kommun står inför ett fortsatt stort investeringsbehov.

Renovering, ombyggnad och nybyggnad av förskolor/skolor fortsätter. För

närvarande pågår arbetet i Ransta och därefter följer stora investeringar i

Vallaskolan.

En ny idrottshall byggs i Ransta i anslutning till förskolan/skolan. En ny idrottshall

kommer även att uppföras på Lärkan. En skatepark kommer att byggas i

anslutning till Stadsparken, som ett första steg i att etablera en näridrottsplats.

Behoven inom omsorgen om de äldre ökar. Ett nytt vård- och omsorgsboende

planeras att byggas under planperioden. Likaså kommer ytterligare ett LSS-

boende att byggas.

Stora investeringar i nya bostäder och verksamhetslokaler sker i vår kommun.

Nya områden tas i bruk som kräver stora investeringar i VA och annan

infrastruktur för att kunna nyttjas.

Detta sammantaget innebär att investeringsvolymen kommer att vara mycket

hög under planperioden. Investeringsvolymen för 2018 är 310 mkr och för de

efterföljande åren 354 mkr respektive 252 mkr.

Årets investeringsbudget innebär dock ett annat arbetssätt än tidigare års

budgetar. Under de gångna åren har den investeringsbudget som begärts

överförd mellan åren varit hög, vilket har skapat problem i såväl genomförande

som i den ekonomiska planeringen. Nu medges endast överföring av väl

definierade mindre summor där en mindre delav arbetet återstår för att det ska

anses vara färdigställt. I övrigt börjar varje investeringsår från 0, där de

planerade investeringsobjekten som bedöms kunna genomföras under året

prissätts för att få en bättre realism i investeringsbudgeten.

Nettoinvesteringar  i 2017  års priser
Budget Plan Plan

2018 2019 2020

Kommunstyrelsen] Kommunchef



Kommunchef

Kommunstyrelsen/Medborgarkontor

Medborgarkontor

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten

Räddningstjänsten

2 000

2 425

4 800

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontor

Kontorsledningsprogram

Kart/Mätprogram

Lokalprogram

Gatuprogram

Parkprogram

Gruva ns vattensystemprogram

VA-program

Teknisk serviceprogram

Plan- och utvecklingsprogram

Summa Samhällsbyggnadskontor

Summa Kommunstyrelsen (tkr)

Kultur- och fritidsnämnd

Skolnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Summa

Strategisk plan  2018  — 2020

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

0

425

226 100

29 650

7  500

3  100

12 400

300

6 800

286 275

295 500

350

6  075

1  000

302 925

2 425

230

0

300

304 500

13 700

9 650

4  650

13  850

150

-700

346 100

348 755

0

4 000

1  000

353 755

2 425

230

0

100

182 500

12  400

10 300

4  550

35  100

200

-700

244 450

247  105

0

4 000

1000

252 105

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2018  fastställs till

203 880 tkr, samt

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år  2019  fastställs till 209 824 tkr och år

2020  till 216 275 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2018  fastställs till

295  500 tkr, samt



att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2019 fastställs till 348 755

tkr och år 2020 till 247 105 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs

till 46 479 tkr, samt

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden är 2019 fastställs till 47 812

tkr och år 2020 till 49 260 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2018

fastställs till 350 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kultur— och fritidsnämnden år 2019 fastställs till 0

tkr och år 2020 till 0 tkr.

Revisionen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2018 fastställs till 854 tkr, samt

att driftbudget/plan för revisionen år 2019 fastställs till 879 tkr och år 2020 till

906 tkr.

Överförmyndaren

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2018 fastställs till 3 463

tkr, samt

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2019 fastställs till 3 564 tkr och år

2020 till 3 675 tkr.

Skolnämnden

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till 513 165

tkr, samt att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs till

528 213 tkr och år 2020 till 544 547 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2018 fastställs till

6 075 tkr, samt att investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2019 fastställs

till 4 000 tkr och år 2020 till 4 000 tkr.



Vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018 fastställs

till 542 621 tkr, samt att driftbudget/plan för värd— och omsorgsnämnden år 2019

fastställs till 558 137 tkr och år 2020 till 574 978 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2018

fastställs till 1 000 tkr, samt att investeringsbudget/plan för vård- och

omsorgsnämnden år 2019 fastställs till 1 000 tkr och år 2020 till 1 000 tkr.

Finansförvaltning

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 4 531 tkr ur

eget kapital.

Upplåning

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under

2017,
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under 2018 med totalt 250 000 tkr, under 2019 med totalt

300 000 tkr samt under 2020 med totalt 200 000 tkr.

Utdebitering

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2018.

Anslagsbindning

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att för år 2018 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse/nämnd.

Finansiella mål

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande finansiella mål

o  Resultatmålet ska vara 1% för 2018, 2019 och 2020,

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

nettokostnadsökningen,

'  Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av

kommunalfullmäktige beslutade anslag,

' Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad

intäktsfinansiering av sin verksamhet.



De  kommunala bolagen

Ett arbete pågår med att ta fram nya ägardirektiv och bolagsordningar för de

kommunala bolagen. Dessa kommer att hanteras under våren 2018.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att Salabostäder A8 ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta  +

1% på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig

statslåneränta  +  1% insatt kapital, samt

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Budget  2018  och Verksamhetsplan  2019-2020

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till

Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020, i enlighet med Bilaga KS

2017/



Preliminär beräkning Budget  2018-2020

Förutsättnin arförberäknin ar

Kommunalskatt

Befolkningstal

antal invånare

Beräknad snittränta/år, nvupplånlng

och omsättning av lån

Pensionskostnader

skatteintäkter, generella statsbidrag

utjämning och fastighetsavgift

PO-pålägg

Internränta  2018

PKV

Prisindex för kommunal verksamhet

Arbetskraftskostnader*

'Övrig Förbrukning
_Prisförändring

*Inklusive förändringar l arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Beräkning

Skatteintäkt

Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg.

Årets resultat
Kommunstyrelsens förfogande

Pensionskostnader

Arbetsgivaravgifter

Avskrivningar

Finansnetto

PO-pålägg

Kapitaltjänstkostnader

Återstår att fördela ut i Ramar
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2018 2019 2020'

22 650 22 850  23  050

2015 2019 2020.

1,03% 1,51% 1,89%

KPA's prognos  2017—08-11

Cirkulär  17:47  2017709728

39,20% Cirkulär 16:65 2016712721

1,40% Egen beräkning

Cirkulär  17:47 2017-09-28

2018 2019 20205
33% 3,1% 33%!
23% 25% 2,6%l
30% 10% 3.4%;

g

2018 2019 20o
-998 062 —1 033 185  -1 072 446

-348 206 357  804  -357  6295

1,0%  13 425 14 320 15 301!

03% 4  531  4755 5000:
i

30473 35595 90366;
227971 235023  2439352

58 987 58 736 77  1835

1  277 7 047  13 983.

-275 951 —284 505  —295 316

-74  908  -88 411  -100  016

-1 310 463 -1 348  429  -1 389 640
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Fördelning Nämnder

2017

Kommunstyrelsen

Kultur-och fritidsnämnd

Revision

Överförmyndare

Skolnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Summa totalt

l  förhålla nde till föregående års ram

I  förhållande till 2017 års ram

Resultaträkning

Tkr

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

VERKSAMHETENS

NETTOKOSTNADER

skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

RESULTAT FÖRE  EXTRA-

ORDINÄRA POSTER

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

ÅRETS RESULTAT

Beslutad

Nettoram Andel

195 663 15,7%

43 904 35%

824 O,1%

3 343 03%

495 398 39,6%

510 801 403%

1  249 933

Bokslut Budget

2016 2017

399 895 231 045
-1 534 792 -1 490 299

-51 018 -59 473

-1 185 915 -1 268 724

933 048 970 130
304 838 327 878

5 511 3 483

—5 106 —6 660

52 375 2-5 957

52  375 25 957

2017-10-30

Framräknad ny nettoram

2013

203 880

46 479

854

3 463

513 165

542 621

1 310 462

4,896

4,8%

Budget

2018

399 896

-1 672 475

w53 987

-1 331 566

998  062

348  206

3 439

-4 716

13 425

13 425

2019

209 824

47 812

879

3 564

528 213

558 137

1 348 429

2,9%

7.9%

Plan

2019

399 896

-1 700  782

-68 736

-1 369 622

1 033 185

357 804

3  439

510 487

14 320

14 320

2020
216 275-

49  260

906
3 675

544 547
574 978

1 389 639'

3,1%

113%-

Plan‘

2020

_ 399 895‘
-1 733 5045

-77 133

-1 410 791:

1 072 448;
367 629

3 439i
-17 422

15 3015

15 301:
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Kassaflödesanalys

Tkr

LÖPANDE  VERKSAMHET

Årets resultat

Justering för av- och nedskrivningar

Justering för gjorda avsättningar

Upplösning bidrag till statlig infrastruktur

Just. övriga ej rörelsekapitalpåv. poster

Medel  från vh före för, av rörelsekapital

Ökning/minskning kf fordringar

Ökning/minskning kortfristiga skulder

Ökning/minskning förråd och varulager

Kassaflöde löpande verksamhet

INVESTERINGSVERKSAMHET

investering i materiella tillgångar

Försäljning av materiella tillgångar

investering i finansiella tillgångar

Försäljning av finansiella tillgångar

"Investeringsbid rag

*Kassaflöde från investeringsverksamheten

;FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

'Nvupptagna lån

"Amortering av långfristiga skulder

:Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksam heten

IBIDRAG TILL  STATLlG  INFRASTRUKTUR

Bidrag till statlig infrastruktur

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Bokslut

2016

52 375

51 018

8296

553

112 243

-31 846

21 244

243

101 884

-111  698

2 149

-60

142

-109  467

—25 162

-25 162

-5 982

-5 982

-38 726

125 285

86 558

Prognos

2017

SS 155

55 546

-4 892

f17 505

88 305

88 305

-146 008

19 473
-43

246

—126 505

-13 971

.13 971

—5 966

-5 966

-58 137

86  558

25 551

2017—1030

Budget

2018

13 425

58 987

385

772

72 799

72 799

304 925

2 000

302 925

250 000

-20 987

229 013

—5 693

-5 693

-6  806

25 551

18 746

Plan

2019

14 320

68 736

—1 418

772

82 410

-3  687

8  021

434
es 650

-355 005

2 052

—362 953

300 000

-35 396

264 604

-11  688

18 746

7 058

Plan

2020

15 301

77 183

-1 815

772

91 441

-4 304'
9 364

—98j

96  403

-257 490'
2  105i

-255 385;

200 000;

—46 741 .

153 2595

-15 723

7 058

-8  664

3



Balansräkning

Tkr Bokslut

2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 932 565

Maskiner och inventarier 65 014

Finansiella anläggningstillgångar 54 574

Summa anläggningstillgångar 1 052 153

Omsättningstillgångar

Förråd 2  789

Fordringar 122 906

Kassa och bank 86 558

Summa omsättningstillgångar 212 253

SUMMA  TILLGÅNGAR 1 254 ans

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH  SKULDER

Eget kapital

ingående eget kapital 621 825

Årets resultat 52 375
Summa eget kapital 674 200

Avsättningar för pensioner 47 993

Skulder

Långfristiga skulder 274 832

Kortfristiga skulder 267 381

Summa skulder 542 213

SUMMA  EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR

OCH  SKULDER 1 264 406

Investerin sbud et Plan

Budget 2018

Kommunstyrelsen

Medborgarkontor 2 425

Räddningstjänst 4 800

Samhällsbyggnadskontor 286 275

Summa Kommunstyrelsen 295 500

Kultur och fritidsnämnd 350

Skolnämnd 6075

Vård- och omsorgsnämnd 1 000

Summa 302 925

Budget

2017

1 119 184

2 789

122 906

25 550

151 245

1 270 429

674 200

25 957

700 157

47 996

254 895

267 381

522 276

1  270 429

Plan 2019

2 425

230

346 100

348 755

4 000

1 000

353 755

2017-10-30

Budget

2018

1 362 349

2 789

122 906

18 746

144 440

1 506 790

700 157

13 425

713 583

47 611

478 215

267 381

745 596

1  506 790

Plan 2020:

2425
230

244 450;
247 105

4 000

1 000'

252 105

Plan

2019

1 655 794

2 872

126 593

7 057

136 523

1  792 317

713 583

14 320

727 902

46 193

742 819

275 402

1 018 221

1 792 317

Plan

2020

1 843 224

2970.

130 898

-8 6655

125 202

1 968 425:

727 902-

15 301

743 2041

44 373:

896 078

284 765;

1 180 344

1 968 4261



Investeringshudgetlplan

Nettoinvesteringar i  2017  års priser

Nettoinvesteringar

Kommunstyrelsen

Kommunchef

Medborgarkontor

Räddningstjänst

Samhällsbyggnadskontor

Administration

Kart/Mät

Fastighet

Kommunala Gator och vägar

Parkverksamhet

Gruvans Vattensvstem

VA-verksamheten

Teknisk service

Plan— och utveckling

Summa Samhällsbyggnadskontor

Summa KS

Kultur och fritidsnämnd

Skolnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Summa
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425

226 100

29 650

7 500

3 100

12 400

300

6 800

286 275

295 500

350

6 075

1 000

302 925

0

300

304 500

13 700

9 650

4 650

13 850

150

-700

346 100

348 755

O

4 000

1 000

353 755

Plan

2020

2 425

230

O

100

182 500

12 400

10 300

4 550

35 100

200

-700

244 450

247 105

0

4 000

1 000

252 105

17511153



Förändringar i jämförelse med budgetdirektiv
Politiska prioriteringar

Driftbudget

Kommunstyrelsen

Kommunchef

Silverfestivaleu

Summa  Kommunchef

Samhällsbyggnadskontor

Avgiftsfri kollektivtrafik

Summa Samhällsbyggnadskontor

SUMMA Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnd

Kulturhus för sång och musik

Summa Kultur- och fritidsnämnd

Vård och omsorgsnämnden

Personalresurser LSS och äldreomsorg

Summa Vård och omsorgsnämnden

TOTALT
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2018

200

200

1 000

1 000

1 200

1 000

1 000

13 500

13 500

15 700
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2019

200

200

1 000

1 000

1 200

1 000

1 000

13 500

13 500

15 700

=,-
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2020

200

200

1 000

1 000

1 200

1 000

1 000

13 500

13 500

15 700


