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strategisk plan 2015-2017 för Sala kommun 
Beredning 

Dnr 2014/751-13 

Bilaga KS 2014/125/1, Socialdemokraternas förslagtill Budget 2015 och 
Verksamhetsplan 2016-2017. 
Bilaga KS 2014/125/2, resultaträkning 
Ledningsutskottets beslut 2014-05-19, § 130 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2014/125/3, skrivelse frän Alliansen. 
Bilaga KS 2014/125/4, skrivelse frän Salas Bästa. 
Bilaga KS 2014/125/5, skrivelse från Vänsterpartiet. 
Bilaga KS 2014/125/6, reviderad skrivelse från Socialdemokraterna. 

Controller l ng er Lindström och ekonomichef Lennart Björk deltar vid ärendets 
behandling. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar Socialdemokraternas reviderade förslag till Budget 2015 
och Verksamhetsplan 2016-2017. 

Carola Gunnarsson (C) föredrar Alliansens förslag till Budget 2015 och 
Verksamhetsplan 2016-2017. 

Hanna Westman (SBÄ) föredrar Salas Bästas förslagtill Budget 2015 och 
Verksamhetsplan 2016-2017. 

Gunnel Söderström (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till Budget 2015 och 
Verksamhetsplan 2016-2017. 

Yrkanden 

Per-Oiov Rapp (S) yrkar 
bifall till Socialdemokraternas reviderade förslag till Budget 2015 och 
Verksamhetsplan 2016-2017 med tillägget införande av nolltaxa på Silverlinjen 150 
tkr och med tillägget inventarier Varmsätra skola+ 400 tkr samt yrkar bifall till 
Carola Gunnarssons förslag om fler feriejobb och praktikplatser dock med summan 
1.500 tkr, samt fler platser på sommarläger för barn och ungdomar dock med 
summan 200 tkr, samt bifall till minskade kostnader för den politiska organisationen 
enligt förslag, 500 tkr. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Alliansens förslag till Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 samt 
yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande om inventarier Varmsätra skola+ 400 tkr. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Salas Bästas förslag till Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017. 

Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Vänsterpartiets förslag till Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017. 

Utdragsbestyrkande 
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Glenn Andersson (S) och Peter Kraft (MP) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande enligt ovan. 

Michael PB Johansson (M), Christer Eriksson (C), Elisabet Pettersson (C), Peter Molin 
(M), Lars Aldersfors (FP), Eva Axelsson (KD) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande enligt ovan. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Per-Olov Rapps yrkande, Carola Gunnarssons yrkande, Hanna 
Westmans yrkande och Gunnel Söderströms yrkande mot varandra och finner Per· 
Olov rapps yrkande bifallet. 

Votering 

Votedng begärs. Per-Olov Rapps förslag är huvudförslag i voteringen. Som motförslag 
till Per-Olov Rapps huvudförslag ställs proposition på Carola Gunnarssons yrkande, 
Hanna Westmans yrkande och Gunnel Söderströms yrkande. Kommunstyrelsen 
beslutar att anta Carola Gunnarssons yrkande som motförslag. Följande 
voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Per-Olov Rapps yrkande röstar ja, 
den som stödjer Carola Gunnarssons yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 7 ja
röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho (S), Glenn Andersson (S), Gunnel 
Söderström (V), Alaittin Temur (S), Bo Kihlström (S), Peter Kraft (MP)] och 7 nej· 
röster [Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Elisabet Pettersson (C), Peter 
Molin (M), Michael PB Johansson (M), Lars Alderfors (FP), Eva Axelsson (KD)], l 
avstår [Hanna Westman (SBA)]. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

!ltt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 
år 2015 fastställs till225.059 tkr, samt 
!ltt driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2016 
fastställs till225.938 tkr och år 2017 till228.039 tkr. 

att investeringsbudgetens nettoanslag fOr kommunstyrelsens förvaltning, 
medborgarkontoret, år 2015 fastställs till3.375 tkr, 

il.!! investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2016 
fastställs till2.775 tkr och år 2017 ti112. 775 tkr, 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret, år 2015 fastställs till 200 tkr, 

!ltt investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, år 
2016 fastställs tillZOO tkr, 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, år 2015 fastställs till2.300 tkr, 

Utdragsbestyrkande 
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att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, år 
2016 fastställs till-4.700 tkr och år 2017 till-3.700 tkr, 

iill investeringsplan för tekniska kontoret/administration 2016 fastställs till150 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/teknisk ser
vice 2015 till5.100 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/teknisk service 2016 fastställs till8.610 tkr 
och 2017 till5.670 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala 
gator och vägar 2015 till11.300 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/kommunala gator och vägar 2016 fast
ställs till 6.000 tkr och 2017 till35.200 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kommunala e!
laddningsstationer 2015 till 50 tkr, 

iill investeringsplan för tekniska kontoret/kommunala el-laddningsstationer 2016 
faststäils till 50 tkr och 2017 till 50 tkr, 

att fastställa investeringsbudget för solpaneler på kommunala fastigheter för år 2015 
till1.000 tkr, 

att fastställa investeringsplan för solpaneler på kommunala fastigheter tilll.OOO tkr, 
20161.000 tkr och 201 i till1.000 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret; cykelvägar 
SORF 2015 till3.500 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/cykelvägar SORF 2016 fastställs till2.500 
tkr och 2017 till1.500 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/parkverk
samhet 2015 till8.500 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/parkverksamhet 2016 fastställs till7.050 
tkr och 2017 till 3.300 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/gruvans 
vattensystem 2015 till4.000 tkr, 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/vattenför
sörjning 2015 till 700 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/vattenförsörjning 2016 fastställs till 2. 700 
tkr och 2017 till1.350 tkr, 

Utdragsbestyrkande 
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att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/VA-ledningar 
2015 till25.000 tkr, 

sill investeringsplan för tekniska kontoret/VA-ledningar 2016 fastställs till17.300 tkr 
och 2017 till19.800 tkr, 

sill fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/reningsverk 
2015 till1.300 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/reningsverk 2016 fastställs till5.300 tkr 
och 2017 tilll.OOO tkr, 

sill fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för tekniska kontoret/kart/mät 2015 
till4 75 tkr, 

att investeringsplan för tekniska kontoret/kart/mät 2016 fastställs till150 tkr och 
2017 till150 tkr, 
forts§ 132 

att fastställa investeringsbudgetens anslag för tekniska kontoret/lokalförvaltarna 
enligt plan för 2015 till80.420 tkr, samt 

att investeringsplan för tekniska kontoret/lokalförvaltarna enligt plan för 2016 
fastställs till115.300 tkr och enligt plan för 2017 till102.420 tkr, 

att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2015 fastställs till 626 
tkr, samt 

att investeringspiall för räddningstjänsten år 2016 fastställs till4.668 tkr och år 2017 
till3.130 tkr. 

sill driftbudgetens nettoanslag för överförmyndarverksamheten år 2015 fastställs till 
3.233 tkr, samt 

att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2016 fastställs till 
3.233 tkr och år 2017 till 3.233 tkr. 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2015 fastställs till845 tkr, samt 

att driftbudget/plan för revisionen år 2016 fastställs till 795 tkr och år 2017 till 
795 tkr. 

att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs 
till4 71.649 tkr, samt 

att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2016 fastställs till474.227 
tkr och år 2017 till4 79.571 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden 
år 2015 till4.000 tkr, samt 

att investeringsplan för bildnings- och lärandenämnden år 2016 fastställs till4.800 
tkr och år 2017 till 5.650 tkr. 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 
448.924 tkr, samt 

illl.driftbudgetfplan för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs till449.907 tkr 
och år 2017 till456.250 tkr. 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 
2015 till3.001 tln', samt 

att investeringspiarr för vård- och omsorgsnämnden för år 2016 fastställs till 
2.801 tkr och för år 2017 till 3.001 tkr. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.500 tkr 
ur eget kapital. 

Upplåning 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015, samt 

att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under år 2015 med totalt 81.2 mkr. 

Utdebitering 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa utdebiteringen till22.31 för år 2015. 

/ 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 
l o/o på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB. Ifall 
fastighetsbolaget upphör före 2015-01-01 utgår avkastningskravet Avkastning samt 
räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB ska sammanlagt 
uppgå till 5.250 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. 

Anslagsbindning 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för 2015 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/st';relsejförvalmings
nivå enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. 

Finansiellt mål 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att styrelse och nämnder uppmanas att se över möjligheterna till ökad intäktsfinan
siering av sina verksamheter. Undantag kan medges för större investeringsobjekt. 

strategisk plan 2015-2017 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till strategisk 
plan 2015-2017, i enlighet med Bilaga KS 2013/125/L 
att faststäl1a Vision för kommunala nämnder, bolog och styrelse i Sola kommun enligt 
följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25.000 invånare och är ett lång-siktigt 
hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.", samt 
att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektivet Medborgare, Medarbetare, 
Hållbart samhälle och Ekonomi samt indikatorer för målen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till strategisk 
plan 2015-2017, i enlighet med Bilaga KS 2014/125/1, 

Utdragsbestyrkande 
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att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun enligt 
följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25.000 invånare och är ett långsiktigt 
hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." samt 

att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektivet Medborgare, Medarbetare, 
Hållbart samhälle och Ekonomi samt indikatorer för målen. 

Reservation 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Elisabet Pettersson (C), Peter Molin (M) 
Michael PB Johansson (M), Lars Alderfors (FP) och Eva Axelsson (KD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Carola Gunnarssons yrkande. 
Hanna Westman reserverar sig till fönnån för sitt eget yrkande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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ANSLAGSBINDNINGSNIV Å 
DRIFTBUDGET 2015 

Anslagen för 2015 binds netto enligt nedanstående förteckning 

VERKSAMHET 

Kommunstyrelse 
Revision 
Överformyndaren 
Bildnings- och lärandenämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

ANSLAGSBINDNING 

x 
x 
x 
x 
x 

Bilaga l 



ANSLAGSBINDNINGSNIV Å 
INVESTERINGSBUDGET 2015 

Anslagen för 2015 binds netto enligt nedanstående förteckning 

VERKSAMHET 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Räddnings1jänst 
Administration 
Kartn\fäterlhet 
Teknisk service 
Gata och vägar 
Parkverksamhet 
VA-verksamhet 
Gruvans vattensystem 
Lokalförvaltarna 

ANSLAGSBINDNING 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Investeringar i fastigheter binds på objektsnivå 
Bildnings- och lärandenämnd X 
Vård- och omsorgsnämnd X 

Bilaga 2 
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SALA ~.Q!Yifv1UN 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen 

Per-Olov Rapp 
Ordförande Ink. 2014 -06- 1 O 

Diarlen r <1. /. '? / fAktbHaoy,;;-
D pli: 

SOCIALDEMOKRATERNA SLUTJUSTERADE FÖRSLAG TILL KF 

Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 

Det ekonomiska läget 

Det ekonomiska resultatet för Sala kommun 2013 blev rekordhögt, +65,1 mkr vilket 
innebär att kommunen för andra året i rad uppfYller det statliga balanskravet med 
råge. l resultat ingår dock jämförelsestörande intäkter på+ 29,9 mkr, främst 
engångsåterbetalningar med +20,4 mkr från AFA Försäkring samt utbetald 
prestationsersättning för arbete kring de mest sjuka äldre med+ 7, 7 mkr. Överskott 
2013 kommer att kunna användas till bl. a framtida investeringar i skolor, planfria 
järnvägskorsningar, förbättrade cykelleder, bredbandsutbyggnad, 
tillgänglighetsförbättringar mm. 

Den totala investeringsbudgeten på 165 mkr lämnade ett överskott på +61,2 mkr. 
Det kan huvudsakligen hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska 
kontoret/kommunstyrelsens lokalprogram +28,9 mkr, VA-program +17,7 mkr och 
gatuprogram +4 mkr. 

Under fler år har de budgeterade investeringarna oftast varit högre än i bokslut 
redovisade investeringar. Det påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar 
och finansiella kostnader och binder resurser som skulle kunna ha använts till annat 
ändamål. En annan effekt är att avsevärda belopp förts över till kommande år i 
tilläggsbudget och därmed successivt ökat investeringsvolymen. En anpassning av 
investeringsvolymen till vad som i praktiken är genomförbart bör iakttas i 
framtiden. 

BNP beräknas växa något starkare 2015-2016. Ett skäl är förbättrade 
förutsättningar för den svenska exporten. Ett annat skäl är förväntade ökade 
konsumtionsutgifter och minskat sparande för hushållen. Den måttliga tillväxten 
innebär att nedgången i arbetslösheten till en början blir begränsad men att den 
reduceras mera påtagligt i slutet av 2015 och under 2016. Det svaga arbets
marknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och 
löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket och sänkta pensioner begränsar 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress:Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax:0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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tillväxten i skatteunderlaget. Trots detta förväntas skatteunderlagets reala tillväxt 
uppgå till 2,1 o/o 2015 och 2,4 o/o 2016. 

Maj 2012 slöts ett nytt läraravtal med de fackliga organisationerna. Avtalet löper 
fram till31.3 2016, det garanterade utfallet 2013 var 2,0 o/o. Avtalet 2014-2016 är 
sifferlöst och uppsägningsbart under 2015. De kommunalekonomiska utfallet för 
2013 blev ca 2,5 o/o. För 20141igger genomsnittet på ca 3,5 o/o. Det nya 
kollektivavtalet med Kommunal gäller från l april 2013 till 30 april2016. Det 
sammanlagda avtalsvärdet beräknas till 6,8 procent under hela avtalsperioden. 

Sala kommun, liksom många andra kommuner i Sverige, står inför stora utmaningar 
och vägval. Globalisering, demografi, ny teknik, värderings- och klimatförändringar 
är bara några av de drivkrafter som obönhörligen påverkar utvecklingen. En 
befolkning som blir allt äldre och där allt fårreskall försörja allt fler, ställer stora 
krav på skola, vård och omsorg. Det innebär också en utmaning för 
kompetensförsörjningen och rörligheten på arbetsmarkand en. 

Sala kommun behöver omställa i närtid men också ta fram kommunövergripande 
och långsiktiga planer för äldreomsorgen, skolan, näringsliv och arbetsmarknad 
samt infrastrukturutbyggnad (kommunikationer, bostäder mm). Viktiga 
styrinstrument i detta arbete är fastställande av Plan för Sala stad under våren 2014 
och det påbörjade arbete med Översiktsplan för Sala kommun som beräknas vara 
klart under 2015. Glädjande fortsätter befolkningen växa i Sala, första kvartalet 
2014 med +31 personer. 

Sala kommun behöver ta höjd för en stark ekonomi för att klara framtida åtaganden 
inom välfärdssektorn. Den ekonomiska situationen inför 2015 ser bättre ut än 
föregående år men flera års uppdämda behov inom inte minst Vård och Omsorg och 
nya investeringsbehov i bl. a skolbyggnader ställer krav på en balanserad och 
kontrollerad hushållning med resurserna över tid. Prognoserna för 2015 och 2016 
ser betydligt ljusare ut men lärdomen de senaste åren är att det ekonomiska 
landskapet snabbt kan ändras. 

Föreliggande budgetförslag ger ett överskott på ca+ 12 mkr. Det läggs mot 
bakgrunden av flera osäkra parametrar. Bland de viktigare hör utvecklingen av 
tillväxten, arbetsmarknadsläget och inflationen samt att vi står inför ett allmänt val 
till riksdag, landsting och kommun i september 2014. Utgången av dessa kan 
påverka mängden, inriktningen och nivån på framtida statliga stimulansåtgärder. 
Särskilt oroande är utvecklingen i Ukraina och konsekvenser för ekonomi och det 
politiska landskapet i Europa. 

Nu behövs förståelse, strategier och metoder för att möta och hantera de 
övergripande drivkrafter och trender som påverkar det kommunala uppdraget 
framöver. Visionen som vägleder oss är att år 2024 har Sala passerat 25 000 
invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i 
hela kommunen. 

EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social 
sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före 2020. Varje medlemsland 
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har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns 
styrmodell samt konkreta åtgärder på regional och lokal nivå krävs nu för att de 
gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. 

Inriktning av strategisk plan 2015 • 2017 

Drift 

Styrelse och nämnderna har i samband med beredning inför budget 2015 begärt 
driftförstärkningar på sammanlagt drygt 51 mkr. Detta är inte möjligt att fullt ut 
tillgodose utan skattehöjning eller omfördelningar, rationaliseringar och kraftigt 
ökade intäkter. Vi bedömer att Kommunstyrelsen (KS), Bildnings- och 
lärandenämnden (BLN) och Vård- och omsorgsnämnden (VON) i flera år har 
genomfört rationaliseringar och effektiviserar varför ytterligare kostnads
besparingar ligger i marginalen för finansiering av framlagda äskanden. 

Tillsammans står BLN och VON för över 80 o/o av kommunens budget, huvudsakligen 
personalkostnader. Vi bedömer att rationaliseringsarbetet allmänt bör kunna 
fortsätta ytterligare något men att det inte på långa vägar kan täcka upp alla de 
behov som nu föreligger. Ökad intäktsfinansiering, i praktiken höjda avgifter, kan i 
ringa grad finansiera nödvändiga förstärkningar inom förskola, skola och vård- och 
omsorg. 

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt med en budget i balans och god 
ekonomisk hushållning för att kunna värna kommunens välfärd och möta de allt 
snabbare konjunktursvängningarna i ekonomin. För att långsiktigt klara den 
uppgiften är det enligt vår uppfattning dock viktigt att kommunen tillförs nya 
inkomster. Bäst vore att kommunsektorn tillfördes kompensation för av 
statsmakten ofinansierade reformer och tvingande föreskrifter, att staten höjer 
nivån på de generella statsbidragen liksom att ineffektiva skattenedsättningar och 
utgifter prioriteras bort. Om det inte sker krävs betydande skattehöjningar i 
framtiden för att klara kommunens åtaganden. 

I årets kommunala budget prioriterar socialdemokraterna att höja uppräkningen av 
löner till2 o/o för att närma sig faktiskt nivå enligt slutna avtal. Detta för att inte 
styrelse och nämnder skall hela tiden ligga med dolda rationaliseringsbehov i sina 
personalstater. En stor del av våra förslag beträffande kommunstyrelsen handlar om 
viktiga infrastruktursatsningar för att klara drift av föreslagna investeringar, bygga 
ut service och olika typer av tjänster till medborgarna. Vi förstärker särskilt 
samhällsbyggnadskontoret med 2,5 mkr för att snabbare kunna ta fram fler 
detaljplaner och hantera fler bygglov till följd av ökad efterfrågan på etableringar 
och nybyggnation. 

Bildnings· och lärandenämnden tillförs en ny förskola till följd av ökat barnantal 
men också för att på sikt kunna nå sina planerings· och kvalitetsmål för de mindre 
barnen. Extra resurser på 2 mkr ges också för att förstärka arbetet att närmare sig 
uppfyllande av planeringstalet 14/20 i förskolan. Den stora satsningen inom 
skolans värld sker på investeringssidan med nybyggnad av förskola/ skola i Ransta, 
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klar 2016, och förslag till nybyggnad av förskola/skola i centrala SalafVallaskolan, 
klar 2017. 

Kungsängsgymnasiets geografiska läge har varit föremål för livliga diskussioner och 
förslag. Vi menar att frågan först kan avgöras när programutbudet för 
gymnasieskolan är framtaget i ett långsiktigt perspektiv. Kungsängsgymnasiet idag 
är i relativt gott skick och bör därför tills vidare fortsätta inrymma gymnasieskolans 
teoretiska program. Programutbud och lokalisering av de praktiska pragramen bör 
konsekvensbeskrivas och kostnadsberäknas, i synnerhet bör frågan hanteras i den 
kommande utredningen av Ösby som grönt kompetenscentrum. I avvaktan på detta 
lägger vi för närvarande inga medel för ny gymnasieskola i centrala Sala 2017/2018. 
Vi lyfter istället verksamhetsutveckling och profilering som skolans mer angelägna 
behov för närvarande än flytt av lokaler. 

Varmsätra skola har i många år haft dåliga lokaler för undervisning och 
mathantering. Vi lägger in 28 mkr i investeringsbudgeten 2017 för byggande av 
förskola och ny skola. Nuvarande lokaler är har stora brister när det gäller kök, 
ventilation, tillgänglighet och skolgårdssäkerhet vid ankommande lastfordon. Vi ser 
lokalerna som användbara utanför skoltid som "Bygdens hus" och som kan 
användas av olika ideella föreningar. 

Den höga volymen på skolinvesteringar gör att vi avvaktar till reviderade plan med 
förslag till utbyggnad etapp 3 i Vision Lärkan, bl. a behöver avvägning ske om delar 
av etapp 3 kan genomföras 2015 samt kostnadsberäkningar tas fram. 

Vård- och omsorgsnämnden har för tredje året i rad visat på behovet att kraftigt 
tillskjutna medel för att klara sitt uppdrag att ge god vård- och service, stöd och 
omsorg åt kommuninvånarna. Nämnden tilldelas ca 15,9 mkr till bl. a fler 
biståndshandläggare, akutfamiljehem för barn och ungdomar, ökad 
grundbemanning inom sjukvårdande omsorg samt olika boendealternativ för 
personer med rätt till insatser för särskilt stöd och särskild service enligt LSS
lagstiftningen. 

Den fortsatta långsiktiga inriktningen i socialdemokratins politiska arbete kommer 
att vara att skapa utrymme för satsningar inom skola, barnomsorg, vården av de 
äldre, näringslivsarbete, jobbskapande för unga samt infrastruktursatsningar inom 
kollektivtrafik och säkra vägar f cykelleder samt planfria järnvägsövergångar. 

Det demografiska trycket och kraven på bättre kvalitet i välfärden kommer de 
närmaste decennierna innebära kraftigt ökade kommunala kostnader varför det är 
nödvändigt uppnå ett långsiktigt och varaktigt överskott på 2 %av skatter och 
bidrag. En illustration till det demografiska kostnadstrycket redovisar Vård- och 
omsorgsnämnden i sina budgetäskanden, sammanlagt över 19 mkr för 2015. 

Kommunens verksamheter står inför gemensamma utmaningar gällande stora 
pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste 
kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete 
inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga 
anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man så vill. 
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Vi eftersträvar en sammanhållen arbetstid, där de delade turerna minimeras. Att 
arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer att påverka 
organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och 
därigenom medborgarservicen. Vi avsätter därför projektresurser under 18 
månader för att ta fram en fungerande koncept för att förverkliga rätten till heltid i 
hela kommunen. 

En fortsatt och intensifierad översyn och uppföljning av verksamheter, kostnader 
och intäkter behövs för att kunna upprätthålla en god hushållning av tilldelade 
resurser. Kommunstyrelsens metoder för ekonomisk uppföljning, uppsikt och 
omvärldsanalys behöver utvecklas och förstärkas i detta syfte. 

Investeringar 

I Bokslut 2013 beviljades en överförd ram på 50 826 tkr, vilket gör att den 
sammanlagda investeringsvolymen 2014 är 162 572 mkr, en alldeles för hög nivå. 
En bygginvestering på t ex 100 miljoner kronor beräknas medföra första året ökade 
kapitaltjänstkostnader med ca 6,5 miljoner kronor. Det stora överskottet 2013 och 
därmed goda likviditeten göra ändå att beräknad nyupplåning på 81 miljoner inte 
behöver göras under 2014. 

Investeringsplan 2014-2016 upptar investeringar om sammanlagt 111746 tkr år 
2014, 72 882 tkr år 2015 och 62 159 tkr år 2016. 2014 års höga nivå beror bl. a på 
att investeringsmedel tilldelats Vision Lärkan etapp 2 15 900 tkr, nya äldreboendet 
15 000 tkr, Agnelimuseet 8 000 tkr, tillagningskök 10 000 mkr samt 
medfinansiering av resecentrum med 6 300 tkr. Även VA-verksamheten har kraftigt 
stigande investeringsbehov åren framöver, 2015 25 000 tkr och 201617 300 tkr. 

Den av nämnderna begärda investeringsvolymen för 2015 uppgår till67 575 tkr, för 
2016105 225 tkr och för 2017182 881 tkr. Ett riktmärke för årliga investeringar de 
närmaste åren och som är kommunalekonomiskt försvarbart samt genomförbart 
bör vara att de inte överstiger 60-65 mkr. I vårt förslag för 2015 uppgår 
investeringarna till136 mkr och 2016 till156 mkr. Sex investeringsobjekt står för 
över 80% av investeringarna (Tillagningskök, Ransta för-/grundskola, LSS-boende, 
Medfinansiering resecentrum, stadsparken, Vatten och avlopp). 

Att nå målsättningen år 2024 att ha en befolkning på 25 000 invånare "kostar på" i 
investeringsvolym och driftkostnader. En översyn, genomlysning och prioritering av 
objekt i investeringsbudgeten i kommande strategiska planer är nödvändiga för att 
kunna upprätthålla god ekonomisk hushållning och för att kunna ha en budget i 
balans. 

Finansiellt mål för kommunens investeringar är att investeringar skall vara 
självfinansierade. Undantag kan medges för större investeringsobjekt. 
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Aktuella politiska frågor 

I slutet av 2013 slöts ett treårigt avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i 
Sala ekonomisk förening rörande näringslivsfrågor och turismstrategiska frågor. 
Företagarcentrum ansvarar för att leda och samordna Sala kommuns 
näringslivsarbete, exklusive strategiska etableringsfrågor, utifrån av Sala kommun 
antaget näringslivsprogram. För det ersätts Företagarcentrum med 3,3 mkr. Ett 
näringslivsprogram och turismstrategi är under framtagande. 

I Svenskt Näringslivs återkommande rankning av företagsklimat hamnade 
Västmanland och Sala kommun traditionsenligt långt ned på skalan. Under de 
senaste åren har insatser gjorts för att förbättra företagsklimatet, bl. a 
företagsbussen som med besök i Mjölby och Trosa har samlat företag, 
kommuntjänstemän och politiker kring ett gemensamt arbete för bättre förståelse 
för företagande och kortare handläggningstider och service till företagen. 
Kommunens tjänstemän på Bygg- och Miljö har också under flera år och i olika 
omgångar genomgått utbildningar i konsultativt förhållningssätt. 

Under 2014 har Länsstyrelsen tagit fram Affärsplan för Västmanland- I 
Västmanland löser vi globala utmaningar" samt ett regionalt utvecklingsprogram 
RUP 2014-2020- en mångfaldsdriven tillväxt". Sala kommun har deltagit i olika 
seminarier och yttrat sig de båda dokumenten. Nu gäller det att få "verkstad" utifrån 
framtagna planer. 

Nu krävs en genomgång och djupare analys av rankningen för att identifiera de 
faktorer som politiker och tjänstemän bör prioritera för att förbättra 
företagsklimatet I detta syfte kommer under hösten 2014 att anordnas ett 
seminarium för politiker, tjänstemän och företagare. 

För attSalaskall nå visionen om 25 000 invånare år 2024 krävs att fler bostäder 
byggs. Idag saknas uppskattningsvis ca 200 lägenheter. Bostadsbyggandets 
finansiella förutsättningar i Sverige har diskuterats livligt på senare tid. Men 
kommunerna, staten och byggbolagen har ett delat ansvar för att det byggs bostäder 
som invånarna behöver och efterfrågar. I kommunerna handlar det om att 
tillhandahålla attraktiv mark och god plan beredskap. Även kommunala 
bostadsföretag bör våga ta steget att bygga mer och fler bostäder. Sala kommun 
expanderar med nya företag och växer befolkningsmässigt. Under hösten Sala 
kommun ta initiativ till ett bostadsseminarium där möjligheterna till 
bostadsbyggande i Sala presenteras och diskuteras med olika aktörer. Glädjande kan 
konstateras att i tidningen Focus senaste nummer "Här är det bäst att bo" Sala 
klättrat från plats 285 föregående år till plats 142 i år. 

En projektledare har anställts under 2014 för att i en förstudie undersöka och visa 
på förutsättningarna att skapa ett Grönt kompetenscentrum på Ösby. Upplägg, 
innehåll i utbildningar, elevunderlag, möjliga samarbetspartners, finansiering och 
behov av investeringar samt samnyttjande med gymnasieskolan med lokaler och 
resurser på Ösby. l uppdraget ingår att skapa underlag för ansökan om start av 
yrkeshögsko la. 
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Under 2013 inköptes Löparen 6, 7 och 9 genomförts som ett led att utveckla Östra 
kvarteren. Hösten 2013 fick Enheten för Plan- och utveckling i uppdrag att ta fram 
ett planprogram för Östra kvarteren (ink!. Silvervallen) för att ta ett helhetsgrepp 
om området och möjliggöra vidare detaljplanearbete och utveckling. I maj 2014 
förlängde kommunstyrelsen befintligt avtal med Bovieran med ytterligare sex 
månader, till och med febr. 2015. Området är attraktivt och pekas ut i Plan för Sala 
stad som centralt område för bostäder och viss handel. 

Kommunstyrelsen har tillsatt en projektledare för att ta fram en Äldreplan 2015-
2020. Äldreplanen skall utgå från ett brett perspektiv och peka mot områden som 
kräver kommunens planering för ett väl fungerande samhälle med god livskvalitet 
för medborgare som fyllt 65 år. Äldreplanen kommer att tas fram i samarbete med 
pensionärsorganisationer och övriga föreningar och organisationer i Sala kommun. 
Den skall särskilt belysa behovet av fler trygghetsboenden. Planen förväntas kunna 
vara klar till sommaren 2015. 

Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/ samarbete 
och utveckling av närsjukvården. Den arbetsgrupp som tillsattes 2011 har lagt 
fram förslag till beslut angående gemensam drift av viss närsjukvård i Sala. De 
förslag som tagits fram bygger samtliga på en fördjupad samverkan och inte på 
någon fastare organisationsform. Projektgruppen har i sin slutrapport identifierat 
fem utvecklingsområden att arbeta vidare med: rehabilitering, samordning av 
vårdplatser, familjecentral, psykiatri och beroendevård. Inledningsvis föreslår 
styrgruppen att driftformen inom samtliga beslutspunkter, från start är utifrån 
gemensamt avtal som efter utvärdering kan övervägas och leda till annan driftform 
efter förnyade överläggningar. 

Sala kommun har lagt 545 tkr i driftbudget 2015 för start av familjecentral. 
Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 
fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är löst, 
verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. 

2011 slöts en avsiktsförklaring mellan Sala kommun och Landstinget Västmanland 
angående utveckling av sjukhusområdet i Sala. Syftet var att gemensamt lägga 
fast en plan så att sjukhusområdet skulle komma till så stor användning och nytta 
som möjligt för innevånarna i Sala kommun genom att erbjuda ändamålsenliga 
lokaler för hälso- och sjukvård, bostäder och kontor. Syftet med överenskommelsen 
är att lägga fast en plan för hur sjukhusområdet ska utvecklas. I investeringsplan för 
Landstinget Västmanland finns upptaget 245 mkr för ny sjukvårdsbyggnad ink!. 
bassäng 2016, 2017, 2018 med tyngdpunkt på 2017. Behovsinventering inom 
landstinget pågår och förstudie sätter igång under hösten 2014. 

Digital Agenda med e-strategiskt program. Kommunstyrelsen har i jan 2014 
fastställt Digital Agenda med E-strategiskt program för 2014-2016 med målet att 
bredbandstillgängligheten i Sala kommun ska vara 100 %. Målen kommer 
ytterligare att utvecklas och konkretiseras i kommunstyrelsens handlingsplaner och 
riktlinjer. En utvecklad och strategisk användning av informationsteknik i 
kommunens alla verksamheter är nödvändig för att kommunen ska motsvara 
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medborgarnas krav och förväntningar på kommunens samhällstjänster i en modern, 
effektiv och medborgarvänlig kommun. Kommunstyrelsen har tidigare antagit SKLs 
strategi för e-samhället. 

Regeringen har fastställt den nationella transportplanen för 2014-2025. I den 
anges två infrastrukturinvesteringar som berör Sala. 1. Rv 70 Simtuna- Kurnia 
utformas till normal mötesfri landsväg. Kostnaden beräknas till221 mkr och 
byggstart beräknas 2020-2025. 2. Dalabanan Uppsala- Borlänge, bL a 
hastighetshöjande åtgärder på sträckan Uppsala-sala och signalåtgärder i Sala, för 
att möjliggöra tätare trafik med persontåg och uppnå kortare restider. 

Kontakter har förekommit under våren 2014 mellan Sala kommun och Region 
Dalarna, Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland samt Tåg i Bergslagen (TiB) för 
att möjliggöra regionaltrafik mellan Borlänge - Arlanda/Stockholm. 
Förhoppningsvis kan drift komma igång dec. 2014 med morgontidiga avgångar från 
Dalarna och senare avgångar än idag från Stockholm. Diskussioner förs också med 
VL/Dalatrafik om möjlighet till busstrafik Sala-Avesta och med VL/UL sträckan Sala
Enköping. 

De ekonomiska ramarna för regional transportinfrastruktur i Västmanland är 
799 mkr. Länsstyrelsen har ansvaret tillsammans med Trafikverket för dess 
genomförande. Förslag till översyn av länsväg 256 Sala- Norberg finns med för att 
möjliggöra en jämnare hastighet längs hela stråket. 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Sala 
kommun. Många fördelar finns med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare 
befolkning, ökad livskvalite, bättre framkomlighet. För det krävs givetvis trygga och 
säkra cykelstråk En åtgärdsplan kopplad till cykelstrategin som konkret beskriver 
åtgärder, prioritet och ansvar skall tas fram. 

l Länsplan för regional Trasportstruktur 2014-2025 betonas vikten av att 
möjliggöra ökad och säker cykling för arbetspendling och barns säkra cykelvägar. 
Vid utbyggnad av cykelvägar i anslutning till tätorter är utgångspunkten att 
sammanlänka det regionala cykelvägnätet med det kommunala cykelvägnätet. 
Medfinansiering (50-50) är en etablerad fördelning vid genomförande av åtgärder. 
Sala kommun har lagt in resurser för prioriterade åtgärder 2014 för cykelbanor i 
Sätrabrunn (1,5 mnkr) och till SORF (0,5 mnkr). Trafikverket har under hösten 2013 
meddelat att inga statliga medfinansieringspengar utgår förrän 2019. En 
cykelstrategi för länet skall först ta fram. Det är djupt otillfredsställande att inga 
pengar finns för omedelbara åtgärder för "riskvägar". Behov finns att bygga säkra 
cykelvägar Evelund-Gruvan, Sala-Heby, Kurnia kyrkby- Sala, Ransta-Kurnia kyrkby 
och Tomta- Ransta. l budget för 2015 har lagts in ytterligare kommunala medel för 
att få fram säkra cykelvägar till SORF och längs sträckan Evelund- Gruvan. 

Projektet MerKoll kräver förbättringsåtgärder i bussterminalen fr. om hösten 2014. 
Dialog har slutförts med Trafikverket, Länsstyrelsen i Västmanland och den 
regionala trafikmyndigheten i Västmanland om statlig medfinansiering till 
bussangöring och pendlarparkeringar mm i blivande Resecentrum vid 
järnvägsstationen i Sala. Nu föreligger beslut om medfinansiering av 
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resecentrum/busscentral mm enligt reviderat förslag till Ks 2013-10-01. Ansökan 
om statlig medfinansiering är inskickad och beviljad. Beräknad kostnad 11,8 mnkr 
är upptagen i investeringsbudgeten. Arbetet kommer att genomföras i två etapper 
och slutgiltigt vara färdigställt under 2016. 

I kontakter med ansvariga på Trafikverket står det klart att en åtgärdsvalstudie 
krävs för att kunna fortsätta med frågan om planfria korsningar Strå och Metso. 
Tidigare utredningar gäller inte som underlag i Trafikverkets nya 4-stegsmodell. 
Överenskommelse har tecknats med Trafikverket, Sala kommun och Länsstyrelsen i 
Västmanland om framtagande av åtgärdsvalstudie för järnvägen i Sala tätort. 
Åtgärdsvalstudien beräknas kosta 500 000 - 700 000 kr, varav Sala kommun står 
för 25 %. Inledande kontakter har tagits under våren 2014 för samverkan i 
framtagande av åtgärdsvalstudien. 

SWECO har på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland utrett 
tätortstrafiken i Sala kommun i syfte dels till att skapa ökad tillgänglighet till 
kollektivtrafiken, vilket kan bidra till att minska antalet sjukresor och resor med 
färdtjänst, dels till att åstadkomma en kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen 
och därmed vara attraktiv för arbetsresor och övrigt vardagsresan de. 
Kommunstyrelsen har beslutat att alternativ 1 skall gälla med bl. a ny 
linjesträckning, inkluderande Fridhem och med anropsstyrd trafik Dalhem, Skuggan 
och norröver. Detta gäller från dec 2014. Vi föreslår nu också nolltaxa för alla på 
Silverlinjen. 

Sala kommun har svarat positivt på remiss från Landstinget Västmanland om att 
tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun. Samtliga av länets 
kommuner har tillstyrkt ansökan om att Landstinget Västmanland får bilda 
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige enligt lagen om regionalt 
utvecklingsan svar. Landstinget Västmanland har därefter ansökt hos regeringen att 
få överta det regionala utvecklingsansvaret från och med 2015-01-01. Regeringen 
överlämnade den 4 mars 2014 en proposition till riksdagen med förslag att låta 
landstingen i Östergötland, Kronoberg och jämtland bli regioner med regionalt 
utvecklingsansvar. Det regionala utvecklingsansvaret i Västmanlands län föreslås 
även fortsättningsvis ligga hos länsstyrelsen. Uppvaktningar pågår för att få 
regeringen att ändra ståndpunkt. Bakom det står ett enigt län. 

Kommunfullmäktige i Sala godkände 2013-09-10, § 211, bildandet av 
Kommunalförbundet VafabMiljö, förslag till konsortialavtal för 
Kommunförbundet VafabMiljö, förbundsordning och överlåtelse av aktier i enlighet 
med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier samt att Sala kommun 
förbehöll sig rätten teckna avtal att behålla i egen regi vissa verksamheter inom det 
kommunala renhållningsansvaret Den 25 oktober 2013 informerades samtliga 
medlemskommuner om värderingsfrågor i samband med ev. avbrutet samarbete 
från någon av kommunerna. Enköpings kommun som framfört tveksamhet att gå 
med i förbundet förväntas ta beslut i juni 2014. OmEnköping inte vill gå med i 
kommunalförbundet uppmanar kommunerna i Västmanland Enköping att gå med 
först och därefter gå ur. Det skulle underlätta den juridiska hanteringen av 
miljöfrågor och ekonomi. 
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Regeringen och Länsstyrelsen i Västmanland har aviserat ökat behov av platser för 
mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Nya regler och 
prestationsbaserade ersättningar gäller från och med 2014. Länsstyrelsen 
konstaterar att Västmanland och Sala kommun behöver ta emot fler flyktingar för 
att uppnå de nationella målen. Förslag föreligger att Sala kommun tecknar nytt avtal 
med Migrationsverket gällande mottagande av fler ensamkommande barn och 
ungdomar ( +4) och utökat flyktingmottagande/flyktingkvot ( +20). 
Kommunfullmäktige förväntas ta beslut i juni 2014. 

VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 
km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (Skogby 
Väggberg). Tillståndsansökan är inlämnad av VKS Vindkraft Sverige till 
Miljöprövningsdomstolen i Uppsala län i mars 2014 för vindkraftsprojekt 
Norrberget När ansökan och MKB är komplett skickar Länsstyrelsen den på remiss 
till berörda, bland annat Sala kommun, som lämnar in ett yttrande. Innan Sala 
kommunfullmäktige fattar beslut i frågan kommer samråd att ske med fler berörda 
parter, bl. a med Skogby Väggbergs miljövänner. Kommunens ställningstagande är 
styrande och kommunen har möjlighet att säga nej till vindkraftverken även om 
Länsstyrelsen lämnar godkännande. Om kommunen lämnat sitt godkännande för 
vindkraftverken prövar sedan Länsstyrelsen om vindkraftsanläggningen kan 
godkännas eller inte, enligt Miljö balken. Ärendet kan komma att avgöras av Sala 
kommunfullmäktige innan ny översiktsplan är fastställd. 

Finansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvens biosfärområde finns det f.n. 
ingen långsiktig ekonomisk lösning på. Sandvikens kommun håller i en 
projektledning och utredning angående en långsiktigt hållbar och permanent 
organisationslösning för myggbekämpning. Sala kommun har i maj 2014 svarat på 
remiss avseende förslag för att minska problemen med massförekomst av 
översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven. Sala kommun har i yttrande ställt sig 
bakom de föreslagna kombinerade förebyggande åtgärderna samt kompletterande 
biologisk bekämpning, Bti. I strategisk plan 2015-2017 finns 475 tkr avsatta i 
medfinansiering av myggbekämpning. 

Leader Nedre Dalälven planerar fortsätta sin verksamhet under kommande 
programperiod 2015-2021. Det vi vet idag är att man från centralt håll har en 
ambition med en flerfondsfinansiering från främst Landsbygdsfonden 
och Fiskefonden men även en mindre del från Regionala fonden och Sociala fonden 
i något som tillsammans benämns Lokalt ledd utveckling (LLU). Det nya LLU 
kommer att använda leadermetoden baserad på underifrånperspektiv och ett 
trepartnerskap bestående av ideella, privata och offentliga sektorn. Det blir en 
något minskad budget för lokalt ledd utveckling jämfört med förra 
programperioden, ca 2 mdkr. 

För Möklinta vattentäkt finns inget vattenskyddsområde upprättat. Ett förslag på 
föreskrifter har redovisats för kommunstyrelsen under 2013, vartefter 
kommunstyrelsen gav tekniska kontoret fyra utredningsdirektiv. Dessa 
presenterades i juni 2013 då det beslutades att återremittera uppdraget med 
tillägget att "göra en konsekvensbeskrivning över hur verksamheter inom det 
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föreslagna skyddsområdet påverkas av förslaget till vattenskyddsområde för 
Möklinta". Arbetet fortskrider och beslut förväntas kunna tas under 2014. 

Kommunstyrelsen har efter "omtag" fastställt etapp 2 i Vision Lärkan. Pengar är 
avsatta i investeringsplan 2014-2016 för dess genomförande. Ökade driftkostnader 
finns med i förslag till strategisk planen 2015-2017. Etapp 3 med bl. a ny 
träningshall och ombyggnad simhall är inte kostnadsberäknade och torde inte 
kunna påbörjas under 2015 då Lärkans läktare och omklädningsrum måste 
iordningställas. Frågan om etapp 3 bör lyftas in i strategisk plan 2016-2018. 

Offentlig Privat Samverkan. I Sverige finns ett allt ökat intresse för olika 
samverkanslösningar. Inte minst är intresset stort inom kultur- och fritidsområdet. 
Många nya idrottsarenor och konserthallar utvecklas i samarbete mellan 
offentliga, privata aktörer och idrottsrörelsen. Flera av dessa samverkansprojekt 
har haft sin utgångspunkt i extraordinära händelser, t. ex. stora investeringar som 
plötsligt måste göras. Utifrån denna situation har helt nya lösningar utvecklats i 
samverkan mellan det offentliga och det privata. Vi anser att Sala kommun bör i 
framtiden beakta sådana lösningar i samband med större investeringsprojekt. 

EU:s nya regler kring offentlig upphandling ska vara implementerade i 
medlemsländerna senast våren 2016. Ambitionen är att inför att den nya lagen 
träder i kraft redan ha en policy, riktlinjer och texter införda i malldokument som 
ger Sala kommun möjlighet att snabbt vara anpassade till de eventuellt utökade 
möjligheter som den nya lagen medger. 
Syftet med de nya förslagen är mycket tillfredsställande. Det handlar bland annat om 
att skapa enklare och mer flexibla upphandlingsregler, underlätta för små- och 
medelstora företag att delta i offentlig upphandling och göra det lättare att ställa 
sociala och miljömässiga krav vid upphandling. I grunden bygger EU:s förslag till nya 
regler på den så kallade 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt där EU särskilt 
pekar ut att offentlig upphandling spelar en nyckelroll för att bland annat öka 
tillväxten och stödja en resurssnål ekonomi. 

Fler olika förslag till ny kulturlokal har lagts fram och förkastats under 
mandatperioden. I lokalutredningen som presenterats under våren 2014 finns 
förslag på att inrymma kulturlokal i Kungsängsgymnasiet Idag finns dock inget 
beslut om ny kulturlokal i Sala. Frågan om kulturlokal kan lämpligen hanteras i 
fortsatta diskussioner och framtagande av handlingsplaner baserade på beslutad 
Lokal kulturplan för Sala kommun. 

Kommunen har tillsammans med salabostäder AB gjort en upphandling av dels 
kommunikationsoperatör till salabostäders fibernät i lägenheterna och dels 
förvaltningsnät till kommunens verksamheter. Kommunen har under året 
dessutom påbörjat byggnationen av ettstomnät som ska förse Sala kommuns 
landsbygd med bredband. Två byalag har påbörjat byggnationen och kommer 
under 2014 att ha ett eget fibernät genom bl. a sökta medel. SalaN et har påbörjat ett 
projekt som skall förse Saladamm/)ugansbo med bredband. Den utbyggnaden sker 
helt på kommersiella grunder och är inte bidragsfinansierat Pengar är avsatta i 
budget för fortsatt bredbandutbyggnad. 
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Kommunfullmäktige har beslutat att ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta 
fram en lokal idrotts- och fritidsplan för Sala kommun i samarbete med det lokala 
idrotts- och föreningslivet Tidsplan för färdigställande av planen skall redovisas till 
kommunstyrelsen senast i oktober 2014. 

Under våren 2014 har en lokalutredning presenterats. Kommunstyrelsen har 
2014-04-15, § 72, fattat delbeslut med anledning av utredningen. Förslag finns i 
budget 2015-2017 beträffande vissa skollokaler. Det behövs fortsatt överväganden 
och beslut senast i reviderad strategisk Plan beträffande övriga nämnda objekt i 
utredningen. 

Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om politisk organisation, 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun 2015-2018 samt regler för kommunalt partistöd i Sala kommun. Förslaget 
innebär bl. a fler nämnder och en enda kommunstyrelseförvaltning. 
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Förslag till Strategisk plan 2015-2017 

Driftbudget/plan ( ramberäkningarna J för åren 2015-2017 utgår frän av 
kommunfullfullmäktige fastställd strategisk plan 2014-2016 uppräknad med 2,0 o/o 
för löner, allt till2014 års prisnivå. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. 

Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 2, 9 o/o. Resultatbudget/plan 
redovisas i löpande priser. 

Resultatmålet för 2015 har satts till drygt l o/o. Resultatet är framskrivet med 
hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKL:s cirkulär 14:17 

Rationaliseringskraven för Lokalförvaltarna på 3 o/o på bruttoram kvarstår under 
perioden 2015-2017 och är beaktade i ramutläggen 

Budgeten är baserad på en befolkning på 21 800 invånare. 

Förändringar i driftbudget 

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning 

2015: 

10452 

2016: 

9917 

Förändring av ram: Kommunchefjbeslutsstödssystem 

2017: 

10137 

Projekttjänst för programmering och utveckling av beslutsstödssystem för ökad 
kontroll och uppf6ljning av verksamhet och ekonomi 
m~ m~ m~ 

500 500 500 

Förändring av ram: Kommunchefjbeslutsstödssystem 
200 tkr för licenser och 100 tkr för utbildningar för systemansvariga 
2m~ 2m~ 2m~ 

300 200 200 

Förändring av ram: Kommunchef/kvalificerad kommuncentral utredorresurs 
Kommunerna påverkas idag i allt högre grad frän flera olika nivåer, vilket gör att det 
ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet i förvaltningen att möta 
framtidens utmaningar och därmed ha bra underlag för beslut. Utredarresursen 
läggs centralt och skall stä till kommunledningens förfogande 
m~ m~ 2m~ 

630 630 630 

Förändring av ram: Projektledare för införande av rätten till heltid 
Många kvinnor, särskilt inom vårdsektorn, tvingas jobba ofrivilligt deltid. De har 
svårt att fä den låga deltidslönen att räcka, samtidigt som de oroar sig för pensionen. 
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Arbetsdagarna kan också bli långa då de ofta tvingas ta delade arbetspass- ett på 
morgonen och ett på kvällen. Sala kommun har som inriktning heltid och deltid om 
så önskas. Vi vill utreda hur rätten till heltid kan införas, genomföras och 
organiseras i hela Sala kommun 
2ru~ 2ru~ 2ru~ 

400 zoo 

Förändring av ram: Fler feriejobb och praktikplatser 
Budgeten förstärks för att möjliggöra för fler ungdomar att fp feriearbete och 
praktikjobb, ex yrkesintroduktionsanställningar, i kommunen 
m~ 2ru~ 2ru~ 

l 500 l 500 l 500 

Förändring av ram: Minskade kostnader för den politiska organisationen 
Kommunfullmäktige fattade i maj beslut om att införa en ny politisk organisation 
samt nya arvodes- och ersättningsbestämmelser. Den nya organisationen beräknas 
medföra minskade kostnader, bl a på grund av minskat antalledamöter 
m~ m~ 2ru~ 

- 500 - 500 - 500 

Förändring av ram: Fler platser på sommarläger för barn och ungdomar 
Sala kommun bedriver sedan många år tillbaka sommarläger för barn och ungdomar 
i mellanstadiet som är mycket uppskattade och som har stor betydelse för många 
barn. Vi vet att dessa läger för många barn är den allra största upplevelsen under 
sommarlovet. Därför vill vi göra det möjligt för fler barn att delta i sommarläger. 
m~ 2ru~ 2ru~ 

200 200 200 

Förändring av ram: Gemensam administration för KSF 
Omdisponering av resurs från medborgarkontoret till kultur- och fritidskontoret för 
att frigöra administratör från andra arbetsuppgifter, Ks 2014 § 84 
2015: 2016: 2017: 
110 110 110 

Förändring av ram: Gemensam administration KSF 
Omdisponering av resurs från medborgarkontoret till kultur- och fritidskontoret för 
att frigöra administratör från andra arbetsuppgifter, Ks 2014 § 84 
2015: 2016: 2017: 
-110 -110 -110 

Förändring av ram: Medborgarkontor/Drift e-tjänster 
Självservice innehåller idag cirka 170 servicesidor för kommunala 
tjänster. Servicesidorna innehåller information om tjänsten, formulär och blanketter 
för ansökan och anmälan direkt samt kontakta ansvarig handläggare. Tjänsten 
utvecklas med nya funktioner. Ökade licenskostnader och utvecklingsinsatser 
m~ m~ m~ 

165 165 165 
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Förändring av ram: Medborgarkontor /Drift ephorte 
Införande av nytt ärendehanteringssystem. Licenskostnader och politikermodul 
m~ m~ 2m~ 

180 180 180 

Förändring av ram: Medborgarkontor /Nyvaldutbildning 
Varje ny mandatperiod avsätts pengar för utbildning av förtroendevalda kring 
lagstiftning, ekonomi och kommunens organisation och verksamheter. 
2015: 2016: 2017: 
230 

Förändring av ram: Medborgarkontor/Flytt av !T-enheten 
Ökad driftsäkert/Elimination av sårbarhet 
m~ m~ m~ 

50 -200 -200 

Förändring av ram: Kultur- ochfritidskontorjLärkanjomklädningsrumjLäktare 
Tillkommen hyra av Lärkan efter investering av omklädningsrum, läktare 
2015: 2016: 2017: 
945 1 200 1 200 

Förändring av ram: Kultur- ochfritidskontor/Lärkan/städ omklädningsrumjSOO kvm 
Drift städ omklädningsrum 
2015: 2016: 
75 100 

2017: 
100 

Förändring av ram: Kultur- ochfritidskontorjTäljstenen, hyra: värme, ventilation, klimat 
Hyra Täljstenen efter investering värme, ventilation, klimatanläggning 
2015: 2016: 2017: 
500 600 600 

Förändring av ram: Kultur- ochfritidskontorjkulturresursjpersonal 
Kultursekreterare för att föra dialog med och vara kulturföreningarna behjälplig samt 
ansvaraförfsamordna kommunens olika kulturevenemang 
m~ m~ 2m~ 

190 190 190 

Förändring av ram: Kultur- ochfritidskontorjKaplanen, drift, el och städ 
Kaplanen, drift, el och städ 
2015: 
530 

2016: 
530 

2017: 
530 

Förändring av ram: Personalkontoret/Överföring fåneassistenter till personalkontaret 
I samband med implementeringen av genomförd organisationsförändring 2102-07-
01 och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av 
administrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn har tre 
administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala 

15 (27) 
2014-06-03 



~SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

lönekontoret. Det täcks av överföring från Bildnings- och lärandenämnden med 461 
tkr och från vård- och omsorgsnämnden med 581 tkr 
2m~ m~ m~ 

1042 1042 1042 

Förändring av ram: Samhäl/sbyggnadskontorjByggenheten, tjänst 
För att minska tiden för handläggning av inkommande ärenden, tillgänglighet, 
enkelhet och snabbhet, utökas resurserna med en tjänst 
2015: 2016: 2017: 
500 500 500 

Förändring av ram: Samhällsbyggnadskontor/Planarkitekter 
Kommunen står för närvarande inför många planuppdrag som kräver både egna 
resurser och konsultköp, t ex kommuntäckande översiktsplan 
2015: 2016: 2017: 
2000 2000 2000 

Förändring av ram: Samhäl/sbyggnadskontorjSamhäl/sbetalda resor 
Nolltaxa på Silverlinjen för alla 
2015: 2016: 
150 150 

2017: 
150 

Förändring av ram: Tekniskt kontor j inköp av datorer mm/flytt från investeringar 
Inköp av datorer hanteras enligt gängse praxis som en driftkostnad 
2015: 2016: 2017: 
280 280 280 

Förändring av ram: Tekniskt kontor/gatubelysning 
Ökade kostnader 
2015: 2016: 
300 300 

2017: 
300 

Förändring av ram: Tekniskt kontor/Upphandling asfaltsentreprenörer 
Ökade upphandlingskostnader 
2015: 2016: 
300 300 

2017: 
300 

Förändring av ram: Tekniskt kontor j Upphandling snöröjningsentreprenörer 
Ökade upphandlingskostnader 
2015: 2016: 
400 400 

Förändring av ram: Tekniskt kontorjSkötselytor park 
Ökade skötselytor inom parkverksamheten 
2015: 2016: 
300 300 

2017: 
400 

2017: 
500 
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Förändring av ram: Tekniskt kontor /Skötselytor gator 
Ökade skötselytor inom gatuverksamheten 
2015: 2016: 
300 300 

2017: 
400 

Förändring av ram: Räddningstjänsten/Avtal Heby kommun 

Ny beräkningsgrund avseende kostnadsfördelning för Räddningstjänsten innebär 
ökade kostnader för Heby kommun 
2015: 2016: 
-1000 -1 000 

Förändring av ram: Räddningstjänsten/Fordonsservice 

2017: 
-1000 

Återkommande service på märkesverkstad av 10 st. tunga brandfordon enligt ny 3-
årsplan 
2015: 2016: 2017: 

120 
Förändring av ram: RäddningstjänstenjLedarskapsutbildning, nya befäl 
Kompetensförhöjning 
2015: 2016: 2017: 
135 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 
år 2015 fastställs till225 059 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2016 
fastställs till225 938 tkr och år 2017 till 228 039 tkr. 

Revisionen 

21115: 

50 

21116: 

Förändring av ram: Arvodejersättningarjutbildningar 

2015: 
50 

2016: 

2017 

2017 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2015 fastställs till845 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2016 fastställs till 795 tkr och år 2017 till 795 
tkr. 

Överförmyndaren 

2015: 

3 233 

21116: 

3 233 

2017 

3 233 
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Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2015 fastställs till3 233 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2016 fastställs till 3 233 tkr och år 
2017 till3 233 tkr. 

Bildnings- och lärandenämnden 

2015: 

4272 

2016: 

6772 

2017: 

12 355 

Förändring av ram: Överflyttning av löneassistenter till personalkontoret 
I samband med implementeringen av genomförd organisationsförändring 2102-07-
01 och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av 
administrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn har tre 
administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala 
lönekontoret. Det täcks delvis genom överföring från Bildnings- och 
lärandenämnden med 461 tkr. 
2015: 2016: 
-461 -461 

Förändring av ram: Förskola, 1 avd. 

2017 
-461 

Volymmässigt bedöms kommunen behöva utöka med l färskoleavdelning för att 
möta efterfrågan och ökade barnkullar. Framtiden är dock något osäker bl. a 
beroende på eventuell utbyggnad av privata alternativ. 

2015: 
2233 

2016: 
2233 

2017: 
4466 

Förändring av ram: Förstärkning av ram för att nå 14/20 barn per avdelning 
Tillsammans med personalens kompetens/arbetssätt är gruppstorleken de viktigaste 
faktorerna för att ge en god stimulans, trygghet och omsorg iförskolan 
2015: 2016: 2017: 
2 000 2 000 2 000 

Förändring av ram: Familjecentral 
Sala kommun har lagt 545 tkr i driftbudget 2015 för start av familjecentral. 
Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 
fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är löst, 
verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Bildnings- och 
lärandenämndens del är 500 tkr. 

2015: 
500 

2016: 
500 

2017: 
so o 
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Förändring av ram: Ronsta 
Förskolan i Ransta har behov av större och mer ändamålsenliga lokaler och skolan 
har stora renoverings behov. I Investeringsbudget tas upp medel för att bygga nytt 
och klart för inflyttning planeras ske under hösten. Byggnadslovet för 
modulbyggnaden går ut 2016-08-30 
2015: 2016: 

2500 
2017: 
5000 

Förändring av ram: Nya lokaler VallaskolanjGärdestaområdet 
Låg- och mellanstadiedelen har under lång tid varit i behov av renovering och 
ombyggnation. Byggnaden föreslås att man river och en ny skola byggs som rymmer 
Valla och Lärkbacksskolan ( 400-500 elever) på Vallaskolans gård alternativt på 
Gärdestaområdet 
2015: 2016: 2017: 

850 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs 
till4 71 649 tkr, samt 
att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2016 fastställs till 
474 227 tkr och år 2017 till479 571 tkr. 

Vård· och omsorgsnämnden 

2015: 

21881 

2016: 

22 621 

2017: 

28721 

Förändring av ram: Överflyttning av löneossisten ter till personalkontoret 
Förändring av ram: Överflyttning av löneassistenter till personalkontoret 
I samband med implementeringen av genomförd organisationsförändring 2102-07-
01 och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av 
administrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn har tre 
administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala 
lönekontoret Det täcks delvis genom överföring från Vård- och omsorgsnämnden 
med 581 tkr. 
2015: 
-581 

2016: 
-581 

2017: 
-581 

Förändring av ram: Tekniksprång digitala larm, abonnemangskostnad 
Sala kommun har via ett ramavtal möjlighet att avropa nya digitala larm. l de nya 
avtalen står larmleverantören för abonnemang och garanterar täckning. Utbyte av 
de analoga larmen till digitala behöver ske under år 2015 
2015: 2016: 2017: 
500 1100 500 

Pulsen, tillägg för integrationer 
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Nytt verksamhetssystem för äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning och 
individ- och familjeomsorg. För finansiering av kostnader för integrationer mellan 
systemen för att underlätta åtkomst och befrämja patientöversikt samt övriga 
kostnader för Pulseninförandet avsätts resurser under planperioden 
2015: 2016: 2017: 
400 300 1300 

Förändring av ram: Två biståndshandläggare, fler ärenden 
Socialstyrelsen aviserar att nya föreskrifter under 2015 för beslut om 
hemtjänstinsatser. Uppföljning och nya biståndsbeslut kräver mer resurser. För att 
det inte skall bli för långa handläggningstider och rättsosäker handläggning utökas 
med två tjänster för ändamålet 
2015: 2016: 
1000 1000 

2017: 
1000 

Förändring av ram: Akutfamiljehem, minska Bo U-placeringar 
Familjebehandlare arbetar idag aktivt och långsiktigt för att undvika placeringar av 
ungdomar. Behov föreligger att verksamheten utökas med förstärkt 
familjehemsvård i form av jourhem och förstärkt familjehem. 
2015: 2016: 2017: 
1700 1700 1700 

Förändring av ram: Ökat antal +65 i behov av vård- och omsorgsboende, 9 platser, 

2015: 
6000 

2016: 
6000 

2017: 
6000 

Förändring av ram: Ökad grundbemanning för sjukvårdande omsorg, 5 tjänster 
Ökat behov av sjuksköterskor 3 st. och 2 rehab, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, 
inom hemsjukvården. Ökade krav på dokumentation. 
2015: 2016: 
2100 2100 

2017: 
2100 

Förändring av ram: PUT-boende, ensamkommande 3-4 pi. 
Nytt avtal med utökat behov att platser för ensamkommande barn 
2015: 2016: 2017: 
240 480 480 

Förändring av ram: Nyttgruppboende L55 för 6 brukare 
Behov och efterfrågan av nya platser ökar. 2015 iordningställs nytt gruppboende för 
att tillgodose eftersläpat behov och undvika vite. Ytterligare behov kan skönjas 
2017. 
2015: 
6400 

2016: 
6400 

2017: 
12800 

Förändring av ram: !.55-servicebostad, baslgh + 5-6lgh. 
Krävs för att verkställa beslut om servicebostad enligt LSS: 
2015: 2016: 2017: 
2650 2650 2650 
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Kommunstyrelsen 

Förändring av ram: solgatan, kvar efter ytskiktsrustning 
Solgatans lokaler behålls efter ytskiktsrustning. Ev. köp bör övervägas. 
2015: 2016: 2017: 
100 100 100 

Förändring av ram: Nya hemtjänst/oka/er, expansion 
Antalet hemtjänsttimmar ökar. 2011 284, 2013 348. Åldersgruppen 65-79 ökar. 
Behov av lokaler för personal. 
2015: 2016: 
100 100 

Förändring av ram: Daglig verksamhetslokal 

2017: 
100 

Antalet personer med beslut om daglig verksamhet ökar. Behov av ytterligare lokal 
för daglig verksamhet finns. 

2015: 
100 

2016: 
100 

Förändring av ram: Ersättning Li/låstrand 

2017: 
100 

Lokalerna på Lillåstrand lämnas helt. Behov av ytterligare lokaler har uppkommit, 
bland annat för jobbcenter. 
2015: 2016: 
350 350 

Förändring av ram: Familjecentral 

2017: 
350 

Sala kommun har lagt 545kr i driftbudget 2015 för start av familjecentraL Förslaget 
är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett utförare samt 
kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är fristående från 
kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är löst, verksamheten kommer 
att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Vård- och omsorgsnämndens del är 45tkr. 

2015: 
45 

2016: 
45 

Förändring av ram: Socialaföretag 

2017: 
45 

Kommunfullmäktige beslutade i april2014 att anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård
och omsorgsnämnden för att möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag under 
2014. Projektet är treårigt. 
2015: 2016: 2017: 
700 700 

Förändring av ram: Norra Västmanlands samordningsförbund 

Ny förbundsordning föreslås gälla från och med 2015-01-01. Ökade kostnader för 
Sala kommun. 
2015: 
77 

2016: 
77 

2017: 
77 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 
448 924 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs till449 907 
tkr och år 2017 ti11456 250 tkr. 

Summa driftförändringar, styrelse och nämnder 
2015: 2016: 2017: 
36655 39 310 

Kommunens totala driftkostnader. netto 

2015: 
1149710 

2016: 
1154100 

Investeringsplan - total bild 

51213 

2017: 
1167 888 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2015 i tkr samt investeringsplan 
för 2016 och 2017 i tkr enligt följande: 

Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudgetjplan, tkr 

ftfedborgarkontor 

IT -investeringar 
2015: 775 2016: 775 2017:775 

Bredbandsinvesteringar 
2014: 2 000 2015: 2 000 2016:2 000 

Konferenslokal/bion 
2015: 130 2016: 2017: 

Flytt av serverrum 
2015:470 2016: 2017: 

Summa Medborgarkontor 
2015: 3 375 2016: 2 775 2017: 2 775 

Kultur- ochfritidskontor 

Biblioteket, förändring av biblioteksrummet 
2015:200 2016: 200 2017 
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Kommunstyrelsen 

Summa Kultur- och fritidskontor 
2015: 200 2016:200 

Samhällsbyggnadskontor 

Inköp av mark 
2015: 7 500 
Försäljning övrig mark 
2015:-6 000 

Försäljning övrig mark 
2015:800 

2016:500 

2016:-6 000 

2016:800 

Summa Samhällsbyggnadskontor 
2015: 2 300 2016:- 4 700 

Tekniskt kontor 

Tillgänglighet, utökad summa 
2015: 3 000 2016: 3 000 

Mindre justeringar av lokaler 
2015: l 500 2016: l 500 

säkerhetsåtgärder 
2015: l 000 

Lås och inbrottslarm 
2015:500 

2016: l 000 

2016:500 

skolgårdar och gårdar kring äldreboenden 
2015: 2 000 2016: 2 000 

Tillagningskök- Varmsätra, Ängshagen 
2015: s 000 2016: 5 000 

storköksutrustning 
2015:500 2016:500 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 
2015: 800 2016: 800 

Ventilation Ösby naturbruksgymnasium 
2015: l 000 2016: 

Ransta skollokaler 
2015: so 000 2016: 50 000 

2017 

2017:500 

2017:- s 000 

2017:800 

2017:-3 700 

2017:3 000 

2017: 1500 

2017: 1000 

2017:500 

2017:2 000 

2017: 

2017:500 

2017:800 

2017: 

2017: 
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Kommunstyrelsen 

Valla skollokaler 
2015: 2016: 50 000 

Ny förskola, skola, Varmsätra 
2015: 2016: 

Nytt gruppboende LSS 
2015: 14120 2016: 

Solpaneler på kommunala fastigheter 
2015: 1 000 2016: 1 000 

Summa Lokalförvaltarna 
2015: 80 420 2016: 115 300 

Administration/Kontorsledning 
2015: o 2016: 150 

Kart/mät 
2015:475 2016:150 

Teknisk service/Centralförråd 
2015: s 100 2016: 8 610 

Kommunala gator och vägar 
2015: 11 300 2016: 6 000 

Kommunalael-laddningsstationer 
2015: 50 2016: 50 

Cykelvägar, SO RF samt Ransta - Kurnia 
2015: 3 500 2016 2 500 

Parkverksamhet 
2015:8 500 

Gruvans vattensystem 
2015:4 000 

Vattenförsörjning 
2015:700 

VA-ledningar 
2015:25 000 

Reningsverk 
2015: 1300 

2016: 7 050 

2016: 

2016: 2 700 

2016: 17 300 

2016: s 300 

2017:50 000 

2017:28 000 

2017: 14120 

2017: 1 000 

2017: 102 420 

2017:0 

2017:150 

2017: s 670 

2017:35 200 

2017:50 

2017:1 500 

2017:3 300 

2017: 

2017: 1350 

2017:19 800 

2017: 1 000 
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Kommunstyrelsen 

Summa Tekniskt kontor, ink/. lokalförvaltarna 
2015: 140 345 2016: 165 110 

Räddningstjänsten 

Övningsfält 
2015:80 

Brandbilar 
2015: 

Brandslang 
2015:13 

Larmkläder/brandhjälmar 

2016:80 

2016:4250 

2016:13 

2015: 104 2016: o 

Andningsskydd 
2015:86 

Radio /telefoni 
2015:89 

Motorspruta, klass l 
2015: 

Geografiskt inf.system 
2015:104 

2016:86 

2016:89 

2016:46 

2016:104 

Träningsredskap samtliga stationer 
2015: 2016: 

Räddningsverktyg trafikolycka 
2015: 150 2016: 

Summa Räddningstjänsten 
2015: 626 2016:4 668 

Totalt Kommunstyrelsen 
2015: 146 846 2016: 168 053 

Bildnings· och lärandenämnd, tkr 
2015 2016 

Inventarier grundskola/förskola 
2015: l 500 2016: l 500 

2017: 170 440 

2017: 

2017: 3 000 

2017:13 

2017:0 

2017:80 

2017: 

2017:37 

2017: 

2017: 

2017: 

2017:3 130 

2017: 172 645 

2017 

2017: l 500 
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Kommunstyrelsen 

Inventarier Ösby 
2015:2 000 2016: 2 000 

Inventarier Kungsängsgymnasiet 
2015: 500 2016: 500 

Ransta inventarier (nytt) 
2015: 2016: 800 

Valla inventarier (nytt) 
2015: 2016: 

Varmsätra inventarier (nytt) 
2015: 2016: 

Summa Bildnings- och lärandenämnd 
2015:4 000 2016:4 800 

Vård- och omsorgsnämnd, tkr 

Arbetstekniska hjälpmedel 
2015: 2 776 2016: 2 776 

Inventarier LSS-boende (nytt) 
2015: 200 2016: 

Inventarier Anhörigcentrum 
2015:25 2016:25 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 
2015:3 001 2016: 2 801 

Kommunens totala investeringsbehov 
2014:153 847 2015:175 654 

Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 

De kommunala bolagen 

2017: 2 000 

2017:500 

2017: 

2017: 1 250 

2017:400 

2016: 5 650 

2017: 2 776 

2017:200 

2017:25 

2017: 3 001 

2016: 181296 

salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan 
plus 1 o/o på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Ifall 
Fastighetsbolaget upphör före 2015-01-01 utgår avkastningskravet Avkastning 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall 
sammanlagt uppgå till 5,250 mnkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastnings krav. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa l 500 tkr ur 
eget kapital 

Utdebitering 

att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2015 

Anslagsbindning 

att för 2015 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt 
bilaga l och investeringsbudget enligt bilaga 2. 

Upplåning 

att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015 

att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, d v s öka 
kommunens skulder under år 2015 med totalt 81,2 mkr 

Finansiellt mål 

Styrelse och nämnder uppmanas att se över möjligheterna till ökad 
intäktsfinansiering av sina verksamheter. Undantag kan medges för större 
investeringsobjekt. 
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BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 

l
intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 

KS förslag till KF 
strategisk plan 2015-2017 

INTÄKTER 6UQG!i:tU'fGÄNGSLÅGE2014 KPI/Övrig justering 
AVIlifter statsi'> Interna Övriaa il\t TOTAL AvQifter Interna 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef o -280 o o -280 o o 
Personalkontor o o o -260 -260 o o 
Medborgarkontor o -410 -5 551 -516 -6 477 o o 
Ekonomikontor o o o -100 -100 o o 
Tekniskt kontor -1 411 -4 800 -8 291 -6 630 -21 132 o o 
Kultur- och fritidskontor -2 530 o -327 -2 628 -5 485 o o 
Samhällsbyggnadskontor -3 409 o -1 495 -7 902 -12 806 o o 
Räddningstjänsten -735 -617 o -10 833 -12 185 o o 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna o o -138 000 -14 000 -152 000 o -8 431 
övrigt intäktsfinansierat -49 982 -479 -147 657 -3 305 -201 423 o -935 
Summa Kommunstyrelsen -58 067 -6 586 -301 321 -46174 -412 148 o -9 366 
Revision o o o o o o o 
Överförmyndare o -150 o o -150 o o 
Bildnings- och lärandenämnd -14 223 -17082 -4 043 -50 253 -85 601 o o 
Vård- o oms.nämnd -5 471 -39 927 -69 590 -15 512 -130500 o o 
TOTALT KOSTNADER -77 761 -63 745 -374 954 -111 939 -628 399 o -9 366 

2014-06-04 

Summa 
övrioa int TOTAL intäkter 

o o -280 
o o -260 
o o -6 477 
o o -100 
o o -21 132 
o o -5485 
o o -12 806 
o o -12 185 

o -8 431 -160 431 
o -935 -202 358 
o -9 366 -421 514 
o o o 
o o -150 
o o -85 601 
o o -130 500 
o -9 366 -637 765 --

KPI 

Upp r 

NETTO 
RAM 

9308 
10 864 
37488 

8903 
43 716 
41 296 
55422 
21 202 

-3 140 
o 

225 059 
845 

3233 
471 649 
448 924 

1 149 710 

0,0% 

Diff Netto 
Budg 2014 

3 351 
1 175 

-1 271 
146 

5 746 
4104 
2 782 
-418 

o 
235 

15 850 
55 
60 

8 111 
24879 
48 955 



BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

!Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 
Medborgarkontor 
Ekonomikontor 
ToVnicVt kontor 

!Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 

KS förslag till KF 
strategisk plan 2015·2017 

INTÄKTER BUDG!ia:'r UTGÄNGSLÄGEa 2014 KPI/Övrig justering 
Avalffer statsb lntema Ö:VJiaa ini l'O'!'Al Avaifter Interna 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef o -280 o o -280 o o 
Personalkontor o o o -260 -260 o o 
Medborgarkontor o -410 -5 551 -516 -6 477 o o 
Ekonomikontor o o o -100 -100 o o 
Tekniskt kontor -1 411 -4 800 -8 291 -6 630 -21 132 o o 
Kultur- och fritidskontor -2 530 o -327 -2 628 -5 485 o o 
Samhällsbyggnadskontor -3 409 o -1 495 -7 902 -12 806 o o 
Räddningstjänsten -735 -617 o -10 833 -12 185 o o 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna o o -138 000 -14 000 -152000 o -8 684 
Övrigt intäktsfinansierat -49 982 -479 -147 657 -3 305 -201 423 o -2 426 
Summa Kommunstyrelsen -58 067 -6 586 -301 321 -46174 -412 148 o -11110 
Revision o o o o o o o 
Överförmyndare o -150 o o -150 o o 
Bildnings- och lärandenämnd -14 223 -17 082 -4 043 -50 253 -85 601 o o 
Vård- o oms.nämnd -5 471 -39 927 -69 590 -15 512 -130 500 o o 
TOTALT KOSTNADER -77 761 -63 7 45 - -374 9~ -111~ '--"628 399 o -11110 

2014-06-04 

Summa NETIO Dill Netto 
Övriaa int TOTAL intäkter RAM 2014 

o o -280 9 008 3 051 
o o -260 10 864 1 175 
o o -6 477 37 421 -1 338 
o o -100 8 903 146 
o o -21 132 44 915 6 945 
o o -5 485 41 716 4 524 
o o -12 806 55419 2779 
o o -12 185 20832 -788 
o 
o -8 684 -160 684 -3140 o 
o -2 426 -203 849 o 235 
o -11 110 -423 258 225938 16 729 
o o o 795 5 
o o -150 3233 60 
o o -85 601 474 227 10 689 
o o -130 500 449 907 25 862 
o -11110 -639 509 1154100 53345 



BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

KOSTNADER 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 
Medborgarkontor 
Ekonomikontor 
Tekniskt kontor 
Kultur- och fritidskontor 
Samhällsbyggnadskontor 
Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 
övrigt intäktsfinansierat 
Summa Kommunstyrelsen 
Revision 
Överförmyndare 
Bildnings- och lärandenämnd 
Vård- o oms. nämnd 
TOTALT KOSTNADER 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 

l Intäktsfinansierad verksamhet: 

BUDGET UTGANG.SLÄGE 
2Ö14 Kapkos In exk!kaok 

6 237 o 6 237 
9949 o 9949 

45 236 1 858 43 378 
8 857 o 8857 

59 102 7 122 51 980 
42677 225 42452 
65446 854 64 592 
33 805 4 095 29 710 

o o o 
148 860 41 499 107 361 
201 188 14 452 186 736 
621 357 70105 551 252 

790 o 790 
3 323 o 3 323 

549 139 6 711 542 428 
554 545 1 444 553 101 

1729154 78 260 1 650 894 

löner 
2% 

21 
133 
467 
146 

1 377 
295 
374 
488 

o 
o 
o 

3 301 
5 

60 
6305 
6638 

16 309 

KS förslag till KF 
strategisk plan 2015-2017 

Från tidig Kapital k Kapitalk 
plan bef objekt budg pro· 

o o 
o o o 

-2 380 610 2 725 
o o 

678 6 159 5464 
1 275 170 49 
-150 879 o 

2 595 1 237 
o o 

42 467 14 272 
9 603 9256 

·577 62483 33 003 
o o 
o o 

o 1 440 2 644 
-4 080 674 1 696 
-4657 64597 37 343 

2014-06-04 

Kapita!k 
i ram 

o 
o 

3 335 
o 

11 623 
219 
879 

3 832 
o 

56 739 
18 859 
95 486 

o 
o 

4 084 
2 370 

101 940 

Förändring Reviderad Summa Diff Bud 
strat_j)lan strat plan kostnader 2014 

2 830 o 9 088 2 851 
1 042 o 11 124 1 175 
-465 o 44 335 -901 

o o 9003 146 
2 180 o 67 838 8 736 
2 930 o 47 171 4494 
2 500 o 68 195 2 749 

-880 o 33 150 -655 
o o 

164 100 15 240 
205 595 4 407 

10 137 o 659 599 38 242 
o 795 5 

3 383 60 
12 355 o 565 172 16 033 
28 721 o 586 750 32 205 
51 213 o 1815699 86 545 



RESUL TA TRÅKNING 

Verksamhetens intäkter 

KS förslag till KF 
strategisk plan 2015-2017 

Budget 
2015 

Not 1 257 876 

Plan Plan 
2016 2017 

267 148 283 686 
Verksamhetens kostnader Not2 -1 346 830 -1 352 018 -1 367 533 
Avskrivningar -56 583 -58 904 -64 844 

VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER -1145 538 -1 143 774 -1148 691 

skatteintäkter 899 592 947 270 993 686 
Generella statsbidrag och utjämning 265 673 258 901 251 691 
Finansiella intäkter Not 3 4 544 4 544 4 544 
Finansiella kostnader Not4 -12 133 -14 492 -16 290 

RESULTAT FORE EXTRAORDINARA 
POSTER 12 138 52450 84 941 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RESULTAT 12 138 52450 84 941 

2014-06-04 



Reviderad dilaga KS 2014/125/3 

Centerpartiet 
Moderaterna 
Folkpartiet Liberalerna 
Kristdemokraterna 

Ink. 2014 -06- O 5 

Budget 2015 och verksamhetsplan 2016 - 2017 
(Justerade siffror ink! kapitaltjänstkostnader J 

Resurserna till vård, skola och omsorg i Sverige är rekordhöga även i ett 
internationellt perspektiv. Ändå tror en majoritet av svenskarna att resurserna 
var större förr i tiden! 

Sveriges Kommuner och landsting och Svenskt Näringsliv har nyligen släppt var 
sin rapport som båda visar att resurserna till välfärden når toppnivåer i dag. 
Detta borde vara värdefull kunskap. Den rådande föreställningen bland svenska 
folket är dock att resurserna var som störst bakåt i tid. Bara en av tio känner till 
fakta. 

Varför tror svenska folket att resurserna har minskat? En förklaring är att 
förväntningarna på välfärden höjs i takt med att vi har ekonomisk tillväxt och 
ökade inkomster. Vi tar högre kvalitet för givet och glömmer lätt hur välfärden 
såg ut förr. ständigt förnyade arbetssätt som förbättrar välfärden tolkas 
dessutom ibland felaktigt som nedskärningar. En tredje orsak är rapporteringen i 
media, som oftast handlar om sparbeting och enskilda fall när kvaliteten brister. 

Den enskilt viktigaste förklaringen till att resurserna i dag är högre än någonsin är 
att Sverige har haft en förhållandevis gynnsam ekonomisk tillväxt. Under 2000-
ta!et har vår tillväxt varit starkare än i USA och för genomsnittet i Europa. Trots 

att vi under senare år har haft en djup och varaktig nedgång i den internationella 
konjunkturen har det i Sverige skapats arbetstillfällen som har finansierat en 
utbyggnad av välfärden. 

l genomsnitt och på en övergripande nivå växer kostnaderna årligen ungefär l 
procentenhet snabbare än kraven utifrån demografiska förändringar, till viss del 
beroende av ökat antal insatser. 

Diskussionen om välfärdens resurser borde mer handla om hur vi kan skapa 
förutsättningar för fortsatt tillväxt och stärkt konkurrenskraft gentemot 
omvärlden. Vi borde också i högre grad föra en konstruktiv diskussion om hur vi 
bättre kan använda de resurser som redan satsas. Möjligheterna till innovationer 
och nytänkande inom välfärden måste bli större. 
Detta förutsätter att: 

• Tydligare målsätts upp för verksamheterna som sedan går att utvärdera. 
• Ersättningar till utförare av välfärdstjänster i högre utsträckning kopplas till 

måluppfyllelse. 



• Uppföljningen av målen blir tydligare, vilket innefattar att såväl privata som 
kommunala utförares kvalitetsresultat kontinuerligt redovisas och jämförs. 

• Tillsyn sker på ett systematiskt sätt. 
l april redovisade Sveriges Kommuner och Landsting sin årliga Ekonomirapport. l 
den görs bedömningen att tillväxten i Sverige tar fart och arbetslösheten minskar 
i höst. Man uppskattar att BNP växer med ca 3% både i år och nästa år. Den 
positiva utvecklingen gynnar skatteunderlaget. När den internationella 
konjunkturen förstärks och därmed också den svenska ekonomin förväntas 
skatteunderlaget växa med ca 2% i reala termer efter avdrag för pris- och 
löneökningar, vilket är betydligt bättre än normalt. 

Denna positiva utveckling behövs eftersom nu kommuner och landsting går in i 
en period där de demografiska behoven ökar allt snabbare. 

När vi ser tillbaka på de gångna åren kan vi konstatera att Sala kommun 
ekonomiskt mycket bra klarat den mycket bekymmersamma period som vi gick 
in i 2008 med en djup lågkonjunktur som chockade hela världen. 
Lågkonjunkturen blev den djupaste sedan 30-talet, vilket påverkade alla 
kommuner kraftigt. Vi ser nu att ekonomin i Sala kommun förstärks allt mer, inte 
minst på grund av att antalet personer i sysselsättning ökat. Antalet arbetade 
timmar är den främsta anledningen till att skatteintäkterna ökar, vilket i sin tur 
ger ett ökat utrymme för fortsatta satsningar inom välfärden. 

Den positiva utvecklingen innebär dock inte att vi nu kan göra ofinansierade 
satsningar för framtiden. Vi måste arbeta med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Det är förutsättningen för att vi ska kunna möta medborgarnas behov av 
välfärdstjänster och vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i för både 
företag och privatpersoner men också för att kunna vara en trygg arbetsgivare. 
De gångna årens resultat i kommunen, nu senast 2013 års bokslut som visade+ 
65,1 mkr (varav till stor del extraordinära intäkter), har gett oss möjlighet att 
göra satsningar för framtiden utifrån en helhetssyn på verksamheten. 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige fattade den 26 maj beslut om en ny politisk organisation, 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun. l enlighet med den diskussion som förts i den parlamentariska gruppen 
innebär den nya politiska organisationen minskade kostnader för arvoden och 
ersättningar. Därför minskas kommunstyreisens anslag med 500 tkr, vilket på sikt 
bör fördelas mellan nämnderna. Konsekvenserna av en ny 
förvaltningsorganisation kan ännu inte överblickas, därför görs i nuläget ingen 
justering av anslaget. 

l KSLUs beslut finns en projektledare för införande av rätten till heltid upptagen. 
Vi delar uppfattningen att rätt till heltid och möjlighet till deltid om den anställde 
så önskar är en viktig princip. Likaså bör systemet med delade turer i största 
möjliga utsträckning slopas. Vi konstaterar att denna fråga diskuterats en längre 
tid. Det har också varit ett återkommande vallöfte från socialdemokraterna, nu 
senast i föregående val. Vi är förvånade över att inte initiativ tagits under den 
gångna mandatperioden för att genomföra detta. Istället återkommer man nu 
med sitt vallöfte, men vill inrätta en tjänst för att utreda detta. Vi motsätter oss 



att en utredartjänst inrättas för detta syfte och uppmanar istället 
socialdemokraterna att gå från ord till handling. 

Samhällsbyggnadskontoret har i förslaget fått utökade resurser både för 
handläggning av inkommande ärenden och för en förstärkning av plan arbetet. 
Detta välkomnar vi. Det är en viktig del i arbetet med att förbättra 
näringslivsklimatet och möjliggöra ökad inflyttning till Sala. Genom denna 
förstärkning bör även de ärenden som vi aktualiserade redan förra 
mandatperioden bl a om en översiktsplan för hela kommunen och möjlighet till 
strandnära boenden kunna genomföras, vilket är hög tid. 

Ett utredningsarbete har inletts för att etablera ett grönt kompetenscentrum vid 
Ösby Naturbruksgymnasium. Vi föreslår att resurser anslås för att verksamheten 
med ett grönt kompetenscentrum ska kunna påbörjas under 2015. Vi anslår 
därför medel till bl a en verksamhetsledare för detta. 

Vi vill även uppmärksamma den förstärkning som gjorts av tillgänglighetsarbetet. 
Det tycker vi är välbehövligt och bra. Vi anser dock att arbetet bedrivs allt för 
ostrukturerat och planlöst. Vi efterlyser därför ett mer systematiskt arbete med 
tillgänglighet, både i det löpande arbetet och i samband med riktade åtgärder. 

l årets förslag till strategisk plan har detaljeringsnivån nått oanade höjder. Mest 
frapperande är ett förslag om utökning av kommunstyrelsen/tekniska kontorets 
ram med 5 tkr för drift av flytbryggor utifrån det beslut som fattats i 
kommunfullmäktige om att installera sådana norr om MånsOls utvärdshus. Vi 
ser fram emot att flytbryggorna installeras. Att föra ett sådant pinsamt förslag 
som en ramutökning med 5 tkr till kommunfullmäktige kan dock inte annat än 
tolkas som dåligt ledarskap. Diskussionen om detta anslag kostar sammantaget 
mer än själva anslaget! 

Sala kommun har ett stort ansvar för att, tillsammans med näringslivet i 
kommunen, skapa förutsättningar för att kommunens ungdomar får arbete. En 
viktig grund för detta är en bra skolutbildning. Vi behöver ha en fortlöpande 
dialog med näringslivet i kommunen för att medverka till att klara deras behov av 
kompetensförsörjning och därmed också till att ungdomar får arbete. 
En viktig del i ungdomars inträde på arbetsmarknaden är feriearbeten och 
praktikjobb. För många ungdomar är feriearbetet första gången man kommer i 
kontakt med yrkeslivet. Feriearbete och praktikjobb är också en möjlighet för 
kommunens som arbetsgivare att visa på de möjligheter till arbete som finns 
inom den kommunala verksamheten. Vi förstärker därför budgeten för att 
möjliggöra för fler ungdomar att få feriearbete och praktikjobb, ex 
yrkesintroduktionsanställningar, i kommunen. 

sala kommun bedriver sedan många år tillbaka sommarläger för barn och 
ungdomar i mellanstadiet som är mycket uppskattade och som har stor 
betydelse för många barn. Efterfrågan på lägerplats är dock större än de platser 
som kan erbjudas. Vi vet att dessa läger för många barn är den allra största 



upplevelsen under sommarlovet. Därför vill vi göra det möjligt för fler barn att 
delta i sommarläger. 

Sala kommun är sedan mitten av 90-talet en ekokommun. Vi kan dock konstatera 
att ekokommunarbetet behöver en nystart. Arbetet har stagnerat samtidigt som 
det finns intresse bland många i personaler att göra mer, men ingen struktur och 
acceptans finns för detta. Ett mer systematiskt arbete behövs! Det är kanske 
dags att återigen tillsätta en ekoledningsgrupp. Vi tycker att det är angeläget att 
prioritera klimat- och miljöarbetet Vi behöver försäkra oss om att vi har en giftfri 
vardag i förskolor och skolor, att vi fortsätter utbyggnaden av tillagningskök på 
förskolor, skolor och äldreboenden, att vi satsar på bra matkvalitet, att 
upphandlingsreglerna förändras med tonvikt på kvalitet och miljö, att vi satsar på 
lokalt producerad bioenergi samt bredbandsutbyggnad över hela kommunen. Vi 
lägger därför medel till att påbörja en satsning på solpaneler på taken till 
kommunens fastigheter, fortsatt utbyggnad av tillagningskök samt mer resurser 
till inköp av matråvara. 

Bildnings- och lärandenämnden 
En satsning görs i förslaget till strategisk plan på såväl utökning av antalet 
försko!eavdelningar, både i Sa!a stad och i Ransta, som en minskning av 
barngrupperna. Vi välkomna denna välbehövliga satsning. Vi vill dock 
understryka att vi anser att Sala kommun måste visa en större öppenhet för 
privata och kooperativa initiativ inom förskoleverksamheten. Det är också 
angeläget att öka valfriheten inom barnomsorg och förskola genom att olika 
möjliga alternativ presenteras för de föräldrar som söker plats för sina barn. Vi 
vill också uppmuntra en större variation i de kommunala förskolorna genom att 
personalens specialintressen och kompetens tas tillvara på ett bättre sätt, ex 
genom att arbeta med olika teman och inriktningar. 

l förslaget till strategisk plan förs ett resonemang om renovering och 
nybyggnation av skollokaler. Bland annat föreslås en ny skola byggas som 
rymmer Valla och Lärkbacksskolan (400- 500 elever) på Vallaskolans gård 
alternativt på Gärdestaområdet Vi delar uppfattningen att vi har behov av stora 
satsningar framöver inom skolområdet. Därför anser vi att vi måste ta en mer 
omfattande och genomgripande diskussion om renoveringar och nybyggnation 
av skolor. Vi behöver ett helhetsgrepp när det gäller satsningar på skolområd et. 
Utredningar har gjorts, diskussioner har förts men nu måste en samlad slutsats 
göras. Investeringar som rör sig om hundratals miljoner kronor är så stora att 
inget utrymme för misstag och förhastade beslut får förekomma, då varje 
felbeslut medför stora kostnader. 
Det finns behov av satsningar på innerstadsskolorna och det finns behov av 
satsningar på landsbygdsskolorna, bl a Ra n sta och Varmsätra. Därutöver måste vi 
slutföra diskussionen om gymnasieskolan i framtiden och satsningar på Ösby 
naturbruksgymnasium och Kungsängsgymnasiet. Diskussionerna kring satsningar 
på skolor i innerstaden och på landsbygden inkluderat frågan om 
gymnasieskolans lokalisering bör slutföras under denna höst så att ett samlat 
beslut kring skollokalerna kan tas i samband med revidering av strategisk plan i 



november. Det är inte rimligt att utan underlag lägga in 100-tals miljoner i 
investeringsbudgeten. Investeringar i skollokaler får också konsekvenser för 
verksamheten, föräldrar, barn och personal varför frågorna bör behandlas seriöst 
och utifrån en helhetssyn. Därför måste också en ordentlig dialog föras med såväl 
föräldrar och elever som berörd personal. Vår bedömning är dock att när det 
gäller satsning på skola/förskola i Ransta och Varmsätra är behoven så 
överhängande att beslut bör fattas redan nu. Övriga skolinvesteringar får 
hanteras i samband med revidering av strategisk plan. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Under våren 2014 togs det nya Vård- och omsorgsboendet på Jakobsbergsgatan 
2 i bruk. Det nya boendet har dock inte inneburit att antalet platser inom vård
och omsorgsboenden ökat utan snarare tvärtom. Däremot ökar antalet 
hemtjänsttimmar markant. Utökningen av hemtjänsttimmarna avspeglas också i 
förslaget till strategisk plan. Det är positivt att denna verksamhet ges ökade 
resurser, men ifrågasätter behovet av två nya biståndshandläggare. Vi föreslår 
därför att medel till en ny tjänst avsätts för detta eftersom diskussion fortfarande 
pågår på central nivå kring hur dessa frågor ska hanteras. 

Utvecklingen i övrigt inom äldreomsorgen är oroande. Vi ser att det saknas 
platser inom vård- och omsorgsboenden och likaså saknas korttidsplatser. Vi ser 
också en stor efterfrågan från de äldre på trygghetsboenden, dvs en egen 
lägenhet där man har tillgång till gemensamma utrymmen för samvaro. 
möjlighet till förtäring och en resursperson tillgänglig. Eventuella behov av 
hemtjänstinsatser löses på traditionellt sätt. Situationen i Sala stad förbättrades 
vad gäller trygghetsboenden i och med att Kaplanen tas i bruk för detta ändamål. 
Vi vill nu gå vidare och möjliggöra för trygghetsboende i anslutning tillÅsgården i 
Möklinta, i anslutning till Björkgården i Västerfärnebo samt i Ra n sta. Möjligheten 
att tillskapa ytterligare trygghetsboenden i Sala stad bör också utredas. Vi vill 
prioritera att Lindgården i Kila öppnas igen som ett vård- och omsorgsboende i 
kombination med ett trygghetsboende. Här finns lokaler redo att ta i bruk 
omedelbart. 
Senaste forskning visar att ett eget boende med hemtjänst och trygghetsboende 
skapar bättre livskvalite och längre överlevnad. 
Den demografiska utvecklingen kommer att ställa ökade krav på omsorg om de 
äldre, men detta måste kombineras med ett synsätt som innebär att även de 
äldre har rätt till valfrihet kring var och hur man vill bo och vilken omsorg man vill 
ha. 
l vårt budgetförslag finns därför resurser för en utredning för att möjliggöra 
trygghetsboende i anslutning tillÅsgården i Möklinta, i anslutning till Björkgården 
i Västerfärnebo, i Ra n sta och i Sala stad samt för att öppna Lindgården i Kila som 
ett vård- och omsorgsboende i kombination med ett trygghetsboende. 



Förslag till budget 2015 samt verksamhetsplan 2016- 2017 

Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2015-2017 utgår fr4ån av 
kommunfullmäktige fastställd strategisk plan 2014-2016 uppräknad med 2,0% 
för löner, allt till 2014 års prisnivå. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. 

Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 2,9%. Resultatbudget/plan 
redovisas i löpande priser. 

Resultatmålet för 2015 har satts till1%. Resultatet är framskrivet med hänsyn till 
senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 14:17. 

Rationaliseringskravet för Lokalförvaltarna på 3% är borttaget för perioden 
2015-2017. Vi har under flera år påpekat att det är en felaktig metod eftersom 
det är en indirekt besparing på styrelse och nämnder då Lokalförvaltarna skall 
redovisa O i resultat. Besparingskrav ska redovisas tydligt och inte indirekt. 
Lokalkostnaderna ska istället sänkas genom en aktiv försäljning av fastigheter 
och lokaler som ej används för kommunens egen verksamhet. Styrelse och 
nämnder får därmed en ökad ram om sammantaget 3 140 tkr jämfört med beslut 
i KSLU 19 maj. 

Budgeten är baserad på en befolkning på 21800 invånare, vilket är 100 personer 
fler än beslut i KSLU den 19 maj. Vi anser att detta är ett mer realistiskt 
planeringstal eftersom Sala kommun redan efter första kvartalet 2014 hade 
21 800 invånare. Detta innebär en förstärkning av budgeten med ca 4 700 tkr. 

Samtliga redovisade förslag nedan är förändring i förhållande till ramutlägg och 
innebär inte i de allra flesta fall den totala summan för nämnda verksamhet. 

Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Beslutsstödssystem 
Projekttjänst för programmering och utveckling av beslutsstödssystem för ökad 
kontroll och uppföljning av verksamhet och ekonomi 
2015:500 2016:500 2017:500 

Beslutsstödssystem, licenser och utbildning för systemansvariga 
2015:300 2016:200 2017:200 

Kvalificerad kommuncentral utredarresurs 
Kommunerna påverkas idag i allt högre grad från flera olika nivåer, vilket gör att 
det ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet i förvaltningen att möta 
framtidens utmaningar och därmed ha bra underlag för beslut. Utredarresursen 
läggs centralt och skall stå till kommunledningens förfogande. 
2015:630 2016:630 2017:630 



Gemensam administration för KSF 
Omdisponering av resurs från medborgarkontoret till kultur- och fritidskontoret 
för att frigöra administratör från andra arbetsuppgifter, Ks 2014 §84 
2015: 110 2016: 110 2017: 110 

Gemensam administration KSF 
Omdisponering av resurs från medborgarkontoret till kultur- och fritidskontoret 
för att frigöra administratör från andra arbetsuppgifter, Ks 2014 §84 
2015:-110 2016:- 110 2017:-110 

Verksamhetsledare Grönt kompetenscentrum vid Ösby Naturbruksgymnasium 
Ett arbete pågår för närvarande med en utredning kring ett grönt 
kompetenscentrum på Ösby naturbruksgymnasium. Vi förstärker budgeten för 
kommunstyrelsen med medel för att bl a en verksamhetsledare för det Gröna 
kompetenscentrummet anställs med början 2015. 
2015:700 2016:700 2017:700 

Fler feriejobb och praktikplatser 
Vi förstärker budgeten för att möjliggöra för fler ungdomar att få feriearbete och 
praktikjobb, ex yrkesintroduktionsanställningar, i kommunen. 
2015: 1000 2016: 1000 2017: 1000 

Minskade kostnader för den politiska organisationen 
Kommunfullmäktige fattade i maj beslut om att införa en ny politisk organisation 
samt nya arvodes- och ersättningsbestämmelser. Den nya organisationen 
beräknas medföra minskade kostnader, bl a på grund av minskat antal 
ledamöter. 
2015:-500 2016:-500 2017:-500 

Medborgarkontor 
Drift e-tjänster 
Självservice innehåller idag cirka 170 servicesidor för kommunala 
tjänster. Servicesidorna innehåller information om tjänsten, formulär och 
blanketter för ansökan och anmälan direkt samt kontakta ansvarig handläggare. 
Tjänsten utvecklas med nya funktioner. Ökade licenskostnader och 
utvecklingsinsatser 
2015:165 2016:165 2017:165 

Införande av nytt ärendehanteringssystem. Licenskostnader och politikermodul 
2015:180 2016:180 2017:180 

Nyvaldutbildning 
Varje ny mandatperiod avsätts pengar för utbildning av förtroendevalda kring 
lagstiftning, ekonomi och kommunens organisation och verksamheter. 
2015:230 2016 2017 



Flytt av !T-enheten för ökad driftsäkerhet/elimination av sårbarhet 
2015: so 2016: -200 2017:-200 

Kultur- och fritidskontor 
Lärkan/omklädningsrum/Läktare 
Tillkommen hyra av Lärkan efter investering av omklädningsrum, läktare 
2015: 945 2016: 1200 2017: 1200 

Lärkan/omklädningsrum drift städ 
2015:75 2016:100 2017:100 

Täljstenen, hyra: värme, ventilation, klimat 
Hyra Täljstenen efter investering värme, ventilation, klimatanläggning 
2015:500 2016:600 2017:600 

Kulturresurs/personal 
Kultursekreterare för att föra dialog med och vara kulturföreningarna behjälplig 
samt ansvara för/samordna kommunens olika kulturevenemang 
2015:190 2016:190 2017:190 

Kaplanen, drift, el och städ 
2015:530 2016:530 2017:530 

Fler platser på sommarläger för barn och ungdomar 
Sala kommun bedriver sedan många år tillbaka sommarläger för barn och 
ungdomar i mellanstadiet som är mycket uppskattade och som har stor 
betydelse för många barn. Efterfrågan på lägerplats är dock större än de platser 
som kan erbjudas. Vi vet att dessa läger för många barn är den allra största 
upplevelsen under sommarlovet. Därför vill vi göra det möjiigt för fler barn att 
delta i sommarläger. 
2015:100 2016:100 2017:100 

Personalkontor 
Överföring löneassistenter till personalkontoret 
l samband med implementeringen av genomförd organisationsförändring 2102-
07-01 och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn 
avadministrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn 
har tre administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala 
lön e kontoret. Det täcks av överföring från Bildnings- och lärandenämnden med 
461 tkr och från vård- och omsorgsnämnden med 581 tkr 
2015: l 042 2016: l 042 2017: l 042 

Samhällsbyggnadskontor 
Byggenheten, tjänst 
För att minska tiden för handläggning av inkommande ärenden, tillgänglighet, 
enkelhet och snabbhet, utökas resurserna med en tjänst 
2015:500 2016:500 2017:500 



Planarkitekter 
Kommunen står för närvarande inför många planuppdrag som kräver både egna 
resurser och konsultköp, t ex kommuntäckande översiktsplan 
2015: 2 000 2016: 2 000 2017:2 000 

Tekniskt kontor 
Inköp av datorer mm/flytt från investeringar 
2015:280 2016:280 2017:280 

Gatubelysning Ökade kostnader 
2015:300 2016:300 2017:300 

Ökade upphandlingskostnader asfaltsentreprenörer 
2015:300 2016:300 2017:300 

Ökade upphandlingskostnader snöröjningsentreprenörer 
2015:400 2016:400 2017:400 

Ökade skötselytor inom parkverksamheten 
2015:300 2016:300 2017:300 

Ökade skötselytor inom gatuverksamheten 
2015:300 2016:300 2017:400 

Ökade resurser till inköp av matråvara 
Vi vill fortsätta satsningen på bra kvalitet på den mat som serveras till barn och 
äldre. Därför vill vi fortsätta satsningen på utbyggnad av tillagningskök och satsa 
ytterligare resurser på inköp av matråvara för att kunna prioritera närodlad och 
ekologisk matråvara samt kött, fläsk och kyckling från djur som behandlats enligt 
de svenska reglerna för djurskydd och djuromsorg. 
2015: 1000 2016: l 000 2017: l 000 

Räddningstjänsten 
Avtal Heby kommun 
Ny beräkningsgrund avseende kostnadsfördelning för Räddningstjänsten innebär 
ökade kostnader för H e by kommun 
2015: -l 000 2016: -1 000 2017: -1 000 

Återkommande fordonsservice på märkesverkstad av 10 tunga brandfordon 
enligt ny 3-årsplan 
2015 2016 2017:120 

Ledarskapsutbildning/kompetenshöjning nya befäl 
2015: 135 2016 2017 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 



att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning år 2015 fastställs till 228 899 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 
2016 fastställs till 229 978 tkr och år 2017 till 232 279 tkr. 

Revisionen 
Arvode/ersättningar/utbildningar 
2015:50 2016 2017 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2015 fastställs till 845 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2016 fastställs till 795 tkr och år 2017 till 
795 tkr. 

Överförmyndaren 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2015 fastställs till 3 233 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2016 fastställs till 3 233 tkr och år 
2017 till 3 233 tkr. 

Bildnings- och lärandenämnden 
Överflyttning av löneassistenter till personalkontoret 
i samband med implementeringen av genomförd organisationsförändring 2102-
07-01 och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn 
av administrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn 
har tre administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala 
!önekontoret. Det täcks delvis genom överföring från Bildnings- och 
lärandenämnden med 461 t kr. 
2015:-461 2016:-461 2017: -461 

Förskola, l avd. 
Volymmässigt bedöms kommunen behöva utöka med l färskoleavdelning för att 
möta efterfrågan och ökade barnkullar. Framtiden är dock något osäker bl. a 
beroende på eventuell utbyggnad av privata alternativ. 
2015: 2 233 2016: 2 233 2017:4 466 

Förstärkning av ram för att nå 14/20 barn per avdelning 
Tillsammans med personalens kompetens/arbetssätt är gruppstorleken de 
viktigaste faktorerna för att ge en god stimulans, trygghet och omsorg i förskolan 
2015: 2 000 2016: 2 000 2017: 2 000 

Familjecentral 
sala kommun har lagt 545 tkr i driftbudget 2015 för start av familjecentral 
Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 
fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är löst, 
verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Bildnings- och 



lärandenämndens del är 500 tkr. 
2015:500 2016:500 2017:500 

Ra n sta 
Förskolan i Ra n sta har behov av större och mer ändamålsenliga lokaler och 
skolan har stora renoveringsbehov. l investeringsbudget tas upp medel för att 
bygga nytt och klart för inflyttning planeras ske under hösten 2016. 
Byggnadslovet för modulbyggnaden går ut 2016-08-30 
2015 2016: 2 500 2017: s 000 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 
fastställs till 471649 tkr, samt 
att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2016 fastställs till 
474 227 tkr och år 2017 till478 721 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Överflyttning av löneassistenter till personalkontoret 
l samband med implementeringen av genomförd organisationsförändring 2102-
07-01 och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn 
av administrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn 
har tre administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala 
lönekontoret. Det täcks delvis genom överföring från Vård- och 
omsorgsnämnden med 581 tkr. 
2015:-581 2016:-581 2017:-581 

Tekniksprång digitala larm, abonnemangskostnad 
Sala kommun har via ett ramavtal möjlighet att avropa nya digitala larm. l de nya 
avtalen står larmleverantören för abonnemang och garanterar täckning. Utbyte 
av de analoga larmen till digitala behöver ske under år 2015 
2015: 500 2016: 1100 2017: 500 

Pulsen, tillägg för integrationer 
Nytt verksamhetssystem för äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning 
och individ- och familjeomsorg. För finansiering av kostnader för integrationer 
mellan systemen för att underlätta åtkomst och befrämja patientöversikt samt 
övriga kostnader för Pulseninförandet avsätts resurser under planperioden 
2015: 400 2016: 300 2017: l 300 

Biståndshandläggare, fler ärenden 
Socialstyrelsen aviserar att nya föreskrifter under 2015 för beslut om 
hemtjänstinsatser. Uppföljning och nya biståndsbeslut kräver mer resurser. För 
att det inte skall bli för långa handläggningstider och rättsosäker handläggning 
utökas med en tjänst för ändamålet 
2015:500 2016:500 2017:500 



Akutfamiljehem, minska BoU-placeringar 
Familjebehandlare arbetar idag aktivt och långsiktigt för att undvika placeringar 
av ungdomar. Behov föreligger att verksamheten utökas med förstärkt 
familjehemsvård i form av jourhem och förstärkt familjehem. 
2015: 1 700 2016: 1 700 2017: 1 700 

Ökad grundbemanning för sjukvårdande omsorg, 5 tjänster 
Ökat behov av sjuksköterskor 3 st och 2 rehab, arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster, inom hemsjukvården. Ökade krav på dokumentation. 
2015: 2 100 2016: 2 100 2017: 2 100 

PUT-boende, ensamkommande 3-4 platser 
Nytt avtal med utökat behov att platser för ensamkommande barn 
2015:240 2016:480 2017:480 

Nytt gruppboende LSS för 6 brukare 
Behov och efterfrågan av nya platser ökar. 2015 iordningställs nytt gruppboende 
för att tillgodose eftersläpat behov och undvika vite. Ytterligare behov kan 
skönjas 2017. 
2015: 6 400 2016: 6 400 2017: 12 800 

LSS-servicebostad, baslgh + 5-61gh. 
Krävs för att verkställa beslut om servicebostad enligt LSS 
2015: 2 650 2016: 2 650 2017: 2 650 

solgatan, kvar efter ytskiktsrustning 
Solgatans lokaler behålls efter ytskiktsrustning. Ev. köp bör övervägas. 
2015:100 2016:100 2017:100 

Nya hemtjänstlokaler, expansion 
Antalet hemtjänsttimmar ökar. 2011 284, 2013 348. Åldersgruppen 65-79 ökar. 
Behov av lokaler för personal. 
2015:100 2016:100 2017:100 

Daglig verksamhetslokal 
Antalet personer med beslut om daglig verksamhet ökar. Behov av ytterligare 
lokal för daglig verksamhet finns. 
2015:100 2016:100 2017:100 
Ersättning Ullåstrand 
Lokalerna på Ullåstrand lämnas helt. Behov av ytterligare lokaler har uppkommit, 
bland annat för Jobbcenter. 
2015:350 2016:350 2017:350 

Familjecentral 
Sala kommun har lagt 545kr i driftbudget 2015 för start av familjecentraL 
Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 



fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är löst, 
verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Vård- och 
omsorgsnämndens del är 45 tkr. 
2015:45 2016:45 2017:45 

Sociala företag 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att anslå 500 tkr i tilläggsanslag till 
vård och omsorgsnämnden för att möjliggöra uppstart av projektet Sociala 
företag under 2014. Projektet är treårigt. 
2015:700 2016:700 2017 

Norra Västmanlands samordningsförbund 
Ny förbundsordning föreslås gälla från och med 2015-01-01. Ökade kostnader för 
Sala kommun. 
2015:77 2016:77 2017:77 

Trygghetsboenden i kommunen 
Det finns ett stort behov av trygghetsboenden i kommunen, inte minst på 
landsbygden. En utredning bör därför skyndsamt göras kring hur 
trygghetsboenden ska kunna etableras i anslutning t il! Åsgården i Mö klinta, i 
anslutning till Björkgården i Västerfärnebo samt i Ransta. Möjligheten att 
tillskapa ytterligare trygghetsboenden i Sala stad bör också utredas. 
2015:500 2016 2017 

Lindgården i Kila öppnas igen 
Lindgården i Kila bör öppnas igen som ett vård- och omsorgsboende i 
kombination med trygghetsboen de. En utredning kring detta bör göras med 

ambition att verksamheten kan öppnas igen 2016. 
2015: 200 2016:8 000 2017:8 000 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs 

till 443 124 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs till 451407 
tkr och år 2017 ti11457 750 tkr. 



Investeringsbudget 2015 och plan 2016 - 2017 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2015 i tkr samt 
investeringsplan för 2016 och 2017 i tkr enligt följande: 

Kommunstyrelsen 
Medborgarkontor 
IT -investeringar 
2015:775 2016:775 
Bredbandsinvesteringar 
2015: 2 000 2016: 2 000 
Konferenslokal/bion 
2015: 130 2016: 
Flytt av serverru m 
2015:470 2016: 
Summa Medborgarkontor 
2015: 3 375 2016: 2 775 

Kultur- och fritidskontor 
Biblioteket, förändring av biblioteksrummet 

2017:775 

2017: 2 000 

2017: 

2017: 

2017:2 775 

2015: 200 2016: 200 2017: 
Summa Kultur- och fritidskontor 
2015: 200 2016:200 2017: 

Samhällsbyggnadskontor 
Inköp av mark 
2015: 7 500 2016: 500 
Försäljning övrig mark 
2015: - 6 000 2016: - 6 000 
Försäljning övrig mark 
2015: 800 2016:800 
Summa Samhällsbyggnadskontor 
2015: 2 300 2016:- 4 700 

Tekniskt kontor 
Tillgänglighet, utökad summa 
2015: 3 000 2016: 3 000 
Mindre justeringar av lokaler 
2015:1500 2016:1500 
säkerhetsåtgärder 
2015:1000 
Lås och inbrottslarm 
2015:500 

2016: l 000 

2016:1000 
skolgårdar och gårdar kring äldreboenden 
2015: 2 000 2016: 2 000 
Tillagningskök- Varmsätra, Ängshagen 

2017:500 

2017:-5 000 

2017:800 

2017:-3 700 

2017: 3 000 

2017:1500 

2017: 1000 

2017:500 

2017: 2 000 



2015:5 000 
Storköksutrustn i ng 
2015:500 

2016:5 000 

2016:500 
Fastigheter med kulturhistoriskt värde 
2015: 800 2016: 800 
Ventilation Ösby naturbruksgymnasium 
2015: 1000 2016: 
Nytt gruppboende LSS 
2015: 14120 2016: 
Solpaneler på kommunens fastigheter 
2015: 1 000 2016: l 000 
Ransta skollokaler 
2015: 50 000 2016:50 000 
Ny skola/förskola i Varmsätra 
2015: 2016: 
Solpaneler på kommunens fastigheter 
2015: 1 000 2016: 1 000 

2017: 

2017: 500 

2017:800 

2017: 14120 

2017:1000 

2017: 28 000 

2017: 1000 
Cykelvägar SORF samtRansta- Kumla (Justerade summor) 
2015: 3 500 2016. 2 500 2017: 1500 
Summa Lokalförvaltarna 
2015: 80 420 2016: 65 300 
Administration/Kontorsledning 
2015: 2016: 150 
Kart/mät 
2015:475 2016:150 
Teknisk service/Centralförråd 
2015: 5 100 2016: 8 610 
Kommunala gator och vägar 
2015: 11 300 2016: 6 000 
Kommunalael-laddningsstationer 
2015:50 2016:50 
Cykelvägar, SORF samtRansta- Kumla 
2015: 3500 2016: 2 500 
Parkverksamhet 
2015:8 500 
Gruvans vattensystem 
2015:4 000 
Vattenförsörjning 
2015:700 
VA-ledningar 
2015:25 000 
Reningsverk 
2015:1300 

Räddningstjänsten 
Övningsfält 
2015:80 

2016:7 050 

2016: 

2016:2 700 

2016: 17 300 

2016:5 300 

2016:80 

2017: 52 420 

2017: 

2017:150 

2017: 5 670 

2017:35 200 

2017:50 

2017: 1500 

2017: 3 300 

2017: 

2017: 1350 

2017: 19 800 

2017: 1000 

2017: 



Brandbilar 
2015: 
Brandslang 
2015: 13 
Larmkläder/brandhjälmar 

2016:4 250 

2016: 13 

2015: 104 2016: 
Andningsskydd 
2015:86 
Radio/telefoni 
2015:89 
Motorspruta, klass 1 
2015: 
Geografiskt inf.system 
2015:104 

2016:86 

2016:89 

2016:46 

2016:104 
Träningsredskap samtliga stationer 
2015: 2016: 
Räddningsverktyg trafikolycka 
2015: 150 2016: 
Summa Räddningstjänsten 
2015: 626 2016: 4 668 

Bildnings- och lärandenämnd, tkr 
Inventarier grundskola/förskola 
2015: l 500 2016: l 500 
Inventarier Ösby 
2015:2 000 2016:2 000 
Inventarier Kungsängsgymnasiet 
2015: 500 2016: 500 
Ransta inventarier 
2015: 2016:800 
Varmsätra inventarier 
2015: 2016: 
Totalt Bildnings- och lärandenämnd 
2015: 4 000 2016: 4 800 

Vård- och omsorgsnämnd, tkr 
Arbetstekniska hjälpmedel 
2015: 2 776 2016: 2 776 
Inventarier LSS-boende (nytt) 
2015: 200 2016: 
Inventarier Anhörigcentrum 
2015: 25 2016:25 
Totalt Vård- och omsorgsnämnden 
2015: 3 001 2016: 2 801 

2017:3 000 

2017: 13 

2017: 

2017:80 

2017: 

2017:37 

2017: 

2017: 

2017: 

2017:3 130 

2017: 1500 

2017: 2 000 

2017:500 

2017: 

2017:400 

2017:4400 

2017:2 776 

2017:200 

2017:25 

2017:3 001 



De kommunala bolagen 
salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan 
plus l% på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Ifall 
Fastighetsbolaget upphör före 2015-01-01 utgår avkastningskravet Avkastning 
samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall 
sammanlagt uppgå till 5,250 m n kr. För Sala Silvergruva finns inget 
avkastningskrav. 

Finansförvaltning 
Bemyndigande till kommunstyrelsen 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa l 500 tkr 
ur eget kapital 

Utdebitering 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2015 

Anslagsbindning 
att för 2015 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt 
bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. 

Upplåning 
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015 
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens 
skulder under år 2015 med totalt 81,2 mkr. 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 

Alliansens förslag 
strategisk plan 2015-2017 

KOSTNADER 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 

lintaktsfinansierad verksamhet: 

INTAKTER 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 
Medborgarkontor 
Ekonomikontor 
Tekniskt kontor 
Kultur- och fritidskontor 
Samhällsbyggnadskontor 
Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 
Övrigt intäktsfinansierat 
Summa Kommun~relsen 
Revision 
överförmyndare 
Bildnings- och lärandenämnd 
Vård- o oms. nämnd 
TOTALT KOSTNADER 

lilt:ID~ETIJ'I'G~$~~.E~1:4S.---~-·.·-~KPI/Övrigjustering 
Alfgifter ... llfll!Sb~.-- .. J!l!etna• QII!\Q!l.llJI.;_'j'~"f'AIL..J Avg'ift13r Interna övriga int TOTAL 

o 
o 
o 
o 

-1 411 
-2 530 
-3 409 

-735 

o 
-49 982 
-58 067 

o 
o 

-14 223 
-5 471 

-77 761 

-280 
o 

-410 
o 

-4 800 
o 
o 

-617 

o 
-479 

-6 586 
o 

-150 
-17 082 
-39 927 
-63 745 

o 
o 

-5 551 
o 

-8 291 
-327 

-1 495 
o 

-138000 
-147 657 
-301 321 

o 
o 

-4 043 
-69 590 

-374 954 

o 
-260 
-516 
-100 

-6 630 
-2 628 
-7 902 

-10 833 

-14 000 
-3 305 

-46 174 
o 
o 

-50 253 
-15 512 

-111 939 

-280 
-260 

-6 477 
-100 

··21 132 
-5485 

-12 806 
-12 185 

-152 000 
-201 423 
-412 148 

o 
-150 

-85 601 
-130 500 
-628 399 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2014-06-04 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

-5 291 
-935 

-6 226 
o 
o 
o 
o 

-6 226 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

-5 291 
-935 

-6226 
o 
o 
o 
o 

-6226 

Summa 
intäkter 

-280 
-260 

-6 477 
-100 

-21 132 
-5485 

-12 806 
-12 185 

-157 291 
-202 358 
-418 374 

o 
-150 

-85 601 
-130 500 
-634 625 

KPI 

Uppr 

NETIO 
RAM 

8408 
10 864 
38236 

8 903 
44 738 
40976 
55572 
21 202 

o 
o 

228 899 
845 

3 233 
471 649 
443 124 

1147 750 

0,0% 

Diff Netto 
Budg 20141 

2 451 
1 175 
-523 
146 

6 768 
3 784 
2 932 

-418 

3 140 
235 

19 690 
55 
60 

8 111 
19 079 
46995 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

Kultur- och fritidskontor 
Samhällsbyggnadskontor 
Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 

Kultur- och fritidskontor 

Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 
Övrigt intäktsfinansierat 

Alliansens förslag 
strategisk plan 2015-2017 

2014-06-04 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 

Alliansens förslag 
strategisk plan 2015~2017 

INTÄKTER BUDGST.UTGAM$$t;ÄGE;Z014' KPI/Övrig justering 
Avgifter statsil · lillerna övti!lå \rtf TOTAl Avgifter Interna 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef o -280 o o -230 o o 
Personalkontor o o o -260 -260 o o 
Medborgarkontor o -410 -5 551 -516 -6 477 o o 
Ekonomikontor o o o -100 -100 o o 
Tekniskt kontor -1 411 -4 800 -8 291 -6 630 ··21 132 o o 
Kultur- och fritidskontor -2 530 o -327 -2 628 -5 485 o o 
Samhällsbyggnadskontor -3 409 o -1 495 -7 902 -12 806 o o 
Räddningstjänsten -735 -617 o -10 833 -12 185 o o 
Intäktsfinansierad verksamhet: o o o o 
LokalföiValtarna o o -138000 -14 000 -152 000 o -12 100 
Övrigt intäktsfinansierat -49 982 -479 -147 657 -3 305 -201 423 o -4 172 
Summa Kommunstvrelsen -58 067 -6 586 -301 321 -46 174 -412 148 o ·16 272 
Revision o o o o o o o 
överförmyndare o -150 o o -150 o o 
Bildnings- och lärandenämnd -14 223 -17 082 -4 043 -50 253 ··85 601 o o 
Vård- o oms.nämnd -5 471 -39 927 -69 590 -15 512 -130 500 o o 
TOTALT KOSTNADER 

--- -77~ -63_1§ _-37~ c_·111~ -628 399 _o_ .-162ll_ ------ --

2014-06-04 

Summa NETTO Diff Netto 
Övriga int TOTAL intäkter RAM 2014 

o o -280 8308 2 351 
o o -260 10 864 1 175 
o o -6 477 38606 -153 
o o -100 8 903 146 
o o -21 132 47 728 9 758 
o o -5 485 41 366 4 174 
o o -12 806 55 539 2 899 
o o -12 185 20965 -655 
o o o o o 
o -12 '100 -164 100 o 3140 
o -4 172 -205 595 o 235 
o -16 272 -428 420 232 279 23 070 
o o o 795 5 
o o -150 3 233 60 
o o -85 601 478 721 15 183 
o o -130 500 457 750 33 705 

' 
o L ·1~272 -644 671 1172 778 72 023 



RESUL TATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Alliansens förslag 
strategisk plan 2015-2017 

Budget 
2015 

Not 1 254 736 

Plan Plan 
2016 2017 

263 917 280 362 
Verksamhetens kostnader Not2 -1 341 730 -1 354 418 -1 369 283 
Avskrivningar -56 583 -58 904 -64 844 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 143 578 -1149 405 -1 153 766 

skatteintäkter 899 592 947 270 993 686 
Generella statsbidrag och utjämning 265 673 258 901 251 691 
Finansiella intäkter Not 3 4 544 4 544 4 544 
Finansiella kostnader Not4 -12 133 -14 492 -16 290 

RESULTAT FORE EXTRAORDINARA 
POSTER 14 098 46 819 79 866 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RESULTAT 14 098 4€ 819 79 866 

2014-06-04 



SALAS 
BÄSTA 

Ink. 201~ -06- O 3 
Oiarienr Aktblialla 

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL 
2v)l.+ 

Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 

LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH 
BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! 

JO 

Driftbudgetfp/an (ramberäkningarna) för åren 2015-2017 utgår från av 
Kommunfullmäktigefastställd strategisk plan 2014-2016 uppräknad med 2% 
för löner, allt till2014 års prisnivå. Driftbudgetfp/an redovisas i fast prisnivå. 
Resultatbudgetfp/an är uppräknad med ytterligare 2,0 %för löner 2016 och 
2017. Resultatbudgetfp/an redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2015 
har satts till drygt l %. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste 
skatteunderlags prognosen, SKL:s cirkulär 14:17 Rationaliseringskraven för 
Lokalförvaltarna åläggs på 3% på bruttoram kvarstår under perioden 2015-
2017 och är beaktade i ram utläggen. 

Salas Bästa Budget är baserad på en befolkning på 21800 invånare, som är 
dagens invånare antal. För Salas Bästa är det självklart att med vår politik 
kommer vi att nå 25 000 medborgare och vi kommer att ha som mål den 
kommande treårs-perioden att öka antalet invånare. Om antalet invånare 
skulle börja minska igen, är vi på helt fel väg och måste då dra i 
handbromsen, men det är dumt att gasa med handbromsen i. För att kunna 
bli 25 000 invånare 2024 krävs en årlig ökning på ca 355 pers/år. För att 
kunna nå målen krävs ett bra uppföljningssystem, vi vill därför införa ISO 
certifiering i kvalitet och miljö i och med att förvaltningen slås ihop till en 
gemensam förvaltning. Det kommer att underlätta både 
organisationsförändringen och tydliggöra vad som kan förbättras, då hela 
systemet går ut på att hela tiden finna förbättringsåtgärder och sätta upp mål 
och följa dessa. Det kommer även att göra både budgetprocesser och planer 
lättare att genomföra och styra i framtiden. 

SALAS BÄSTA FÖRESLÅR FÖRSTÄRKT NÄRINGSLIVSARBETE 
Sala kommun faller hjälplöst i Svenskt Näringslivs näringslivsranking. Vi kan 
inte nog påtala vikten, vilket vi gjort om och om igen, av att Sala har ett starkt 
och välmående näringsliv med livskraftiga företag. Företag som vågar tro och 
satsa på Sala och som får den uppbackning som de förtjänar. Att Sala 
kommunen saknar greppet kring marknadsföring av turism, handel och Sala i 
allmänhet, saknar stark och tydligt koordination gentemot viktiga partners 
som t.ex. Arbetsförmedling, byggföretag, fastighetsföretag och 
myndighetsdelar inom stat och kommun är väldigt tydligt. Det är trög arbetat 
med att få till etableringar och vi har alldeles för långa startsträckor när det 
kommer företagsförfrågningar. Därför avsätter Salas Bästa 1 miljoner kronor 
2015,1,5 miljoner 2016 och 2 miljoner 2017, för att utveckla och stärka 
näringslivsarbetet i Sala kommun utöver den budget som ligger nu. 
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SALAS BÄSTA FÖRESLÅR KRAFTIGT UTBYGGNAD AV CYKELVÄGAR- LÅT 
SALA BLI CYKELKOMMUN! 
Vi vill under 2015-2017 bygga ut cykelvägarna i Sala vilket är viktigt för att 
säkerställa att fler vågar ta cykeln och att barnen kan ta sig säkert till skolan, 
det främjar även ett hälsosammare leverne med miljömässiga vinster samt 
kan på sikt öka cykelturismen i kommunen och bidra till att gårdsbutiker ges 
möjlighet att få fler kunder. Sala-Saladamm, Sala-Sorf, Ransta-Kurnia kyrkby, 
inne i Sätra brunns samhälle samt Sala-Kila (Eve lund) har vi identifierat som 
de sträckor som ska vara genomförda innan 2017, det viktigaste är dock att 
de sträckor som idag är farliga för barn åtgärdas. Vi satsar därför i budgeten 5 
miljoner per år i investeringar för att !ösa detta problem. Vi tror också att det 
blir lättare att få igenom fler cykelleder via samfinansiering med Trafikverket 
om staten ser att vi är villiga att satsa själva och har en plan som på sikt 
binder ihop redan investerade cykelvägar, då både Västerås och Dalarna nu 
satsar hårt på att bygga. Det finns även intresse enligt RUP:en att regionalt 
arbeta för att bygga ut cykelvägar från Länsstyrelsens håll. 

SALAS BÄSTA FÖRESLÅR HÖJDA LÄRARLÖNER FÖR ATT KUNNA 
KONKURRERA MED VÄSTERÅS OM KOMPETENS 
Skolan är viktig och därför vill vi satsa på att attrahera bra lärare till Sala och 
uppmuntra våra befintliga lärare. Vi föreslår därför att samtliga lärare 
(förskola, grundskola, gymnasium) får en lönehöjning på 1 000 kronor per 
månad i lönehöjning utöver den redan avtalade lönehöjningen i 
kollektivavtalet. Vi anser också att det är väldigt viktigt att skolans 
organisation får välutbildade skolledare och har därför även tagit med dessa i 
beräkningarna. Vi anser också att det är viktigt att vi som kommun trycker på 
uppåt för att få mer hjälp av staten att bidra till att göra skolyrken mer 
attraktiva. Även här krävs det då att vi visar att vi anser att det är prioriterat 
inom kommunen. Beräknad kostnad: 5 miljoner 2015, 7 miljoner 2016, 7 
miljoner 2017. 

RENOVERING ISTALLET FÖR RIVNING AV VALLASKOLAN 
Istället för att som Socialdemokraterna föreslår, riva Vallas låg- och 
mellanstadieskola och bygga nytt för över 100 miljoner kronor så föreslår vi i 
Salas Bästa att vi dammar av ett förslag från Tekniska kontoret från år 2010 
om att renovera lokalerna för 30 miljoner kronor istället. Renoveringen bör 
genomföras varsamt för att inte störa verksamheten under en treårsperiod, 
vilket belastar kommunens ekonomi på ett jämnare sätt och på en lägre nivå 
vilket innebär god hushållning av skattemedlen. l övrigt föreslås att nya 
moderna och fräscha modulbyggnader hyrs in för att lösa tillfälliga kullar, 
ersätta uttjänta byggnader samt kunna arbeta mer flexibelt för att kunna 
komma närmare det aktuella upptagningsområdet rent geografiskt. Vi vill att 
skolor planeras in tillsammans med nya bostadsområden och marknadsförs 
tillsammans med utveckling av dessa områden för att få in fler intressenter 
som vill bygga och satsa i Sala. P g a av att det idag inte finns någon 
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handlingsplan för detta vill vi inte binda upp investeringar i 
investeringsbudget ännu. Vi ser hellre att vi får till en långsiktig genomtänkt 
handlingsplan för hela kommunen. Vi förespråkar flexibla lösningar på kort 
sikt och genomtänkta lösningar som är förankrade, på lång sikt. Vi prioriterar 
mindre enheter före större centraliseringar. 

KAN EN SKOLA FÅ PLATS PÅ LÄRKAN NÄRMARE DALHEM? 
Lärkbacksskolan är väldigt populär idag och om den försvinner så saknas det 
skolor i närheten av både Haga berg, Dalhem och Måns O Is. Om det även byggs 
ut fler sjönära boenden i Viksberg kommer troligen trycket på att få till en ny 
skola i närheten även att öka. Vi anser heller inte att för stora skolenheter är 
en bra lösning för barnen. Vi är därför emot att Lärkan flyttas till Vallaskolan. 
Vi vill istället utreda var ett nytt "Lärkan" kan placeras för att få optimalt 
upptagningsområde. Varför inte i närheten av MånsOisvägen, på andra sidan 
Dalhem? Ett alternativ är att behålla skolan där den är och satsa på att 
utveckla skolan till en skola med mer idrottsprofil? Vi vill att sådana här 
förändringar tas fram tillsammans med skolpersonal, elever och övriga 
intressenter för att förankra beslut. 

Salas Bästa. yrkar 
AU kommunstyrelsen ger i uppdrag tilllokalförvaltarna au se över 
möjligheterna tillsammans med bildnings och lärande nämnden och nuvarande 
verksamhet att behålla Lärkan som skola och återkommer med förslag på var 
den skulle kunna vara placerad utifrån bästa upptagningsområde senaste till 
reviderad plan. 

RANSTA SKOLA VÄXER 
Ransta är sedan tidigare en tillväxtort som dessutom har en skola med stora 
investeringsbehov. Vi är för att kommunen säkerställer att skolan får växa i 
takt med behoven. Vi föreslår att personal, föräldraföreningar, elever och 
förvaltning arbetar fram ett förslag tillsammans som både passar både 
verksamheten och de som boriRansta för att säkerställa att skolutbyggnaden 
är väl förankrad i bygden. 

VARMSÄTRA SKOLA BEHÖVER EN MATSAL & KUMLA KYRKBY BEHÖVER 
BARNOMSORG 
Vi har avsatt pengar till att Varmsätra får sin efterlängtade matsal 
/tillagningskök och anser att det är viktigt att vi marknadsför skolan och 
kringområdet som lantnära boende samt säkerställer att infrastrukturen mot 
Enköping byggs ut i samband med kommande satsningar tillsammans med 
trafikverket Både Kurnia kyrby och Varmsätra har utvecklingspotential om 
rätt förutsättningar ges. Vi ser gärna att kommunen även ser över 
möjligheten att öppna fritids/förskaleavdelning i Kurnia kyrby eller l och 
Varmsätra och marknadsför de tomter som nu finns lediga i Kurnia kyrby i 
samband med det. Vi tror att efterfrågan hör ihop med närhet till social 
service. 
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ÅBY SKOLA MÅSTE MARKNADSFÖRAS BÄTTRE OCH GES MÖJLIGHET 
TILL UTVECKLING! 
I och med att vi satsar på cykelbana mellan Saladamm och Sala och även vill 
fortsätta satsa på utveckling av Ösby och kollektivtrafik däremellan anser vi 
att det finns stor potential till att öka möjligheterna för att få fler att välja Åby 
skola. Idag väljer många bort Åby p. g. a. att det endast går att gå där t o m 3 
klass. Vi vill därför att det utreds möjligheter att skapa en 1-6 skola där till en 
början eleverna går i 1-2,3-4 och 5-6:a. Det finns mottagningskök i Åby och 
mark att ställa fler nya moduler om det behövs. Vi tror också att det finns ett 
stort intresse av att kunna bo lantnära och nära till staden, då både 
efterfrågan på hus och tomter är stort mellan Sala och Saladamm. 

Salas Bästa yrka1· 
Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till skolförvaltningen att tillsammans 
med fokalförvaltarna ser över möjligheterna att skapa en 1-6 skola i B
eller C-form, med start från hösten 2015 för att öka intresset för skolan 
samt redogör för kostnader för det till reviderad plan. 

LÅT BESLUTEN OM VÄSTERFÄRNEBOS UTVECKLING FÅ TAS ÖVER AV 
VÄSTERFÄRNEBO-BORNA! 
Vi i Salas bästa anser att kommunen borde se över möjligheten att låta 
bygden få stöd till utveckling av de gamla skolbyggnaderna, ett alternativ kan 
vara att överlåta delar av byggnaderna till bygdeföreningen som tidigare har 
gjorts med andra samlingslokaler i kommunen. Västerfärnebo växer idag och 
har varit en av de områden i Sala som har haft en positiv inflyttning. Vi 
stödjer att bygden nu arbetar för att få till en skola i Sa!bohed och ser positivt 
på att de även vill arbeta lokalt för att hålla ungdomsgården levande. Vi 
stödjer också tanken på att utveckla en grannsamverkansservice som 
kommunen kan upphandla service av liknande det som gjorts i Tillberga i 
Västerås. Sala kommun kan stödja detta på olika sätt istället för att ta beslut 
över bygdens huvud. Vi tror att de i Västerfärnebo vet vad som är 
Västerfärnebos bästa. 

Salas Bästa yrkar 
Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att 
se över möjligheten att överlåta den del som de nu vill riva till 
bygde/öreningen och redovisa resultatet till reviderad plan. 
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SALAS BÄSTA FÖRESLÅR ATT FLER BOENDEALTERNATIV ÖPPNAS l 
LINDGÅRDEN SOM NU STÅR TOM 
Då det förslag om att föreslå kommunstyrelsen att se över möjligheterna till 
att göra om Lindgården till trygghetsboende fortfarande inte blivit verkställt 
och vi nu har kö till vårdboenden samt har blivit tvungna att stänga fler av de 
utflyttade vårdboenden a anser vi att det måste tillsättas fler resurser för att 
bemanna upp dessa platser. Vi vill ha kombinerat boende på Lindgården och 
gärna liknande lösningar på fler boenden, med både vårdboendeplatser, 
korttidsplatser och en del av huset som blir trygghetsboen de. Vi avsätter 
därför 5 miljoner extra till ökad bemanning 20i5, 10 miljoner 2016 och 15 
miljoner 2017. Vi anser att detta succesivt måste få ökad prioritering p g a att 
behoven ökar i Sala. 

VARFÖR BYGGA OMKLÄDNINGSRUM UTAN HALL? 
Salas föreningsliv och aktiva har i många år, med rätta, efterlyst fler halltider 
och för våra aktiva idrottslag så har det varit extra svårt att få tag i halltider 
där de rätta måtten 20x40 meter upprätthållits. Salas Bästa föreslår därför att 
kommunen investerar 25 miljoner kronor för en ny fullsto r hallbyggnad som 
kan börja byggas år 2015 och tas i drift under 2016. Den belastar drjften med 
1, 9 Mkr per år. Vi hoppas även att Kultur och fritid kan finna fler 
samarbetsmöjligheter liknande den lösning som nu tagits fram tillsammans 
med Sala FF gällande läktare, för att minska investeringskostnaderna och få 
till smarta lösningar, där föreningarna deltar aktivt i utformandet Vi vill även 
se över möjligheterna att utveckla badhuset tillsammans med investerare 
istället för att ta hela investeringen själva. Ett äventyrsbad behöver inte vara 
kommunalägt och belasta kommuninvånarnas ekonomi, vi bjuder hellre in 
investerare som vill vara med och utöka Salas utbud. 

SATSA PÅ ATT UNGDOMARNA FÅR EN VETTIG SYSSELSÄTTNING SOM 
DESSUTOM DRAR TILL SIG BESÖKARE! 
Sedan 2010 har det kommit in förslag på förslag att barn och ungdomar 
eftersöker en Skatejcykeipark i Sala, där barn kan både åka skateboard och 
cykel och sparkcykel i. Idag finns det ingen förening men det finns ungdomar 
som visat intresse för att bilda en och t ex anordna olika even t om detta skulle 
bli verklighet. Salas Bästa har tittat på hur andra kommuner har gjort och 
uppskattar kostnaden till 2 miljoner i investeringskostnad. Vi tycker att 
barnen har väntat tillräckligt länge och vill därför bygga en park i betong 
redan 2015. Parken ska utformas tillsammans med ungdomarna och skatare 
som vet hur man bygger för att få en så bra bana som möjligt. Det har gjorts i 
andra kommuner. 

SATSA PÅ DE SOM SATSAR PÅ UNGDOMAR! 
Salas bästa anser att det är dags att se över vilka behov som finns för 
ungdomar för att de ska stanna kvar i Sala. Vi tror att gemenskap ofta handlar 
om att ha mötesplatser att träffas på och vill därför att kommunen under 
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2014/2015 utreder behovet av fler ungdomsgårdar fallaktivitetshus i hela 
kommunen samt hur intresset bland föreningar är att driva dessa lokalt och 
vad det finns för lokala lediga lokaler som kan användas till detta syfte. Idag 
finns det bara 1 ungdomslokal i Sala, men behovet kan vara större även 
centralt i Sala. Då behovet inte är utrett eller kostnaderna återkommer vi i 
budget med detta till reviderad plan 2015. 

Salas Bästa yrkar 
Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att ge i uppdrag till kultur 
och fritidsförvaltningen att ta fram ett underlag på behovet av ungdoms och 
allaktivitetshus i Sala kommun i samband medframtagandet av Idrotts och 
fritidsplanen och redovisa detta innan reviderad plan tas. 

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET GER MÖJLIGHET TILL MER KULTUR 
Salas Bästa anser att det är viktigt att prioritera att få bort enskilt avhjälpta 
hinder och saknar en handiingsplan för tillgänglighelsplane n, vi har dock valt 
att öka investeringsbudgeten för detta under kommande mandatperiod. En 
investering som vi tror ger större möjligheter att utveckla Täljstenen är att 
sätta in en hiss i byggnaden så att övervåningen kan användas både av 
förvaltningen och till fler kultur aktiviteter som då både äldre och yngre kan 
dra nytta av. Vi vill även möjliggöra att Kulturskolan får en hiss. 
Ökad investeringsram: 3 miljoner per år. 

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I LEKPARKEN GER MER DELAKTIGHET 
Vi har avsatt 1 miljon till att tillgänglighetsgöra vår lekpark. Det innebär att 
även en trött farmor kan följa med till parken, eller en rullstolburen förälder 
eller barn kan vara där. Det innebär också att barnvagnar lätt kan flyttas runt 
på den stora lekparken och möjliggör att föräldrar lättare kan ha koll på de 
äldre syskonen. Vi tror att detta blir det som kompletterar den nya 
servicebyggnaden som ska byggas under 2014 vid lekparken. 

Nedan följer våra förslag till förändringar i driftsbudget: 

Förändringar i driftbudget 
Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning 

6395 2 2 7: 

Förändring av ram: Kommunchef 

). 
2016 2017 
700 700 
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Förändring av ram: Gemensam administration för KSF 
Omdisponering av resurs från medborgarkontoret till kultur- och 
fritidskontoret för att frigöra administratör från andra arbetsuppgifter; Ks 
2014 §84 
2015: 
110 

2016: 
110 

2017: 
110 

Förändring av ram: Gemensam administration KSF 
Omdisponering av resurs från medborgarkontoret till kultur- och 
fritidskontoret för 
att frigöra administratör från andra arbetsuppgifter; Ks 2014 §84 
2015: 2016: 2017: 
-110 -110 -110 

Förändring av ram: Medborgarkontor /Drift e-tjänster 
Självservice innehåller idag cirka 170 servicesidor för kommunala 
tjänster. Servicesidorna innehåller information om tjänsten, formulär och 
blanketter för ansökan och anmälan direkt samt kontakta ansvarig 
handläggare. Tjänsten utvecklas med nya funktioner. Ökade licenskostnader 
och utvecklingsinsatser 
2015: 2016: 
165 165 

2017: 
165 

Förändring av ram: Medborgarkontor /Drift ephorte 
Införande av nytt ärendehanteringssystem. Licenskostnader och 
politikermodul 

2015: 
180 

2016: 
180 

2017: 
180 

Förändring av ram: Medborgarkontor /Nyvald utbildning 
Varje ny mandatperiod avsätts pengar för utbildning av förtroendevalda kring 
lagstiftning, ekonomi och kommunens organisation och verksamheter. 
2015: 2016: 2017: 
230 

Förändring av ram: Medborgarkontor /Flytt av IT -enheten 
Ökad driftsäkert/Elimination av sårbarhet 
2015: 2016: 2017: 
50 -200 -200 
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Tillkommen hyra av Lärkan efter investering av omklädningsrum, läktare. 
2015: 2016: 2017: 
1200 1200 1200 

Förändring av ram: Byggnation av ny fullsto r vid Lärkan tas i 
fjärde kvartalet 2016, baserat på 7,5% i drift-, kapitaltjänst-och 

avskrivningskostnader för 25Mkr i investering. 
2015: 2016: 2017: 
o 470 1875 

Förändring av ram: Kultur- och fritidskontor/Lärkan/städ 
omklädningsrum/500 kvm 
Drift städ omklädningsrum/hall 
2015: 2016: 2017: 
100 100 100 

Förändring av ram: Kultur- och fritidskontor Täljstenen, hyra: värme, 
ventilation, klimat 
Hyra Täljstenen efter investering värme, ventilation, klimatanläggning. 
2015: 2016: 2017: 
600 600 600 

Förändring av ram: och 
Salas Bästa har tidigare påpekat att det kommer att behövas en samordnare 
och även hjälp till föreningar att söka olika stöd och liknande samt någon som 
ansvarar för att driva och utveckla kulturplan en. Vi vill därför föreslå 
förvaltningen att det anställs en Kultursamordnare med eget driv. 
2015: 2016: 2017: 
400 400 400 

Förändring av ram: Kultur- och fritidskontor Kaplanen, drift, el och städ 
Kaplanen, drift, el och städ 
2015: 201~ 

530 530 
2017: 
530 

Salas Bästa anser att överföringen av personalassistenterna innebär en 
förbättring för kommunstyrelseförvaltningen, men att detta innebär att 
personalresurserna helt försvinner från skolan och vård och omsorg. Vi anser 
därför att kommunstyrelseförvaltningen istället få ta över lönekostnaderna 
för dessa inom ram och vård och omsorg och skolförvaltningens ram blir 
oförändrad. 
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Förändring av ram: Tekniskt kontor finköp av datorer mm/flytt från 
investeringar 
Inköp av datorer hanteras enligt gängse praxis som en driftkostnad. 
2015: 2016: 2017: 
280 280 280 

Förändring av ram: Tekniskt kontor/Flytbryggor Måns Oj samrådet 
Drift av flytbryggor enligt beslut Kf 2014-04-15, §73 att installera flytbryggor 
norr om Måns Ols värdshus 
2015: 2016: 
5 5 

2017: 
5 

Förändring av ram: Tekniskt kontor /gatubelysning 
Ökade kostnader 
2015: 2016: 
300 300 

2017: 
300 

Förändring av ram: Tekniskt kontor /Upphandling asfaltsentreprenörer 
Ökade upphandlingskostnader 
2015: 2016: 2017: 
300 300 300 

Förändring av ram: Tekniskt kontor j Upphandling 
snöröjningsentreprenörer 
Ökade upphandlingskostnader 
2015: 2016: 
400 400 

2017: 
400 

Förändring av ram: Tekniskt kontor skötselytor park 
Ökade skötselytor inom parkverksamheten 
2015: 2016: 2017: 
300 300 500 

Förändring av ram: Tekniskt kontor Skötselytor gator 
Ökade skötselytor inom gatuverksamheten 
2015: 2016: 2017: 
300 300 400 

Förändring av ram: Räddningstjänsten/ Avtal Heby kommun 
Ny beräkningsgrund avseende kostnadsfördelning för Räddningstjänsten 
innebär ökade kostnader för H e by kommun 
2015: 2016: 2017: 
-1 000 -1 000 -l 000 
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Förändring av ram: Räddningstjänsten/Fordonsservice 
Återkommande service på märkesverkstad av 1 O st tunga brandfordon enligt 
ny 3-årsplan 
2015: 2016: 2017: 
120 
Förändring av ram: Räddningstjänsten Ledarskapsutbildning, nya befäl 
Kompetensförhöjning 
2015: 2016: 201~ 

135 

Salas Bästa yrkar 
att Kommunstyrelsen hemställer att kommunf.Jllmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsenfkommunstyrelsens 
förvaltning år 2015 fastställs till220 304 tkr, samt att driftbudgetfp/an 
för kommunstyrelsenjkommunstyrelsens förvaltning år 2016 fastställs 
till221 928 tkr och år 2017 til/225 334 tkr. 

Revisionen 
2015: 
so 

2016: 2017 

Förändring av ram: Arvodesersättningar /utbildningar 
2015 2016: 2017 
50 

Salas Bästa yrkar 
Att Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2015 fastställs til1845 
tkr, samt att driftbudgetfp/anför revisionen år 2016 fastställs till795 tkr 
och år 2017 till 795 tkr. 

Överförmyndaren 

Salas Bästa yrkar 
Att Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2015 fastställs till 
3 233 tkr, samt att driftbudgetfp/an för överförmyndaren år 2016 
fastställs till3 233 tkr och år 2017 till3 233 tkr. 

Bildnings- och lärandenämnden 
142 18 

Förändring av ram: Överflyttning av löneassistenter till 
personalkontoret. (vi låter skolan och vård och omsorgsförvaltningen få 
behålla sina ramar). 
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Förändring av ram: Förskola, l avd. 
Volymmässigt bedöms kommunen behöva utöka med l färskoleavdelning för 
att möta efterfrågan och ökade barnkullar. Framtiden är dock något osäker bl. 
a beroende på eventuell utbyggnad av privata alternativ. Salas Bästa stödjer 
en utbyggnad av färskoleavdelningar och vill se en plan utifrån geografiska 
förutsättningar att utveckla fler förskolor även på landsbygden såsom i Kurnia 
kyrkby, Varmsätra, Brodd bo etc. Vi anser att närheten till barnomsorg har en 
stor dragningskraft till var man väljer att bo och att detta ska utnyttjas i 
tillväxtplanen för hela kommunen. Låt oss binda ihop skolornas framtid med 
Översiktsplanen och en marknadsplan. 

2015: 
2233 

2016: 
2233 

2017: 
4466 

Förändring av ram: Förstärkning av ram för att nå 14/20 barn per 
avdelning 
Salas Bästa anser att det är bra att eftersträva mindre barngrupper och 
stödjer Socialdemokraternas förslag. 
2015: 2016: 2017: 
2000 2000 2000 

Förändring av ram: Familjecentral 
Sala kommun har lagt 545 tkr i driftbudget 2015 för start av familjecentraL 
Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 
fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är löst, 
verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Bildnings- och 
lärandenämndens del är 500 tkr. Salas Bästa ser fram emot att 
familjecentralen nu blir av. 

2015: 
500 

2016: 
500 

Förändring av ram: """"~''" 

2017: 
500 

sanlt ••nm••l 

Förskolan i Ransta har behov av större och mer ändamålsenliga lokaler och 
skolan har stora renoverings behov. l Investeringsbudget tas upp medel för 
att bygga nytt och klart för inflyttning planeras ske under hösten. 
Byggnadslovet för modulbyggnaden går ut 2016-08-30. Salas Bästa stödjer 
att det byggs en ny skola i Ransta. I Projekteringen av ny skola är det väldigt 
viktigt att både personal och föräldrar och bybor får vara delaktiga för att få 
fram det bästa alternativet för Ransta, så att skolan byggs på rätt ställe och så 
att den passar in med verksamhetens behov. 

2015: 
2500 

2016: 
5000 

2017: 
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Istället för att som Socialdemokraterna föreslår, riva Vailas låg- och 
mellanstadieskola och bygga nytt för över 100 miljoner kronor så föreslår vi i 
Salas Bästa att vi dammar av ett förslag från Tekniska kontoret från år 2010 
om att renovera lokalerna för 30 miljoner kronor istället. Renoveringen bör 
genomföras varsamt för att inte störa verksamheten under en treårsperiod, 
vilket belastar kommunens ekonomi på ett jämnare sätt och på en lägre nivå 
vilket innebär god hushållning av skattemedlen. Om det behövs mer 
renovering efter denna period kan vi lägga in nya investeringsmedel till att få 
det klart. I övrigt föreslås att nya moderna och fräscha modulbyggnader hyrs 
in för att lösa tillfälliga kullar, ersätta uttjänta byggnader samt komma 
närmare det aktuella upptagningsområdet rent geografiskt. 

2015: 2016: 2017: 
425 425 

Förändring av ram: Ökat löneutrymme för lärare och skolledare 
Salas Bästa vill satsa på att behålla de bra lärarna och skolledarna i Sala och 
locka till sig nya, det gör vi genom att lägga 1000 kr mer i lön till alla lärare och 
skolledare fr o m 2015. Då lönerevisionen sker i April är 2015 års löneökning 
baserad på att lönen ökas från 2015 års löneförhandling. 

2015: 
5000 

Salas Bästa yrkar 

2016: 
7000 

2017: 
7000 

Att Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 
fastställs ti/1477 960 tkr, samt att driftbudgetfp/an för Bildnings- och 
lärandenämnden år 2016 fastställs till481 688 tkroch år 2017 ti/1486182 
t kr. 

Vård- och omsorgsnämnden 
5: 012 26 7:37 

Förändring av ram: llV >örJea:ss:is 
Se Bildnings och lärandenämnden. Ramen behålls intakt. 
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Förändring av ram: Tekniksprång digitala larm, abonnemangskostnad 
Sala kommun har via ett ramavtal möjlighet att avropa nya digitala larm. I de 
nya avtalen står larmleverantören för abonnemang och garanterar täckning. 
Utbyte av de analoga larmen till digitala behöver ske under år 2015. 
2015: 2016: 2017: 
500 1100 500 

Pulsen, tillägg för integrationer 
Nytt verksamhetssystem för äldreomsorg, personer med 
funktionsnedsättning och individ- och familjeumsorg. För finansiering av 
kostnader för integrationer mellan systemen för att underlätta åtkomst och 
befrämja patientöversikt samt övriga kostnader för Pulsen införandet avsätts 
resurser under planperioden 
2015: 2016: 
400 300 

2017: 
1300 

Förändring av ram: Två biståndshandläggare, fler ärenden 
Socialstyrelsen aviserar att nya föreskrifter under 2015 för beslut om 
hemtjänstinsatser. Uppföljning och nya biståndsbeslut kräver mer resurser. 
För att det inte skall bli för långa handläggningstider och rättsosäker 
handläggning utökas med två tjänster för ändamålet 
2015: 2016: 2017: 
1000 1000 1000 

Förändring av ram: Akutfamiljehem, minska Bo U-placeringar 
Familjebehandlare arbetar idag aktivt och långsiktigt för att undvika 
placeringar av ungdomar. Behov föreligger att verksamheten utökas med 
förstärkt familjehemsvård i form av jourhem och förstärkt familjehem. 
2015: 2016: 2017: 
1700 1700 1700 

Förändring av ram: Ökad grundbemanning för sjukvårdande omsorg, 5 
tjänster 
Ökat behov av sjuksköterskor 3 st och 2 rehab, arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster; inom hemsjukvården. Ökade krav på dokumentation. 
2015: 2016: 2017: 
2100 2100 2100 

Förändring av ram: PUT -boende, ensamkommande 3-4 p j. 
Nytt avtal med utökat behov av platser för ensamkommande barn 
2015: 2016: 2017: 
240 480 480 

Förändring av ram: Nytt gruppboende LSS för 6 brukare 
Behov och efterfrågan av nya platser ökar. 2015 iordningställs nytt 
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gruppboende för att tillgodose eftersläpat behov och undvika vite. Ytterligare 
behov kan skönjas. Salas Bästa anser att det borde finnas möjligheter att 
finna lokaler både inom det egna beståndet, men även hus att köpa och rusta 
istället för att bygga helt nytt 2 ggr. Har detta verkligen hunnit utredas? Enligt 
en enkel google sökning fann vi att de byggt ett LSS-Boende med 6lägenheter 
för 9 miljoner kr i Kallhäll? Det finns även modulbyggnader som kan köpas 
som i förlängningen kan göras om till andra omsorgsinträttningar i framtiden 
om behoven förändras. Dessa kan stå klara inom 120 dagar, vilket gör att vite 
utesluts. Vi ifrågasätter inte att behovet finns och är brådis, bara hur det kan 
bli flexiblare med den lösning som presenterats ~amt att lokalförvaltarna för 
arbeta vidare med att se över möjligheten att finna bra lokaler i beståndet t o 
m 2017 till nästa 6lägenheter. Vi har dock valt att låta investeringsvolymen 
ligga kvar så länge. 

2015: 
6400 

2016: 
6400 

2017: 
12800 

Förändring av ram: LSS-servicebostad, bas/g h+ 5-6/gh. 
Krävs för att verkställa beslut om servicebostad enligt LSS: 
2015: 2016: 2017: 
2650 2650 2650 

Förändring av ram: Solgatan, kvar efter ytskiktsrustning 
solgatans lokaler behålls efter ytskiktsrustning. Vi anser inte att kommunen 
behöver köpa lokalerna om de är låga kostnader att hyra, då vi anser att 
kommunen inte behöver äga alla hus själva. 
2015: 2016: 2017: 
100 100 100 

Förändring av ram: Nya hemtjänst/lokaler, expansion 
Antalet hemtjänsttimmar ökar. 2011 284, 2013 348. Åldersgruppen 65-79 
ökar. Behov av lokaler för personal. 
2015: 2016: 2017: 
100 100 100 

Förändring av ram: & va;.;u;.; veriks<lmhetslokal 
Lokalerna på Ullåstrand lämnas helt. Behov av ytterligare lokaler har 
uppkommit, bland annat för jobbcenter och daglig verksamhet. Vi anser att 
det är lokalförvaltarnas jobb att koordinera att lokaler hittas och erbjuds och 
vi är beredda på att lägga in pengar i strategisk plan, eller i enskilda beslut 
under året, när konkreta lokaler finns att tillgå. Även här måste 
lokalhanteringen ske i samråd med verksamheterna. Skulle man kunna 
samutnyttja lokaler med liknande verksamheter som drivs av 
arbetsförmedlingen eller deras leverantörer eller sociala företag? Ett jobbens 
hus? Kan C-huset vid Kungsängsskolan användas? 
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Sala kommun har lagt 545kr i driftbudget 2015 för start av familjecentraL 
Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 
fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är löst, 
verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Vård- och 
omsorgsnämndens del är 45tkr. 
2015: 2016: 2017: 
45 45 45 

Förändring av ram: Sociala företag 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att anslå 500 tkr i tilläggsanslag 
till vård och omsorgsnämnden för att möjliggöra uppstart av projektet Sociala 
företag under 2014. Projektet är treårigt. Salas Bästa stödjer socialt 
företagande. 
2015: 
700 

2016: 
700 

2017: 

Förändring av ram: Norra Västmanlands samordningsförbund 
Ny förbundsordning föreslås gälla från och med 2015-01-01. 
Ökade kostnader för Sala kommun. 
2015: 2016: 2017: 
77 77 77 

Förändring av ram: Återöppnade av nya 

Salas Bästa väljer att prioritera att öppna vårdboendeplatser genom att utöka 
budgeten för bemanning inom äldreboen den, vi vill börja med Lindgården då 
det var ett misstag att stänga ner det och det än idag inte finns något beslut 
på att göra om det till trygghetsboende som vi först föreslog och lokalerna 
står tomma. Det är dessutom fullt och börjar bli kö till vårdboendet i Sala. Vi 
ser även på sikt att det måste tillskapas fler platser även kommande år. 

2015: 
5000 

2016: 
10 000 

Salas Bästa yrkar 

2017: 
15 000 

att Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2015 
fastställs til/448 015 tkr, samt att driftbudgetfp/an för vård- och 
omsorgsnämnden år 2016 fastställs til/454 038 tkr och år 2017 till465 
381 tkr 
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2015: 2016: 2017: 
38 040 47 515 65 553 

Kommunens totala driftkostnader. netto 
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2015: 1 2016:1803 689 2017: 1 l 

Investeringsplan -total bild 
Salas Bästa yrkar 
att Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2015 i tkr samt 
investeringsplan för 2016 och 2017 i tkr enligt följande: 
Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudgetplan, tkr 

Medborgarkontor 
IT -investeringar 
2015:775 2016:775 

Bredbandsinvesteringar 

2017:775 

Salas Bästa anser fortfarande att dessa investeringar borde göras i 
samråd/upphandling med det lokala näringslivet, då detta innebär 
konkurrens på befintlig marknad. Vi ser dock att det är viktigt bredband 
byggs ut kontinuerligt i takt med att kommunen växer och fungerar som 
dragplåster till att kunna arbeta i företag och hemifrån även på landsbygden. 
2015: 2000 2016: 2000 2017: 2 000 

Konferenslokal/bion 
2015: 130 2016: 2017: 

Flytt av serverrum 
2015:470 2016: 2017: 

Summa Medborgarkontor 
3375 2 2775 2 

Kultur- och fritidskontor 
Biblioteket, förändring av biblioteksrummet 
2015:200 2016:200 2017:0 

Summa Kultur- och fritidskontor 
7 
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Samhällsbyggnadskontor 
Inköp av mark 
2015: 7 500 2016: 500 2017: 500 

Försäljning övrig mark 
2015:- 8000 2016: - 8000 2017: -5 000 

Försäljning övrig mark 
2015:2800 2016:2800 2017:800 

Summa Samhällsbyggnadskontor 
201 2300 - 4700 2017: -3700 

Tekniskt kontor 

Tillgänglighet, utökad summa 
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Att Socialdemokraterna nu ökar summan för tillgänglighetsanpassningar 
anser vi vara väldigt bra. Det är dock synd att en ekonomisk redovisning och 
handlingsplan ännu inte finns för de åtgärder som behöver göras i det stora 
hela. Vi väljer dock att öka tillgänglighets budgeten. 
2015: 3000 2016: 3000 2017:3 000 

Mindre justeringar av lokaler 
2015: 1500 2016: 1500 2017: 1 500 

säkerhetsåtgärder 
2015: 1000 2016: 1000 2017: 1000 

Lås och inbrottslarm 
2015:500 2016:500 2017:500 

skolgårdar och gårdar kring äldreboenden 
2015:2000 2016:3000 2017:3000 

Matsal/Tillagningskök Varmsätra 
Vi anser att Varmsätra skola behöver få en matsal och tillagningskök så fort 
som möjligt. Vi anser att Varmsätraborna även måste få vara med och säga 
sitt om vad som behöver utvecklas lokalt och vi är vi beredda på att prioritera 
utifrån det i reviderad plan och hoppas att de får komma till tals i 
Översiktsplanen då de inte har haft någon ortsanalys. Vi vill marknadsföra 
hela Sala kommun genom att vara unika med små enheter, även om det är 
mer kostsamt till en början. 
2015: 5000 2016:0 2017:0 
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storköksutrustning 
2015:500 2016:500 2017:500 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 
2015:800 2016:800 2017:800 

Ventilation Ösby naturbruksgymnasium 
2015: 1000 2016:0 2017:0 

Ransta skollokaler 
2015: 50 000 2016: 50 000 2017:0 

Renovering av beräkningar 

2015: 10 000 2016: 10 000 2017: 10 000 

Behålla gymnasieskola i Sala 

Sid 
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tekniska 

Salas Bästa anser att det är viktigt att vi åtminstone försöker satsa de 
kommande åren på att fä tillbaka elever till Sala så att vi kan ha en 
fungerande gymnasieskola i centrala Sala. Vi anser att detta är en fråga som 
både lärare, elever och föräldrar borde fä delta i under 2015-2016. 
2015: o 2016: o 2017: 50 000 

Nytt gruppboende LSS 
2015: 14 120 2016:0 2017: 14120 

Summa Lokalförvaltarna 
2015: 116120 2016: 74 •HJO 2017: f36 420 

Administration/Kontorsledning 
2015: 280 2016: 430 2017: 280 

Kart/mät 
2015:475 2016:150 2017:150 

Teknisk service/Centralförräd 
2015:5 100 2016: 8 610 2017:5 670 

Ny 
(För varje större projekt kan investeringsmedel ansläs av kommunstyrelsen). 
Vi har därför valt att inte lägga in för mänga outredda investeringar i plan. 

2015: 6000 2016: 6 000 2017: 7500 

Ny. 
Salas Bästa anser att detta mycket väl kan bli ett projekt för SHEAB istället för 
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att kommunen ska finansiera det. Vi har därför valt att ta bort förslaget ur 
investeringsplan. 
2015:0 2016:0 2017:0 

Investeringar i säkra pä 900 krjm*km under en 3 
års period. 
Ny. Cykelväg Mamre - Saladamm 
Ny Cykelväg SORF 
Ny CykelvägRansta- Kurnia kyrkby (Som extra stöd till bygdeföreningen). 
Ny Cykelväg Sätrabrunn samhälle, osäkra vägar 
Ny Cykelväg Sala- Evelund 
2015: 5000 2016: 5000 2017: 5000 

Ny Lärkan 
2015:25000 

Parkverksamhet 
2015:2050 2016:2650 2017:2200 

MånsOls Etapp 1&2: 
2015:1400 2016:4200 2017:0 

Tillgänglighetsanpassa "'"!"" 
2015:1000 2016:0 2017:0 

Skatepark 
2015:2300 2016:0 

Tillgänglighetsanpassa tnr<>Pt 

2015: 2000 2016:2000 

2015: 1000 2016:1000 

Gruvans vattensystem 
2015:4 000 2016: 2017: 

Vattenförsörjning 
2015:700 2016: 2 700 2017: 1350 

VA-ledningar 

2017:0 

mer attnlktivt 
2017:2000 

2017:1000 

2015: 25 000 2016: 17 300 2017:19 800 

Reningsverk 
2015: 1300 2016: 5 300 2017: 1000 



SALAS 
BÄSTA 

Dokwnentnalllil 

SALAS BÄSTA FÖRSLAG 
STRATEGISK PLAN 2015-2017 

Summa Tekniskt kontor 
2015: 2016: 
178 745 129 610 

2017: 
130 590 

Räddningstjänsten 
Övningsfält 
2015:80 2016:80 2017: 

Brandbilar 
2015: 2016:4250 2017: 3 000 

Brandslang 
2015:13 2016:13 2017: 13 

Larmkläder jbrandhjälmar 
2015:104 2016: 2017: 

Andningsskydd 
2015:86 2016:86 2017:80 

Radio /telefoni 
2015:89 2016:89 2017: 

Motorspruta, klass l 
2015: 2016:46 2017:37 

Geografiskt inf.system 
2015:104 2016:104 2017: 

Träningsredskap samtliga stationer 
2015: 2016: 2017 

Räddningsverktyg trafikolycka 
2015: 150 2016: 2017: 

Summa Räddningstjänsten 
201 626 4 668 7: 3 1 

2017: 132 

Bildnings- och lärandenämnd, tkr 

Inventarier grundskola/förskola 
2015: l 500 2016: 1500 2017: 1 500 
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Inventarier Ösby 
2015:2 000 2016: 2000 2017: 2000 

Inventarier Kungsängsgymnasiet 
2015:500 2016:500 2017:500 

Ransta inventarier {nytt} 
2015: o 2016:800 2017:0 

Ny skola inventarier {nytt) 
2015:0 2016:0 2017:1250 

Summa Bildnings- och lärandenämnd 
1 000 4 800 5 250 

Vård- och omsorgsnämnd, tkr 
Arbetstekniska hjälpmedel 
2015: 2 776 2016: 2 776 2017:2 776 

Inventarier LSS-boende (nytt) 
2015: 200 2016: o 2017:200 

Inventarier Anhörigcentrum 
2015:25 2016:25 2017:25 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 
001 2016:28012017:3001 

Kommunens totala investeringsbehov 
2015: 192 24 7 2016: 1 2017: 1 

Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 

De kommunala bolagen 
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salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig 
statslåneräntan plus l o/o på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala 
Industrifastigheter AB. Ifall Fastighetsbolaget upphör före 2015-01-01 utgår 
avkastningskravet Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens 
lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 5,250 mnkr. För Sala 
Silvergruva finns inget avkastningskrav. 

2015: 4500 kr. (Införs som extraordinär intäkt 2015) 
Då vi idag inte vet vad som ska hända med företaget och behovet av att klara 
budgeten för 2015 vill vi begära ut ett extra uttag från bolaget för att klara av 
övriga satsningar. 
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Finansförvaltning 
Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver 
budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1500 tkr ur eget kapital. 

Utdebitering 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2015 

Anslagsbindning 
att för 2015 faststäila nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning 
enligt bilaga l och investeringsbudget enligt bilaga 2. 

Upplåning 
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2015 att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyuppläna, d v s öka 
kommunens skulder under år 2015 med totalt 81,2 mkr 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 
Medborgarkontor 
Ekonomikontor 

'Tekniskt kontor 

verksamhet: l 

Kultur- och fritidskontor 
Samhällsbyggnadskontor 
Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 
Övrigt intäktsfinansierat 

Överförmyndare 
Bildnings- och lärandenämnd 

o 
o 
o 
o 

-1 411 
-2 530 
-3 409 

-735 

o 

l l 

146 
1 377 

295 
374 
488 

l o 
o 

Förslag Salas bästa 
strategisk plan 2015~2017 

o o 
700 6556 1 530 

1 275 180 29 
912 o 

3645 409 

2014-06-03 

o o 
8 086 1 885 

209 2 720 
912 o 

4 054 -745 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

KPI 

Uppr 
0,0% 



BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

!Nämnd/ Kontor 

Kultur- och fritidskontor 
Samhällsbyggnadskontor 
Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 
Övrigt intäktsfinansierat 

j Nämnd/ Kontor 

Medborgarkontor 
Ekonomikontor 

!Tekniskt kontor 
Kultur- och fritidskontor 

Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 

Förslag Salas bästa 
strategisk plan 2015-2017 

2014-06-03 

4570 
4 784 

429 
-788 

o 



BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

verksamhet: 

-28~1 
-410 -5 55~1 

verksamhet: l o l o l o l 

o 
-260 
-516 
-100 

-6 630 
-2 628 
-7 902 

-10 833 
o 

Förslag Salas bästa 
strategisk plan 2015~2017 

-:<80 o 
-260 o 

-6 4i'7 o 
-100 o 

-21 132 o 
-5 485 o 

-12 806 o 
-12 185 o 

2014-06-03 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o o -280 
o o -260 
o o -6 477 
o o -100 
o o -21 132 
o o -5 485 
o o -12 806 
o o -12 185 
o n o 



RESUL TA TRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Förslag Salas Bästa 
strategisk plan 2015-2017 

Budget 
2015 

Not 1 257 876 

Plan Plan 
2016 2017 

269 719 286 250 
Verksamhetens kostnader Not2 -1 348 215 -1 360 223 -1 381 873 
Avskrivningar -56 163 -57 683 -65 156 

VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER -1 146 503 -1 148 187 -1 160 779 

skatteintäkter 899 592 947 270 993 686 
Generella statsbidrag och utjämning 265 673 258 901 251 691 
Finansiella intäkter Not 3 4 544 4 544 4 544 
Finansiella kostnader Not4 -12 133 -14 492 -16 290 

RESlJLTAT FORE EXTRAORDINARA 
POSTER 11 173 48 037 72 853 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 4 500 

ÅRETS RESULTAT 15 673 48 037 72 853 

2014-06-03 



Ink. 2014 -06- O 3 

Vänsterpartiets fOrslag till budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017, 
baserat på socialdemokraternas fOrslag lagt vid ledningsutskottet 19/5 2014. 

Vi i Vänsterpartiet tycker att socialdemokraternas forslag går i rätt riktning, men vill med emfas 
trycka på att medlen till Vård- och omsorgsnämnden samt Bildnings- och lärandenämnden varken 
är realistiska eller tillräckliga. Det är uppenbart att det finns stora uppdämda behov av 
f6rstärkningar i forsko la, skola och äldreomsorg. 

Vad gäller Vård- och omsorgsnämnden är vi glada att se att pengar lagts till kompetenshöjning for 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, vi ser dock att det även behövs fler 
undersköterskor till de platser som behövs inom äldreomsorgen. 

l Bildnings- och lärandenämnden anser vi art pengar måste finnas till två nya forskoieenheter och 
för att nå ambitionen att ha 14/20-gmpper. Vi anser också att det är viktigt att behålla lärartätheten 
när antalet elever ökar i grundskolan. 

Vi ser med glädje att det är pengar avsatt for en kultursekreterare, en tjänst som verkligen behövs. 
Kulturen har länge fått stå tillbaka. Att frågan om ny kulturlokal bara snuddas vid tycker vi däremot 
är beklagligt. Vi hänvisar med eftertryck till vår motion om permanent scen vid Täljstenen. 

För att finansiera våra satsningar fareslår vi en skattehöjning med 50 öre. 

Budget o verksamhetsplan 2015- 2017 

Bildnings- och lärandenämnden 

2015 2016 2017 

6 000 tkr 6 000 tkr 6 000 tkr 

Vård- och omsorgsnämnden 

2015 2016 2017 

17000 tkr 17000 tkr 17000 tkr 

Utdebitering 
Vi yrkar att utdebiteringen fastställs till22.81kr for år 2015. 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 

KOSTNADER 

Kontor 

verksamhet: 

l Nämnd/ Kontor 

verksamhet: 

vansterpartiets förslag 
Strategisk plan 2015-2017 

2014-06-02 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

KPI 

Uppr 
0,0% 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

Kontor 

verl<samhet: 

verl<samhet: 

Vänsterpartiets förslag 
Strategisk plan 2015-2017 

2014-06-02 



BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

l Nämnd/ Kontor 

verksamhet: 

intäktsfinansierat 

l Nämnd! Kontor 

verf<samhet: 

Vänsterpartiets förslag 
strategisk plan 2015·2017 

2014-06-02 



RESULTATRÄKNING 

Vänsterpartiets fOrslag 
strategisk plan 2015-2017 

Budget 
2015 

257 876 

Plan Plan 
2016 2017 

267048 283 482 Verksamhetens intäkter Not 1 
Verksamhetens kostnader Not 2 
Avskrivningar 

-1 363 225 -1 368 033 -1 383 548 

VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER 

skatteintäkter 
Generella statsbidrag och ugämning 
Finansiella intäkter Not 3 
Finansiella kostnader Not 4 

RESUL TAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RESULTAT 

2014-06-02 

-56 550 -58 750 -64 604 

-1161 900 -1 159 735 -1 164 670 

919 753 968 500 1 015 956 
260 895 253 959 246 587 

4544 4544 4544 
-12 133 -'14492 -16 290 
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