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Tid Tisdagen den 1 september 2015, kl 13.00 

Sammanträdet inleds med ''Allmänhetens frågestund" kl 13.00. 

1 Val av protokolljusterare 

2 Anmälningsärenden 

3 Avsägelser 

4 Sala Silvergruva AB; anslag (KH 55) 

5 Strategisk plan 2016-2018 för Sala kommun (KH 56) 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunstyrelsens förvaltning. 

6 Kompletteringsval 

7 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 

Sammanträdet sänds på Sala kommuns hemsida www.sala.se. 

Sala den 20 augusti 2015 

Elisabet Pettersson (C) 
Ordförande 

Sekreterare 
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KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Tidplan för fullmäktiges sammanträde den 1 september 2015 

Kl 13.00 
Allmänhetens frågesund 

Ca 13.15 
Upprop samt behandling av de fyra första punkterna på kallelsen. 

Ca 13.30 - 14.20 
5 minuters allmänt politiskt anförande/parti. Ordningsföljden är lottad. 

Turordning: 

1. Centerpartiet 

2. Vänsterpartiet 

3. Miljöpartiet 

4. Sverigedemokraterna 

5. Feministiskt Initiativ 

6. Salas Bästa 

7. Moderaterna 

8. Socialdemokraterna 

9. Kristdemokraterna 

10. Folkpartiet 

Ca 14.20 
Strategisk plan för Sala kommun 2016-16 behandlas. 

Kl 15.00 
Kaffepaus 

Kl 15.15 
Sammanträdet fortsätter tills alla ärenden är slutbehandlade. 
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VÅRD- OCH OMSORG 
Administration 
Petra Nordvall 
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RAPPORT 

Statistikrapport jml 16 kap § 6 h SoL, samt 28 f och 28 g § LSS, 
gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 

Vård och Omsorgsnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Sol samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare 
ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång 
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut 

Rapportering enligt denna paragrafskall ske en gång per kvartal. Lag (2006:495, 
2008:77). 

Kvartal: 2, 2015 

Insats Beviljad 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2014-06-16 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2014-08-22 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2014-09-16 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2014-11-14 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2014-10-06 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2014-10-02 
Verkställd 2015-05-22 

Korttidsvistelse LSS i form av stödfamilj 2015-03-01 

Bostad vuxna LSS i form av serviceboende 2014-12-18 

Bostad vuxna LSS i form av serviceboende 2014-09-29 
Verkställd 2015-06-04 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
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DIARIENR: 2015/93 

RAPPORT 

Petra Nordvall 
Chefsekreterare 
Administration 

733 25 Sala vard. och .omsorgsforvaltn ingen@s a la. se 
www.sala.se 

petra. nordval l@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 55 



B~~~~ 
2 (2) 

2015-05-10 

Vård- och omsorg 
Administration 

10 Bostad vuxna LSS i form av gruppbostad 2015-03-13 M 

11 Bostad vuxna LSS i form av gruppbostad 2015-01-28 K 

12 Kontaktperson SoL 2014-10-08 M 
Verkställd 2015-06-23 

13 Kontaktperson LSS 2014-12-01 K 
(avbrott i 
verkställighet). 

14 Kontaktperson LSS 2014-09-30 K 
Verkställd 2015-06-01 

15 Kontaktperson LSS 2014-08-20 M 
Verkställd 2015-06-29 

16 Kontaktperson LSS 2014-11-03 K 
Verkställd 2015-06-26 

17 Kontaktperson LSS 2015-01-20 K 

18 Kontaktperson LSS 2015-01-22 M 

19 Kontaktperson LSS 2015-01-27 K 
Avslutad 2015-06-26 

20 Kontaktperson LSS 2015-02-13 K 

21 Kontaktperson LSS 2015-03-10 M 

22 Kontaktperson LSS 2015-01-16 M 
Avslutad 2015-06-15 

23 Kontaktperson LSS 2015-02-10 M 
Verkställd 2015-07-01 

24 Kontaktperson LSS 2015-01-08 K 

25 Kontaktperson LSS 2015-01-15 K 
Avslutad 2015-04-30 

26 Ledsagning LSS 2014-11-18 K 

Chefsekreterare 
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Dnr 2015/558 - 3 
Sala Silvergruva AB; anslag 

INLEDNING 
Styrelsen för Sala Silvergruva AB hemställer i skrivelse till kommunstyrelsen om ett 
ekonomiskt tillskott på 2,3 miljoner kronor samtidigt som extra åtgärder vidtas 
inom bolaget för att förbättra lönsamheten. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/156/1, skrivelse från Sala Silvergruva AB 
Ledningsutskottets beslut 2015-08-18, § 180 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
.i!tt anslå 2,3 miljoner kronor till Sala Silvergruva AB, att anvisas ur eget kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

.i!tt anslå 2,3 miljoner kronor till Sala Silvergruva AB, att anvisas ur eget kapital. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga KS 2015/156/1 

Till 
Kommunstyrelse11 
Sala kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -08- 1 7 
Olarlenr ..- _ ... Aklbllaga 
w15 s5g I 

Sala Silvergruva har under sommaren kunnat välkomna många besökare, flera 
,·eckor i juli nådde vi rekordsiffror vad gäller besök nere i gruvan. Det ,·isar 
potentialen i Silvergruvan som turistmål i Sala. Men besöksverksamheten lpr 
stora säsongsvängningar. l J nder de flesta månaderna är besöken alltför få. Aven 
med mycket begTänsad bemanning under lågsäson,; slår dess låga lönsamhet 
kraftigt igenom på resultatet. 

Första halvåret 2015 präglades av att hissarna till 155 meter renm·erades. Som 
bidrag tili att finansiera detta fick bolaget 1,9 mi\j kr av Sala Kommun. Dock ble,· 
hissrenoveringen betydligt dyrare eftersom bl a åtgärder för att leda bort det vatten 
som förorsakar den extraordinära slitningen på hissarna också behövde göras. 
Dessutom har hissarna sedan de åter togs i drifi: krävt kostnadskrävande insatser 
under hela säsongen. Besöksverksamheten fick ett intäktsbortfall eftersom 
visningar till 155 meternivån inte kunde göras under tre månader. 
Direkta och indirekta kostnader för hissrenoveringen kan uppskattas till I milj. 
mer än beräknat. 

Besöksnäringen är till sin karaktär personalintensiv och därmed kostsam. 
Sih·ergruvans dagar ärt ex ett mycket stort och uppskattat arrangemang framför 
allt för barnfamiljer. Trots mycket lyckade gruvdagar med minst 3000 tusen 
besökare, (en exakt besökssiffra kan inte ges eftersom ingen ent:reavgift tas ut) går 
detta arrangemang ekonomiskt inte ihop. Sådana arrangemang är likväl viktiga for 
Sala och en del i gruvans uppdrag att vara en turistmag11et för kommunen. Av det 
skälet har också satsningar gjorts det senaste året för att området ska vara 
,tttraktivt också vid sidan av gruvturismen. Husvagnsparkering, boulebana, 
kaffestuga och handelsbod är nya inslag i det som finns på gTuvområdet. Alla 
dessa satsningar är uppskattade men kräver inkörningstid för att bli lönsamma. 

Omsättningen i bolaget har ökat men sammantaget når första halvårets intäkter 
inte upp till budgeterad nivå. Detta tillsammans med de extra kostnaderna för 
hissrenoveringen har resulterat i en svår ekonomisk situation för bolaget. 

Styrelsen för Sala silvergruva AB har därför beslutat att hemställa hos 
hm·udägaren Sala kommun om ett ekonomisk tillskott på 2,3 mi\j kr. samtidigt 
som extra åtgärder vidtas inom bolaget för att förbättra lönsamheten. 

Sala den 14 augusti 2015 

dt'.,1..,1,<J. .lJ ..... -/,t)QUe~ 
Lena HjJm-vVallen 
Ordf i styrelsen Sala Silvergruva 
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Dnr 2015/544 - I I 

Strategisk plan 2016-2018 för Sala kommun 

Beredning 
Ledningsutskottets beslut 2015-08-04, § 164 
Reviderad Bilaga KS 2015/14 7 /1, Allians för Sala, reviderat budgetförslag 
Bilaga KS 2015/147 /2, Sverigedemokraterna, budgetförslag 
Reviderad Bilaga KS 2015/147 /3, Socialdemokraterna, reviderat budgetförslag 
Bilaga KS 2015/147 /4, protokoll Centrala samverkansgruppen 

Ekonomichef Mårten Dignell, controller Inger Lindström, redovisningsekonom Anna 
Cedervång, kommunchef Jenny Nolhage, personalchef Jane Allansson, socialchef 
Agneta von Schoting, skolchef JuneAnn Wincent, räddningschef Göran Cederholm 
samt kontorscheferna Anders Almroth, Magnus Holm berg Muhr och Roger Nilsson 
deltar vid ärendets behandling. 

Carola Gunnarsson (CJ föredrar gjorda ändringar i reviderat förslag till Budget 2016 
och Verksamhetsplan 2017-2018 från Allians för Sala. Alla yrkanden läggs med 
hänvisning till detta förslag, Reviderad Bilaga KS 2015/147 /1. 

Ulrika Spårebo (SJ föredrar Socialdemokraternas förslag till Budget 2016 och 
Verksamhetsplan 2017-2018, Reviderad Bilaga KS 2015/147 /3. 

Magnus Edman (SDJ föredrar Sverigedemokraternas förslag till Budget 2016 och 
Verksamhetsplan 2017-2018, Bilaga KS 2015/147 /2. 

Kommunstyrelsen. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
.filt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 178.769 
tkr, samt 
.filt driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 178.141 tkr och år 
2018 till 178.493 tkr. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 178.394 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 177.778 tkr och år 
2018 till 177.634 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-08-20 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 178. 769 
tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 178.141 tkr och år 
2018 till 178.493 tkr. 

Kommunstyrelsen. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till att ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
filt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 
113.975 tkr, 
att investeringsplan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 190.395 tkr och år 
2018 till 150.225 tkr. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investerings budgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 
134.925 tkr, samt 
att investeringsplan plan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 202.395 tkr 
och år 2018 till 116.125 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 
113.975 tkr, 

att investeringsplan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 190.395 tkr och år 
2018 till 150.225 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnd. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (Cl yrkar 
bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
filt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2016 fastställs till 
44.298 tkr, 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 43.74 7 tkr 
och år 2018 till 43.747 tkr. 

Utdragsbestyrkande 

\0 
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Ulrika Spårebo (S) yrkar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2015-08-20 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
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att driftbudgetens nettoanslag för kultur och fritidsnämnden år 2016 fastlås till 44 .508 
tkr, samt 
g.tJ; driftbudget/plan för kultur och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 43.957 tkr och 
år 2018 43.957 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

g.tJ; driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2016 fastställs till 
44.298 tkr, 

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 43.74 7 tkr 
och år 2018 till 43.747 tkr. 

Kultur-och fritidsnämnd. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
g.tJ; investeringsbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2016 
fastställs till 200 tkr, 
att investeringsplan för kultur-och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 200 tkr. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2016 
fastställs till 200 tkr, 

g.tJ; investeringsplan för kultur-och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 200 tkr. 

Revision. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
g.tJ; driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2016 fastställs till 812 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2017 fastställs till 812 tkr och år 2018 till 
812 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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Ulrika Spårebo (SJ yrkar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-08-20 

bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2016 fastställs till 812 tkr, samt 

att driftbudget/plan för revisionen år 2017 fastställs till 812 tkr och år 2018 till 
812 tkr. 

Överförmyndaren. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till att ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2016 fastställs till 3.303 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2017 fastställs titl 3.303 tkr och år 
2018 till 3.303 tkr. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
bifall titl ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2016 fastställs till 3.303 tkr, 
samt 

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2017 fastställs till 3.303 tkr och år 
2018 till 3.303 tkr. 

Skolnämnd. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
ill driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 480.938 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för skolnämnden år 2017 fastställs till 482.860 tkr och år 2018 
till 485.592 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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Ulrika Spårebo (S) yrkar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-08-20 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 480.938 tkr, samt 
att driftbudget/plan för skolnämnden år 2017 fastställs till 485.360 tkr och år 2018 till 
488.092 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

.filt driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 480.938 tkr, 
samt 

att driftbudget/plan för skolnämnden år 2017 fastställs till 482.860 tkr och år 2018 
till 485.592 tkr. 

Skolnämnd. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
.filt investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 4.450 
tkr, samt 
.filt investeringsplan för skolnämnden år 2017 fastställs till 4.000 tkr och år 2018 till 
6.075 tkr. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 4.450 tkr, 
samt 
att investeringsplan plan för skolnämnden år 2017 fastställs till 5.200 tkr och år 2018 
till 5.175 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investerings budgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 4.450 
tkr, samt 

att investeringsplan för skolnämnden år 2017 fastställs till 4.000 tkr och år 2018 till 
6.075 tkr. 

I Utdragsbestyrkande 

15 (22) 



RsALA 
~ KOMMUN 

forts§ 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-08-20 

Vård- och omsorgsnämnd. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till att ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
filt driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs till 
483.695 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 485.129 
tkr och år 2018 till 490.849 tkr. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
filt driftbudgetens nettoanslag för vård och omsorgsnämnden är 2016 fastställs till 
484.695 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 486.129 tkr 
och år 2018 till 492.64 7 tkr 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs till 
483.695 tkr, samt 

mdriftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 485.129 
tkr och år 2018 till 490.849 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnd. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2016 
fastställs till 2.801 tkr, samt 
att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2017 fastställs till 2.801 
tkr och för år 2018 till 2.976 tkr. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

filt investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2016 
fastställs till 2.801 tkr, samt 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-08-20 

att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2017 fastställs till 2.801 
tkr och för år 2018 till 2.976 tkr. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
fil!; kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1.500 tkr 
ur eget kapital. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

Upplåning 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
mt kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

l!.t!; kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016. 

Utdebitering 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
mt fastställa utdebiteringen till 22.31 för år 2016. 

17 (22) 
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Ulrika Spårebo (SJ yrkar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-08-20 

bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

filt fastställa utdebiteringen till 22.31 för år 2016. 

De kommunala bolagen 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
i!tt Sala bostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, 
lill Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, samt 
i!tt inget utdelnings krav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, 

i!tt Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, samt 

i!tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Anslagsbindning 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
filt för år 2016 fastställa nettoanslag för driftbudget och investerings budget till 
styrelse/nämnd. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

I 
Just7rrd)11· 
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I Utdragsbestyrkande 
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BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-08-20 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för år 2016 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 
styrelse/nämnd. 

Finansiella mål 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

i!tt fastställa följande finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 1 % för 2016, 2017 och 2018. 
• Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen 
• Styrelse/nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 

beslutade anslag 
• Styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 

sin verksamhet. 

Strategisk plan 2016-2018 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till 
Strategisk plan 2016-2018, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2015/147 /1. 

Gustaf Eriksson (C), Peter Mo lin (M) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa Socialdemokraternas förslag till Strategisk plan 2016-2018, i enlighet 
med Reviderad Bilaga KS 2015/147 /3. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Socialdemo
kraternas förslag och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till 
Strategisk plan 2016-2018, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2014/147 /1. 

Utdragsbestyrkande 
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Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-08-20 

Ulrika Spårebo (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S), och Anders Dahl
ström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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ALLIANS SALA 
CENTE!RPAR.TIET • MODERATERNA• SALAS BÄSTA • FOLKPARTIET • KRISTDEMOKRATERNA 

Strategisk plan 2016 - 2018 

Budget 2016, verksamhetsplan 2017 - 2018 

(Kommunstyrelsen 20150820) 

Sammanfattning 

r.:-1~;~1 
.• A'ROMMUN' 

\\0111munst~Telsens förvaltning 

ink. i'U15 -08- 1 9 

Den Strategiska planen för 2016 - 2018 domineras av en historiskt stor satsning 
på renovering/ombyggnation/nybyggnation av skollokaler på såväl landsbygden 
som i staden. Det görs mot bakgrund av att elevantalet i grundskolan ökar på ett 
glädjande sätt och att vi ser ett behov av tillräckligt rymliga och ändamålsenliga 
lokaler. 

Satsning på utbyggnad av gator och vägar, vatten och avlopp inom nya områden 
görs för att skapa förutsättningar för byggande av fler bostäder och lokaler för 
näringsverksamhet. 

Kommunen köper in en fastighet av Salabostäder AB som idag förhyrs som 
förvaltningsbyggnad. Det görs för att möjliggöra att Salabostäder AB kan frigöra 
kapital för att bygga nya hyresbostäder, men också för att effektivisera 
kommunens lokalutnyttjande och administrativa verksamhet. 

Utbyggnaden av nya LSS-bostäder fortsätter. 

Endast en begränsad utökning av den kommunala verksamheten sker eftersom 
verksamhetens kostnader har ökat på ett mycket oroande sätt under de senaste 
åren utan att intäkterna ökat i motsvarande grad. Verksamhet riktad gentemot 
de äldre i behov av stöd och service prioriteras. 

Under hösten/vintern 2015 återkommer vi med behandling av ett antal program 
och planer som kommer att få betydelse för utvecklingen av verksamheten i vår 
kommun. Det är bl a nytt Näringslivsprogram inklusive Näringslivsplan, 
Utvecklingsplan för Grönt kompetenscentrum, Jämställdhetsplan samt 
Bostadsförsörjningsprogram. Det viktiga arbetet med Översiktsplan för Sala 
kommun kommer också att ha en stor betydelse för den fortsatta utvecklingen i 
Sa la kommun. 



Inledning 

Årets budgetarbete i Sala kommun, liksom all finansiell verksamhet i vårt land, 
har i hög grad kommit att präglas av osäkerheten på de ekonomiska 
marknaderna runt om i världen. De senaste månadernas diskussioner om 
Greklands stora skulder, eventuella utträde ur Eurozonen och landets behov av 
ytterligare lån skapar oro kring konsekvenserna också för oss i Sverige. Men stor 
oro råder också i övriga delar av världen med sjunkande börser och krig och 
förföljelse som leder till stora flyktingströmmar. 
Vi påverkas av händelser i omvärlden men vi påverkas också av de gångna årens 
verksamhet och politiska beslut i vår egen kommun. 

Av bokslutet för 2014 framgår att årets resultat uppgick till 1,1 mkr. Efter 
balanskravsutredningen blev årets justerade resultat 257 tkr. Balanskravet 
innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre än 
kostnaderna. Årets resultat på 1,1 mkr var det sämsta resultat som uppvisats i 
Sala kommun sedan 2001 då resultatet var - 4 mkr. 
Ett av de viktigaste finansiella mål som vi har haft i Sala kommun är att ökningen 
av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen. Nettokostnadsökningen för år 2014 var dock 9,1% och 
ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 2,6%. Detta är djupt 
oroande eftersom det innebär att kostnadsökningen är betydligt större än 
intäktsökningen. Vi har därmed redan vid ingången av innevarande år alldeles för 
stora åtaganden i förhållande till vad vi har resurser att finansiera dem med. 
Därmed urholkas Sala kommuns ekonomi på sikt. 
Kommunfullmäktige beslöt också i budgeten för 2014 att årets resultat skulle 
uppgå till minst 2% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Årets resultatet 
uppgick dock till endast 0,1%. 
Det tredje finansiella målet var att nämnderna skulle bedriva verksamheten inom 
beslutade anslag. Sammantaget bedrev nämnderna verksamheten inom det 
beslutade anslaget, däremot visade vissa enskilda nämnder underskott 
Sammantaget uppnådde Sala kommun inte god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv under 2014. Speciellt oroande var den höga 
nettokostnadsökningen, eftersom den får effekter även för 2015 och kommande 
år, då det i hög grad handlar om åtaganden inför framtiden. 
Den enskilt största kostnaden i kommunens verksamhet är löner och sociala 
avgifter som utgör 62,8% av verksamhetens kostnader. Totalt har vi 1730 
medarbetare i Sala kommun, varav en ökande andel visstidsanställda. Det är 
oroande att ohälsotalen för fjärde året i rad ökat under 2014. Målet är att 
sjukfrånvaron ska understiga fem procent men var 5,3% under 2014. 
Folkmängden fortsatte glädjande nog att öka i kommunen under 2014. Sala 
kommun hade vid årsskiftet 21 925 invånare vilket var en ökning med 156 
personer sedan föregående år. 
2014 års bokslut innebär en stor utmaning för alla styrelser och nämnder i Sala 
kommun, eftersom de beslut som fattats och de åtgärder som vidtagits under 
2014 får återverkningar också på 2015 års och kommande års verksamhet. Den 



höga nettokostnadsökningen pekar på en ambitionsökning som är svår att 
hantera inom Strategisk plan för 2016 - 2018. 
Vi har också ett omfattande investeringsprogram i Sala kommun. Detta behöver 
hanteras så att investeringar görs vid rätt tidpunkt och på ett väl förberett och 
planerat sätt. 
Vi står inför stora utmaningar i Sala kommun. Antalet äldre och barn ökar. Detta 
innebär att vi behöver göra förstärkningar inom bl a hemtjänsten. Samtidigt ser 
vi ett stort investeringsbehov inom skolans område både på landsbygden och i 
staden. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger två gånger per år ut 
Ekonomirapporten. 
Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation 
och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. 

Enligt rapporten har ekonomin i kommuner och landsting sammantaget under 
ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är dock sista året då sektorn 
får återbetalning av medel från AFA Försäkring. 

Som en följd av sysselsättningsökningen, att den automatiska balanseringen 
i pensionssystemet släpper och relativt små höjningar av grundavdragen 
beräknas skatteunderlaget öka kraftigt i år och nästa år. Ökningen är också en 
effekt av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ned och tas bort. 
Denna effekt motsvaras dock av en lika stor minskning av statsbidraget. 

Ett av skälen till den höga ökningstakten av skatteunderlaget är att befolkningen 
nu ökar snabbare i antal än vad som varit vanligt. 
Rapporten understryker dock att det är viktigt att vid en jämförelse av 
skatteunderlagets ökning för olika år också beakta de behov som kommunerna 
och landstingen möter, inte bara för att antalet personer ökar utan också för att 
sammansättningen av befolkningen förändras. Äldre samt barn och unga ökar 
snabbt som andel av befolkningen. 

Kommunsektorn går nu in i en period som blir alltmer ekonomiskt ogynnsam när 
det gäller hur fördelningen mellan åldersgrupperna i befolkningen utvecklas. 
Kostnaderna för demografin ökar betydligt snabbare än de gjort under de 
senaste tjugotal åren. Barn och gamla är de personer som föranleder de högsta 
kostnaderna i kommuner och landsting. Fram till 2030 ökar antalet personer i 
landet som är 80 år och äldre med drygt 60 procent. Samtidigt ökar andelen 
personer i åldern 20-64 år, som föranleder de lägsta kostnaderna, bara med 3 
procent. 
Till detta kan läggas att befolkningen ökar som en följd av invandring. Ett 
problem är att mottagandet är så ojämnt fördelat över landet. 85 procent av de 
flyktingar som kommer väljer själva var de vill bosätta sig. Det innebär att många 
väljer att flytta till samma kommuner. Det går alltså inte för en kommun att 
förutse, eller styra över, hur stort mottagandet blir. 



Ett fortsatt arbete kommer att bedrivas för att effektivisera arbetet i vår 
kommun. En genomgång kommer att göras av sådan verksamhet som är lämplig 
att bedrivas i entreprenadform. 

Förutsättningar för Strategisk plan 2016 - 2018 

Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2016-2018 utgår från av 
kommunfullmäktige i december 2014 fastställd Strategisk plan 2015- 2017, med 
komplettering av beslut tagna våren 2015, uppräknad med 2,0 till 2015 års 
prisnivå. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. 

Resultatbudget/plan är för 2017 och 2018 därutöver uppräknad med index på 
2,5% på ramen. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. 

Resultatmålet för 2016, 2017 och 2018 har satts till 1%. Resultatet är framskrivet 
med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 15:23 från den 
14 augusti 2015. 
1% i resultatmål innebär 12,2 mkr för år 2016, 12,5 mkr år 2017 och 12,8 mkr år 
2018 . Detta är ett absolut minimum för vad som behövs för att stabilisera 
kommunens ekonomi och ge utrymme för de stora planerade investeringarnas 
konsekvenser. Investeringarna kommer bl a att få effekt i höjda hyror from 2018 
och till dessa måste vi skapa utrymme. 

Förslaget till driftbudget är mycket snävt. Endast ett fåtal äskanden föreslås 
beviljas. Hänsyn har i framtagandet av förslag till budget tagits till de beslut vi 
redan fattat om utökning av verksamheter som därför redan ligger i ram. 

På grund av ändrade avskrivningsregler - komponentavskrivning- kan 
investeringarnas konsekvenser inte fullt ut beräknas ännu eftersom arbete pågår 
med att genomföra redovisningen enligt denna modell. I flera fall har därför 
schablonberäkningar använts. Detta kommer att innebära att justeringar 
behöver göras under året. 

Den höga investeringsvolym som föreslås i detta dokument ställer ökade krav på 
upptagande av nya lån. I beräkningarna har vi utgått ifrån att vi ökar vårt 
låneåtagande med 120 mkr år 2017 och 120 mkr år 2018, totalt 240 mkr, för att 
möjliggöra denna stora satsning på framför allt skolbyggnader. Sala kommun har 
redan idag en egen låneskuld på 288,4 mkr (per 20150611) samt 
borgensåtaganden på totalt 681 mkr (per 20150611). Vid samma tidpunkt fanns 
ytterligare 688 mkr i låneutrymme utöver de lån och borgensåtaganden vi har. 

Budgeten är baserad på en befolkning på 22 000 invånare år 2016 och 22 100 
invånare år 2017 samt 22 200 invånare år 2018. 

Kommunalskatten föreslås oförändrad 22,31. 



Driftsbudgeten - redan fattade beslut i Strategisk plan 2015 -
2017 med konsekvenser för Strategisk plan 2016 - 2018 

De ökade anslag som föreslås i driftsbudgeten kommer utöver 2015 års 
budgetramar samt utöver redan beslutade utökningar i verksamhetsplanen för 
2016-2017. Detta är viktigt att ha i åtanke för att få en korrekt bild av vilka 
resurser som står till verksamheternas förfogande. 

I budgeten för 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 förstärktes bl a budgeten 
årligen inom Kommunstyrelsens ram för feriejobb och praktikplatser med 1 000 
tkr, planenheten förstärktes med 2 000 tkr för ytterligare planarkitekter samt 
byggenheten med 500 tkr för ytterligare en tjänst inom bygglovhantering, 700 
tkr satsades för en verksamhetsledare för Grönt kompetenscentrum på Ösby, 
ytterligare 1 000 tkr till matråvara samt 1 243 tkr för ökade kostnader för 
kollektivtrafiken och förändrad trafik på Silverlinjen. 

För Kultur- och fritidsnämnden skedde en utökning av anslag för att täcka 
tillkommande kostnader för Lärkan i och med byggande av omklädningsrum och 
läktare med 1 025 tkr samt för Täljstenen med 500 tkr och Kaplanen med 1 355 
tkr för lokaler och ytterligare 450 tkr till en resursperson. Ytterligare 100 tkr gavs 
till sommarläger för barn och ungdomar samt 190 tkr för att möjliggöra att en 
kultursekreterare anställs. Sätra IF fick 574 tkr för 2015 och 520 tkr för år 2016 
för att bygga en konstsnöanläggning och slinga för rullskidåkning. 

Skolnämnden fick 2 233 tkr år 2015 och 2016 samt 4 466 tkr år 2017 för utökning 
av förskoleavdelningar. En förstärkning av ramen med ytterligare 2 000 tkr 
gjordes för att kunna arbeta med att minska förskolegruppernas storlek. 500 tkr 
har satsats för att kunna starta en familjecentral. 

Vård- och omsorgsnämndens ram förstärktes bl a med 500 tkr år 2015, 1100 tkr 
år 2016 och 500 tkr år 2017 för att kunna satsa på digitala larm, 500 tkr för 
ytterligare en tjänst som biståndshandläggare, 1 700 tkr för akutfamiljehem, 
2 100 tkr för ökad grundbemanning för sjukvårdande omsorg, 6 400 tkr år 2015 
och 2016 samt 12 800 tkr år 2017 för nytt gruppboende LSS, 2 650 tkr för LSS 
servicebostad baslägenhet, sociala företag 700 tkr år 2015 och 2016, samt 
utredning om trygghetsboenden 700 tkr år 2015 samt 8 000 tkr år 2016 och 2017 
för ytterligare utökade platser inom vård- och omsorgsboende. 320 tkr satsades 
på ett anhörigcenter. En ramförstärkning gjordes även för öppnande av platser 
inom vård- och omsorgsboende samt förstärkning inom hemtjänsten med 16 000 
tkr för alla tre åren. 

Driftbudget - Strategisk plan 2016 - 2018 - Förslag 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef 
Trelänsleden, bidrag till Hovnäs färja 
2016: 250 tkr 2017: 250 tkr 2018: 250 tkr 



Bidrag till Föreningen Tärnan, Cykelleder Sala Södra 
2016: 450 tkr 

Bidrag till fastighetsskötsel på Väsby Kungsgård 
2016: 250 tkr 2017: 250 tkr 

Anslag till Sala Silvergruva AB 
2016: 1 500 tkr 

Personalkontor 
Medarbetarundersökning 2016 
2016: 60 tkr 2017: 

Samhällsbyggnadskontor 
Byggenheten - bostadsanpassningsbidrag 
2016: 400 tkr 2017: 400 tkr 

Miljöenheten -tjänst som miljöinspektör 
2016: 300 tkr 2017: 300 tkr 

Räddningstjänst 

Underhåll av materiel 
2016: 120 tkr 2017: 120 tkr 

2018: 250 tkr 

2018: 

2018: 400 tkr 

2018: 300 tkr 

2018: 120 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 178 
769 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 178 141 tkr och år 
2018 till 178 493 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Fritidsutvecklare 
2016: 500 tkr 2017: 500 tkr 2018: 500 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2016 fastställs 
till 44 298 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 43 747 
tkr och år 2018 till 43 747 tkr. 

Revisionen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2016 fastställs till 812 tkr, samt 



att driftbudget/plan för revisionen år 2017 fastställs till 812 tkr och år 2018 till 
812 tkr. 

Överförmyndaren 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2016 fastställs till 3 303 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2017 fastställs till 3 303 tkr och år 
2018 till 3 303 tkr. 

Skolnämnden 

Beslut finns om att bygga ny skola/förskola i Ransta. Skolan beräknas stå 
inflyttningsklar till höstterminen 2018. 
Ramen justeras med hänsyn tagen till beräknad inflyttningsdag. 
2016: - 2 500 tkr 2017: - 5 000 tkr 2018: 2 500 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2016 fastställs till 480 938 
tkr, samt att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2017 fastställs till 
482 860 tkr och år 2018 till 485 592 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Verksamhetsspecifikt HR-stöd 
2016:577tkr 2017:577tkr 

Ökad volym inom hemtjänsten 
2016: 4 000 tkr 2017: 4 000 tkr 

Övrig mobil teknik 
2016: 2017: 1 500 tkr 

Nytt gruppboende LSS för 6 brukare 

2018: 577 tkr 

2018: 4 000 tkr 

2018: 1 500 tkr 

2015 iordningställs nytt gruppboende för att tillgodose behovet inom LSS
verksamheten. Ytterligare ett gruppboende iordningsställs 2017. Ramen justeras 
med anledning av när boendena kan tas i bruk. 
2016 2017: - 6400 tkr 2018: 6 400 tkr 

Undersköterskor, korttidsboende 
2016:900tkr 2017:900tkr 2018: 900 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs 
till 483 695 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2017 
fastställs till 485 129 tkr och år 2018 till 490 849 tkr. 



Investeringsbudget 2016 och plan 2017 - 2018 

Den föreslagna investeringsvolymen är betydligt högre än vad som är rimligt med 
tanke på Sala kommuns finansiella situation. En rimlig årlig investeringsvolym är 
avskrivningar plus årets resultat, dvs 70- 80 mkr. Trots detta föreslås en stor 
satsning inom framför allt skolans område eftersom vi ser ett betydande behov 
av renovering, ombyggnation och nybyggnation av skolor såväl på landsbygden 
som i staden. Det är nödvändigt för att få en bra och säker arbetsmiljö för både 
barn och vuxna, men också för att få tillgång till lokaler som motsvarar 
verksamhetens behov. 

Vi fortsätter också att bygga ytterligare gruppboende för brukare inom LSS, där 
det idag finns stor efterfrågan. 

Sala kommuns befolkning växer. Därför genomförs ett omfattande 
detaljplanearbete för att ta fram nya områden för bostäder och 
näringsverksamhet. Det är glädjande. Nya områden som öppnas kräver dock 
betydande investeringar inom gator och vägar, vatten och avlopp samt 
grönområden. Det återspeglas i investeringsbudgeten där bl a finns investeringar 
i Fridhemsområdet och på Ängshagen. 

Ett arbete pågår i syfte att effektivisera Sala kommuns lokalutnyttjande. 
Utgångspunkten för arbetet är att verksamhetslokaler ska utnyttjas så effektivt 
som möjligt, att den kommunala verksamheten i huvudsak ska bedrivas i av 
kommunen ägda lokaler samt att fastigheter som ej används för kommunens 
egen verksamhet ska försäljas. 

Som ett led i detta arbete kommer ett flertal fastigheter att bjudas ut till 
försäljning samtidigt som Sala kommun köper in vissa fastigheter. I 
investeringsbudgeten finns medel avsatta för inköp av Borgmästaren 10 som 
idag ägs av Salabostäder AB. En stor del av den kommunala förvaltningen har 
samlats i Borgmästaren 10 vilket leder till ett effektivare lokalutnyttjande och 
förbättrade möjligheter att sam utnyttja administrativa resurser. Genom köpet 
får Salabostäder AB också möjlighet att bygga två nya hus med hyreslägenheter 
genom att nyttja de medel som frigörs genom Sala kommuns köp av 
Borgmästaren 10 samt genom nyttjande av redan tidigare av Sala kommun 
beslutad borgensram samt därutöver ianspråktagande av vissa överskjutande 
likvida medel. 

Komponentredovisning 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) bestämde i slutet av 2013 att 
förvaltningar i kommuner och landsting måste använda komponentredovisning 
vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar (ex infrastruktur som 
gator och vägar, tekniska anläggningar och fastigheter). Kravet på 
komponentredovisning har införts från och med år 2014. Detta är ett steg i 
arbetet med att harmonisera redovisningen med den som gäller för bolag. 



Komponentredovisning, som innebär relativt stora förändringar i redovisningen, 
innebär enkelt uttryckt att en tillgång delas in i ett antal komponenter som sedan 
skrivs av var för sig utifrån den enskilda komponentens förväntade nyttjandetid. 

Ett omfattande arbete pågår inom Sala kommun för att övergå till 
komponentredovisning av de materiella anläggningstillgångarna. Eftersom 
arbetet inte är helt slutfört har schabloner använts som beräkningsgrund i vissa 
fall. Det innebär att viss osäkerhet finns i den strategiska planen vad gäller såväl 
drift som investeringar. 

Bättre realism i planeringen av investeringar 

I framtagandet av investeringsbudgeten har ambitionen varit att få en bättre 
realism i planeringen vad avser såväl ekonomiska som planeringsmässiga och 
personella resurser. Avsikten är att i budgeten ska investeringar kopplade till 
enskilda objekt läggas in först sedan projektering är genomförd och arbetet 
planerat i tid, så att de hamnar på rätt år i planperioden. I möjligaste mån ska 
slutlig investering för de större objekten läggas in först sedan upphandling 
genomförts. Under hösten pågår ett antal projekteringar av planerad arbeten. 

Mot denna bakgrund läggs en större summa in för renovering, ombyggnation 
och nybyggnation av skolor på såväl landsbygden som i staden utan att de 
definieras per objekt. I underlaget för beräkning ingår Ekebyskolan, Ransta skola, 
Vallaskolan, Varmsätra skola, Lärkbacksskolan samt Kilbo. 

lnvesteringsbudgeten är en totalredovisning av samtliga investeringar under 
planperioden till skillnad från driftsbudgeten där endast utökningar utöver redan 
tidigare beslutad ram redovisas. 

Investeringsbudget 2016 och plan 2017 - 2018 - förslag 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2016 i tkr samt 
investeringsplan för 2017 och 2018 i tkr enligt följande: 

2016 2017 
KOMMUNSTYRELSEN 

Samhällsbyggnadskontor 
Inköp av mark 
Försäljning av övrig mark 
Försäljning av övrig mark 
Bredbands i nveste ringar 
Inköp av Borgmästaren 10, förvaltningsbyggnad 
Summa Samhällsbyggnadskontor 

Medborgarkontor 

It-investeringar 
Summa Medborgarkontor 

Räddningstjänsten 

500 

-2 000 

800 

2 000 

25 000 

26 300 

775 

775 

500 

-2 000 

800 

2 000 

1300 

775 

775 

2018 

500 

-2 000 

800 

2 000 

1300 

775 

775 



Inventarier 350 50 150 

Räddningsverktyg Heby 300 

Brandbilar 4 250 250 4 350 

Summa Räddningstjänsten 4 600 300 4800 

Tekniska kontoret 

Administration 150 0 0 

Kart/Mät 150 150 350 

Måltidsverksamheten 500 500 500 

Gatuprogrammet 

Normala årliga projekt 2 000 2 000 2 000 

Planerat vägunderhåll 3 600 3 600 3 600 

Sörskogstippen etapp 1 500 

Sörskogstippen-lakvattendamm 2 000 

Konstbyggnader(broar och tunnlar) 300 300 300 

Frid hems detalplan- gator 2 000 

Ängshagen 4:de kvadranten 5 000 5 000 

Ekebyäng projektering 300 

Ekebyäng byggnation 2 500 

Kommunala el-laddningsstationer 50 50 50 

Cykelvägar 2 500 1500 

Summa gatuprogrammet 12 750 12 950 13 450 

Parkprogrammet 

Lekplatsrenovering mm 800 

Upprustning och gestaltning av parkområden 500 

Årliga parkprojekt 2 000 2 000 

Måns Ols utredning mm 500 

Ängshagen 4:de kvadranten 1500 

Tillgänglighetsanpassad lekplats i stadsparken 950 

Hundrastgård 300 

Upprustning bollplaner 150 

Stora torget-projektering 300 

Summa parkprogrammet 2 400 2 500 4100 

Gruvans Vattensystem 

Jakob Malts kvarn 4 500 

Projektering för restaurering av nordliga vallar Storljusen 300 

Projektering anläggningsanordning Gröna gången 300 

Summa Gruvans vattensystem 600 4 500 0 

Vattenförsörjning 

Förstudie reservvattentäkt Knipkällan 350 

Projektering reservvattentäkt Knipkällan 1500 

Skalskydd på vattenverk 1500 



Löpande investeringar för vattenverk 1000 1000 1000 

Summa vattenförsörjning 2 500 1350 2 500 

Ledningsnät 

Knipkällan etapp 3-4 4 000 

Fridhem dagvattendamm 3 500 

Serviser 300 300 300 

Utbyggnad dagvattenledning 500 500 500 

Omläggning ledningar 4 000 4 000 4000 

Utred./proj. tryckavlopp o vatten mellan Hedåker och Västerfärnebo 800 

Utredning Brodd bo tryckavlopp och vatten 800 
Byggnation etapp2 tryckavlopp och vatten mellan Kumla och 
Sala 1900 1900 

Projektering Ekebyäng 500 

Byggnation Ekebyäng 8 000 

Utred./proj. vattenledning Kumla-Sala etapp3 300 

Utredn./proj tryckavlopp o vatten mellan Salbohed o Sätrabrunn 300 

Summa ledningsnät 14 200 8 000 14 200 

Reningsverk 

Ny mottagningsstation 100 

Garage 800 

Slammottagning för avvattnat slam 3 000 

Löpande investeringar för reningsverket 1000 1000 1000 

Summa Reningsverk 4100 1000 1800 

Teknisk service 

Förrådsinventa rier 150 150 150 

Personbilar 750 750 750 

Maskiner 1000 1000 1000 

Verkstadsinventa rier 50 50 50 

Summa teknisk service 1950 1950 1950 

Lokalförvaltarna 

Planerat underhåll 7 500 7 500 7 500 

Til lgä nglighetsanpassninga r 1500 1500 1500 

Verksamhetsanpassningar av lokaler 1500 1500 1500 

Säkerhetsåtgärder 1000 1000 1000 

Lås och larm 500 500 500 

Skolgårdar/gårdar 1500 1500 1500 

Nytt gruppboende LSS 14120 

Tillbyggnad Styrars för brukare med särskilda behov 2 000 

Solpaneler 1000 

Renovering/ombyggnation/nybyggnation av skollokaler 26 500 126 500 91000 

Projektering vision Lärkan, Simhall, Idrottshallen 1000 

Summa lokalförvaltarna 43 000 155 120 104 500 



Summa Tekniska kontoret 82 300 188 020 143 350 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 113 975 190 395 150 225 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 

Förändring av biblioteksrummet 200 0 0 

Digitala tjänster RFID 200 

SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 200 0 200 

SKOLNÄMND 
Inventarier Ösby 2 000 2 000 2 400 

Inventarier Kungsängsgymnasiet 500 500 500 

Inventarier grundskola/förskola 1500 1500 1500 

Inventarier nya förskolor 450 

Inventarier nya grundskolor 1675 

SUMMA SKOLNÄMND 4 450 4000 6 075 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 

Utbyte/återanskaffning av arbetstekniska hjälpmedel mm 2 776 2 776 2 776 

Inventarier anhörigcenter 25 25 0 

Inventarier nytt LSS boende 0 200 

SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND 2 801 2 801 2 976 

TOTAL INVESTERINGSBUDGET 121426 197196 159 476 



RESUL TA TRÅKNING 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 

Budget 2016-2018 
Uppr.ram 2016 2% 

Uppr index 2017-2018 2,5% 

Plan 
2016 

330 623 
-1 466 881 

-57 513 

VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER -1 193 771 

Skatteintäkter 939 388 
Generella statsbidrag och utjämning 276 796 
Finansiella intäkter 3 483 
Finansiella kostnader -7 519 

RESULTAT FORE EXTRAORDINARA 
POSTER 18 375 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RESULTAT 18 375 

2015-08-17 

Plan Plan 
2017 2018 

342 075 356 518 
-1506617 -1555061 

-59 096 -62 876 

-1 223 638 -1 261 419 

979 781 1 021 912 
270 874 263 020 

3 483 3 483 
-9 877 -13 431 

20 623 13 564 

20 623 13 564 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 

KOSTNADER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 
2015 Kapkostn exklkapk Upp- Från tidig 

Nämnd/ Kontor räkning plan 
Kommunchef 8 110 0 8 110 162 -100 
Personalkontor 11 364 0 11 364 227 0 
Medborgarkontor 42 149 1 391 40 758 815 -480 
Ekonomikontor 9 716 0 9 716 194 
Tekniskt kontor 53 796 8 766 45 030 901 0 
Samhällsbyggnadskontor 71 911 1 234 70 677 1 414 
Räddningstjänsten 34 841 4 054 30 787 616 -135 
lntäktsfinansierad verksamhet: 0 
Lokalförvaltarna 162 067 47 589 114 478 2 290 
Övrigt intäktsfinansierat 152 467 15 374 137 093 2 742 
Kostenheten 56 457 0 56 457 1 129 
Summa Kommunstyrelsen 602 878 78 408 524 470 10 490 -715 
Kultur- och fritidsnämnd 48 563 221 48 342 967 326 
Revision 845 0 845 17 -50 
Överförmyndare 3 483 0 3 483 70 
Skolnämnd 605 351 4 511 600 840 12 017 2 500 
Vård- o oms.nämnd 599 733 1 445 598 288 11 966 14 440 
TOTALT KOSTNADER 1 860 853 84 585 1776268 35 527 16 501 

INTÄKTER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 2015 
Avciifter statsb Interna Övricia int TOTAL 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 0 0 -2 0 -2 
Personalkontor 0 0 -20 -480 -500 
Medborgarkontor 0 -575 -5 455 -396 -6 426 
Ekonomikontor 0 0 -1 3 -100 -113 
Tekniskt kontor -1 310 -2 196 -3 520 -4 660 -11 686 
Samhällsbyggnadskontor -3 727 0 -1 345 -8 281 -13 353 
Räddningstjänsten -61 -617 -389 -1 2 572 -13 639 
lntäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 0 0 -144 918 -1 7 149 -1 62 067 
Övrigt intäktsfinansierat -49 832 -484 -1 01 626 -525 -1 52 467 
Kostenheten 0 -201 -54 129 -1 127 -55 457 
Summa Kommunstvrelsen -54 930 -4 073 -311 417 -45 290 -415710 
Kultur- och fritidsnämnd -2 570 0 -688 -2 723 -5 981 
Revision 0 0 0 0 0 
Överförmyndare 0 -250 0 0 -250 
Skolnämnd -14 508 -19 128 -52 776 -47 404 -133 816 
Vård- o oms.nämnd -5 613 -44 984 -70 387 -25 139 -146 123 
TOTALT KOSTNADER -77 621 -68 435 -435 268 -120 556 -701 880 

Budget 2016-2018 
Uppräkning 2% 

Kapitalk Kapitalk 
bef objekt budg proj 

0 0 
0 0 

929 421 
0 0 

3301 1 882 
1461 930 
3136 250 

44 057 5 933 
9 767 2 780 

0 19 
62 651 12 215 

199 64 
0 0 
0 0 

3 143 1 048 
1 158 512 

67151 13 839 

KPI/Övrig justering 
Avciifter Interna 

0 0 
0 0 
0 -1 09 
0 0 

-26 -70 
-75 -27 

-1 -8 

0 -4 348 
-997 1 093 

0 -1 125 
-1 099 -4 594 

-51 -14 
0 0 
0 0 

-290 -1 056 
-1 12 -1 408 

-1 552 -7 072 

2015-08-03 

Kapitalk 
i ram 

0 
0 

1 350 
0 

5183 
2 391 
3 386 

49 990 
12 547 

19 
74 866 

263 
0 
0 

4 191 
1 670 

80 990 

Övricia int 

0 
-10 

-8 
-2 

-93 
-166 
-251 

-343 
-11 
-23 

-907 
-54 

0 
0 

-948 
-503 

-2 412 

Förändring 
strat olan 

988 
60 

1 500 
0 

-3 900 
700 
120 

-7 500 

-8 032 
500 

0 

-2 500 
5477 

-4 555 

TOTAL 

0 
-10 

-11 7 
-2 

-189 
-268 
-260 

-4 691 
85 

-1 148 
-6 600 

-119 
0 
0 

-2 294 
-2 023 

-11 036 

Reviderad 
strat plan 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

Index 

Uppr 

Summa 
kostnader 

9 160 
11 651 
43 943 

9 910 
47 214 
75 182 
34 774 

159 258 
152 382 
57 605 

601 079 
50 398 

812 
3 553 

617 048 
631 841 

0 1 904 731 

Summa NETTO 
intäkter RAM 

-2 9 158 
-510 11 141 

-6 543 37 400 
-115 9 795 

-11 875 35 339 
-13621 61 561 
-13 899 20 875 

-1 66 758 -7 500 
-152 382 0 

-56 605 1 000 
-422 310 178 769 

-6 100 44 298 
0 812 

-250 3 303 
-136 110 480 938 
-148 146 483 695 
-712 916 1191 815 

2,0% 

Diff Bud 
2015 

1 050 
287 

1 794 
194 

-6 582 
3 271 

-67 

-2 809 
-85 

1 148 
-1 799 
1 835 

-33 
70 

11 697 
32 108 
43 878 

Diff Netto 
Buda 2015 

1 050 
277 

1 677 
192 

-6 771 
3 003 
-327 

-7 500 
0 
0 

-8 399 
1 716 

-33 
70 

9 403 
30 085 
32 842 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 
Beräknat i 2016 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2015 

KOSTNADER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 
2015 Kapkostn exklkapk 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 8 110 0 8 110 
Personalkontor 11 364 0 11 364 
Medborgarkontor 42 149 1 391 40 758 
Ekonomikontor 9 716 0 9 716 
Tekniskt kontor 53 796 8 766 45 030 
Samhällsbyggnadskontor 71 91 1 1 234 70677 
Räddningstjänsten 34 841 4 054 30 787 
lntäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 162 067 47 589 114 478 
Övrigt intäktsfinansierat 152 467 15 374 137 093 
Kostenheten 56457 0 56 457 
Summa Kommunstyrelsen 602 878 78 408 524 470 
Kultur- och fritidsnämnd 48 563 221 48 342 
Revision 845 0 845 
Överförmyndare 3483 0 3 483 
Skolnämnd 605 351 4 511 600 840 
Vård- o oms.nämnd 599 733 1 445 598 288 
TOTALT KOSTNADER 1 860 853 84585 1776268 

Upp- Från tidig 
räkning plan 

162 -100 
227 0 
815 -480 
194 
901 300 

1 414 
616 -15 

0 
2 290 
2 742 
1 129 

10 490 -295 
967 -1 94 

17 -50 
70 

12 017 7 233 
11 966 20 540 
35 527 27 234 

INTÄKTER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 2015 
Avgifter statsb Interna Övriga int TOTAL 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 0 0 -2 0 -2 
Personalkontor 0 0 -20 -480 -500 
Medborgarkontor 0 -575 -5 455 -396 -6 426 
Ekonomikontor 0 0 -1 3 -100 -113 
Tekniskt kontor -1 310 -2 196 -3 520 -4 660 -11 686 
Samhällsbyggnadskontor -3 727 0 -1 345 -8 281 -13 353 
Räddningstjänsten -61 -617 -389 -1 2 572 -13 639 
lntäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 0 0 -144 918 -17 149 -162 067 
Övrigt intäktsfinansierat -49 832 -484 -1 01 626 -525 -1 52 467 
Kostenheten 0 -201 -54 129 -1 127 -55 457 
Summa Kommunstyrelsen -54 930 -4 073 -311 417 -45 290 -415710 
Kultur- och fritidsnämnd -2 570 0 -688 -2 723 -5 981 
Revision 0 0 0 0 0 
Överförmyndare 0 -250 0 0 -250 
Skolnämnd -14 508 -1 9 128 -52 776 -47 404 -1 33 816 
Vård- o oms.nämnd -5 613 -44 984 -70 387 -25 139 -146 123 
TOTALT KOSTNADER -77 621 -68 435 -435 268 -120 556 -701 880 

Budget 2016-2018 
Uppräkning 2% 

Kapitalk Kapitalk 
bef objekt budg proj 

0 0 
0 0 

793 584 
0 0 

3 157 2 855 
1 419 1 352 
2 657 455 

39 917 12 172 
9 602 3 919 

0 55 
57 545 21 392 

162 70 
0 0 
0 0 

2 107 1 773 
1 055 849 

60 869 24084 

KPI/Övrig justering 
Avgifter Interna 

0 0 
0 0 
0 -109 
0 0 

-26 -70 
-75 -27 

-1 -8 

0 -6 447 
-997 119 

0 -1 161 
-1 099 -7 703 

-51 -14 
0 0 
0 0 

-290 -1 056 
-112 -1 408 

-1 552 -10 181 

2015-08-03 

Kapitalk Förändring 
i ram strat plan 

0 538 
0 0 

1 377 0 
0 0 

6 012 -3 900 
2 771 700 
3 112 120 

52 089 -7 500 
13 521 0 

55 0 
78 937 -10 042 

232 500 
0 0 
0 

3 880 -5 000 
1 904 577 

84953 -13 965 

Övriga int TOTAL 

0 0 
-10 -10 

-8 -1 17 
-2 -2 

-93 -189 
-166 -268 
-251 -260 

-343 -6 790 
-1 1 -889 
-23 -1 184 

-907 -9 709 
-54 -11 9 

0 0 
0 0 

-948 -2 294 
-503 -2 023 

-2 412 -14145 

Reviderad Summa Diff Bud 
strat plan kostnader 2015 

0 8 710 600 
0 11 591 227 
0 42 470 321 
0 9 910 194 
0 48 343 -5 453 
0 75 562 3 651 
0 34 620 -221 

161 357 -710 
153 356 889 
57 641 1 184 

0 603 560 682 
0 49 847 1 284 

812 -33 
3 553 70 

0 618 970 13 619 
0 633 275 33 542 
0 1 910 017 49164 

Summa NETTO Diff Netto 
intäkter RAM 2015 

-2 8 708 600 
-510 11 081 217 

-6 543 35 927 204 
-115 9 795 192 

-11 875 36 468 -5 642 
-1 3 621 61 941 3 383 
-13 899 20 721 -481 

-168 857 -7 500 -7 500 
-153 356 0 0 

-56 641 1 000 0 
-425 419 178 141 -9 027 

-6 100 43 747 1 165 
0 812 -33 

-250 3 303 70 
-136 110 482 860 11 325 
-148 146 485 129 31 519 
-716 025 1 193 992 35 019 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2018 
Beräknat i 2016 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2015 

KOSTNADER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 
2015 Kaokostn exkl kapk 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 8 110 0 8 110 
Personalkontor 11 364 0 11 364 
Medborgarkontor 42 149 1 391 40 758 
Ekonomikontor 9 716 0 9 716 
Tekniskt kontor 53 796 8 766 45 030 
Samhällsbyggnadskontor 71 91 1 1 234 70 677 
Räddningstjänsten 34 841 4 054 30 787 
lntäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 162 067 47 589 114 478 
övrigt intäktsfinansierat 152 467 15 374 137 093 
Kostenheten 56 457 0 56 457 
Summa Kommunstyrelsen 602 878 78 408 524470 
Kultur- och fritidsnämnd 48 563 221 48 342 
Revision 845 0 845 
Överförmyndare 3 483 0 3 483 
Skolnämnd 605 351 4 511 600 840 
Vård- o oms.nämnd 599 733 1 445 598 288 
TOTALT KOSTNADER 1 860 853 84585 1776268 

Upp- Från t idig 
räknino plan 

162 -100 
227 
815 -480 
194 
901 300 

1 414 
616 -1 35 

2 290 
2 742 
1 129 

10 490 -415 
967 -194 

17 -50 
70 

12 017 2 233 
11 966 19 640 
35 527 21 214 

INTÄKTER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 2015 
Avoifter statsb Interna Övriga int TOTAL 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 0 0 -2 0 -2 
Personalkontor 0 0 -20 -480 -500 
Medborgarkontor 0 -575 -5 455 -396 -6 426 
Ekonomikontor 0 0 -13 -100 -113 
Tekniskt kontor -1 310 -2 196 -3 520 -4 660 -11 686 
Samhällsbyggnadskontor -3 727 0 -1 345 -8 281 -13 353 
Räddningstjänsten -61 -617 -389 -1 2 572 -13 639 
lntäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 0 0 -144 918 -17 149 -1 62 067 
Övrigt intäktsfinansierat -49 832 -484 -101 626 -525 -152 467 
Kostenheten 0 -201 -54 129 -1 127 -55 457 
Summa Kommunstyrelsen -54 930 -4 073 -311 417 -45 290 -41 5 710 
Kultur- och fritidsnämnd -2 570 0 -688 -2 723 -5 981 
Revision 0 0 0 0 0 
Överförmyndare 0 -250 0 0 -250 
Skolnämnd -14 508 -19 128 -52 776 -47 404 -133 816 
Vård- o oms.nämnd -5 613 -44 984 -70 387 -25 139 -1 46 123 
TOTALT KOSTNADER -77 621 -68 435 -435 268 -1 20 556 -701 880 

Budget 2016·2018 
Uppräkning 2% 

Kapitalk Kap italk 
bef objekt budg proj 

0 0 
0 0 

592 743 
0 0 

3 054 3 866 
1 353 1 765 
1 787 584 

38 777 19 352 
8 112 4 941 

0 90 
53 675 31 341 

162 88 
0 0 
0 0 

1 581 2 531 
937 1 187 

56 355 35 147 

KPI/Övrig justering 
Avoifter Interna 

0 0 
0 0 
0 -109 
0 0 

-26 -70 
-75 -27 

-1 -8 

0 -12 487 
-997 587 

0 -1 196 
-1 099 -13 310 

-51 -14 
0 0 
0 0 

-290 -1 056 
-11 2 -1 408 

-1 552 -15 788 

2015-08-03 

Kapitalk 
i ram 

0 
0 

1 335 
0 

6920 
3 118 
2 371 

58 129 
13 053 

90 
85 016 

232 
0 
0 

4 112 
2 124 

91 484 

övrioa int 

0 
-10 
-8 
-2 

-93 
-166 
-251 

-343 
-11 
-23 

-907 
-54 

0 
0 

-948 
-503 

-2 412 

Förändring Reviderad Summa Ditt Bud 
strat plan strat plan kostnader 2015 

538 0 8 710 600 
0 0 11 591 227 
0 0 42 428 279 
0 0 9 910 194 

-3 900 0 49 251 -4 545 
700 0 75 909 3 998 
120 0 33 759 -1082 

-7 500 167 397 5 330 
0 152 888 421 
0 57 676 1 219 

-10 042 0 609 519 6 641 
500 0 49 847 1 284 

0 812 -33 
3 553 70 

2 500 0 621 702 16 351 
6 977 0 638 995 39 262 

-65 0 1 924 428 63 575 

Summa NETTO Ditt Netto 
TOTAL intäkter RAM 2015 

0 -2 8 708 600 
-10 -510 11 081 217 

-117 -6 543 35 885 162 
-2 -115 9 795 192 

-189 -11 875 37 376 -4 734 
-268 -13 621 62 288 3 730 
-260 -13 899 19 860 -1 342 

-1 2 830 -174 897 -7 500 -7 500 
-421 -152 888 0 0 

-1 219 -56 676 1 000 0 
-15 31 6 -431 026 178 493 -8 675 

-119 -6 100 43 747 1 165 
0 0 812 -33 
0 -250 3 303 70 

-2 294 -136 110 485 592 14 057 
-2 023 -148 146 490 849 37 239 

-19 752 -721 632 1 202 796 43 823 
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1 Inledning 

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi 
betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter social och 
ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa ideer. Det övergripande målet med partiets verksamhet 
är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och 
en stark inre solidaritet. Sverigedemokraternas ambition är att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i 
samhället. 

Valet 2014 innebar att Sverigedemokraterna i Sala nu på allvar är en maktfaktor att räkna med på det 
kommunala planet. Det innebär att SO nu både i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige har rollen 
som vågmästare mellan de traditionella, politiska blocken. Vi tar vår vi ktiga roll i den lokala politiken på 
största allvar och har för avsikt att på bästa sätt försöka förvalta det förtroende som väljarna gett oss. SO 
Sala samarbetar med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik. Detta 
program drar upp de generella riktlinjerna för en sverigedemokratisk kommunpolitik. Utifrån våra lokala 
förutsättningar, lägger vi fram våra fördjupade tankar och förslag kring hur vår kommun bör styras och 
förvaltas. Sverigedemokraterna ägnar sig inte åt överbudspolitik utan verkar för en ansvarstagande och 
långsiktigt hållbar ekonomisk politik som skapar stabilitet och tillväxt. 

Sverigedemokraterna Salas budgetförslag för 2016 utgår från Allians för Salas Strategiska plan för 2016 -
2018. Därigenom sammanfattar vi på ett överskådligt sätt våra prioriteringar för hur Sala skall kunna bli en 
bättre och mer välskött kommun. Den omfattar först en vision som beskriver hur vi anser Sala kommun 
skall skötas och vilken riktning vi vill att kommunen skall ta. Vidare redovisas ett antal områden där vi 
anger hur politiken bör bedrivas. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att 
behoven inom skola, omsorg, brottsbekämpning och kulturarvsbefrämjande verksamheter bör ges 
företräde. 



2 Vision 

En stolt svensk småstad mitt i Sverige 

Sverigedemokraternas vision för Sala kommun är ett öppet. vänligt och fritt samhälle, där alla människor 
kan känna trygghet och gemenskap. Att skapa förutsättningar för att våra kommuninvånare, som numera 
uppgår till närmare 22 000 personer, skall känna denna trygghet och gemenskap är kommunens al lra 
viktigaste uppgift. 

Sala är en gammal svensk stad vars historia sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Mot den 
bakgrunden är det viktigt att vi bevarar vår nationella identitet och vår kultur. Som kommun har vi ett 
ansvar för att på olika sätt främja kommuninvånarnas anda av gemenskap och att se till att även de 
människor som flyttar hit kan bli en naturlig del av denna gemenskap. 

Sala skall vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt och en ordnad skolgång, för 
den som vill kunna arbeta och därigenom även bidra till den gemensamma välfärden. En kommun för den 
som vill ha ett tryggt åldrande samt för den som genom ideella och kulturella insatser i föreningsliv eller på 
annat sätt vill verka för att Sala blir en ännu rikare och bättre kommun. 

Sverigedemokraterna vill att familjen värderas högt så att föräldrar kan känna kontroll över sin vardag. 
Oavsett om man väljer kommunens verksamhet eller omsorg i hemmet under barnens första år, så ska 
det vara ett tryggt och naturligt val såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Även i skolan vill vi att barnen 
ska känna sig stolta och se värdet av att få gå i det som bör vara världens bästa skola. Vuxenvärlden ska 
stötta med krav på elevernas skolgång och lärarna ska undervisa professionellt, för att ge vår nästa 
generation den bästa tänkbara start i livet. Kunskapen om vår rika historia och vårt kulturarv ska bäras 
vidare till generation efter generation. 

De äldre ska känna sig trygga i kommunens omsorg, med en mat som är näringsrik och närproducerad, 
med hjälp att få vistas utomhus, vilket är en självklarhet även på ålderns höst. Med mötesplatser och 
gemenskap som är lätt tillgängligt. Vardagen ska vara trygg både i hemmet utanför. 

Sverigedemokraterna vill att landsbygden frodas i sin verksamhet. Att lantbrukare levererar bland annat 
livsmedel till kommunens olika verksamheter och föder upp välmående djur som får beta i hagar, vilket 
bibehåller det öppna landskapet och den levande landsbygden. Att kommunikation och infrastruktur är 
god i hela kommunen, så att alla har samma tillgång till snabb och driftsäker information . 



3 Vård och Omsorg 

Psykisk ohälsa 

Den psykiska ohälsan är vår tids nya folksjukdom. När någon lider av depression eller ångest är det mycket svårt 
att själv kontakta och besöka alla de instanser som behöver kontaktas. Det är ett alldeles för högt krav på individen. 
Samverkan med alla berörda instanser runt den hjälpsökande måste utvecklas och stärkas, vi måste kunna erbjuda 
helheten som så väl behövs. 

Flera områden lämnar mycket mer att önska i sammanhanget, däribland skolväsendet, speciellt på gymnasienivå. 
Den som har oturen att drabbas av psykisk ohälsa riskerar att inte klara av sin skolgång. Det finns inte till räckliga 
resurser till att hjälpa dessa elever, patienter, medmänniskor på någon nivå idag. 

Det finns en stor skillnad mellan hur människor med olika former av psykiska sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar värderas, bedöms och bemöts i form av stöd och hjälp. Den hjälp man får, och bedöms ha 
rätt till, kan skilja mycket beroende på var man bor eller vem man möter. Det är ofta en fråga om tur, och under 
sådana villkor har våra medborgare ingen trygghetskänsla. Det ska vara lika för alla, och självklart att få stöd och 
hjälp till den vård instans som behöver kontaktas. 

Därför föreslår vi att ett resurscentrum inrättas, där alla de olika personer som behövs för individens vardag och 
tillhörighet i samhället kan träffas på en och samma gång. I resurscentrumet ska det finnas exempelvis boendestöd, 
personstöd, god man, kurator, socialtjänst, försäkringskassa, vårdförmedlare/patientlots, studievägledare, 
arbetsförmedlare och en skolkontakt. 

Äldre- och handikappomsorg 

Att bli äldre innebär i de flesta fall att behöva mer stöd och hjälp i någon form. Kommunens uppgift är att 
tillhandahålla det stödet på basis av individens behov. Såväl särskilt boende som hemtjänst är vi ktigt att 
prioritera. I de fall upphandling av dessa tjänster sker, bör kvalitet alltid gå före pris. 

Att maten är näringsrik och aptitlig är också ett område som bör prioriteras, liksom möjligheten att komma 
ut dagligen. Livskvaliteten för de äldre är viktig att upprätthålla. 

Personer med funktionsnedsättning är inte en homogen grupp. Delaktighet och tillgänglighet bör vara 
ledorden för kommunens handikappolitiska arbete. Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö 
skall vara tillgänglig för människor med olika funktionsnedsättningar. Samtliga kommunala verksamheter 
berörs av detta, vilket innebär att det handikappolitiska handlingsprogrammet bör beaktas i verksamheten. 



4 Förskola, skola och utbildning 

Sverigedemokraterna tycker att valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en 
rättvisefråga. Det finns också en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. 
Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så stora att det innebär allvarliga kvalitetsförluster. 
Sverigedemokraterna ser positivt på att varje barn bemöts utifrån sina individuella förutsättningar och 
preferenser. Vi motsätter oss dock kollektiva genuspedagogiska experiment där gamla normer byts mot 
nya och där barn som trivs i traditionella könsroller skam- och skuldbeläggs. 

Skolans verksamhet skall vara demokratisk med reell åsiktsfrihet och respekt för individen, 
kunskapsorienterad samt präglad av ordning och reda. 

Eleverna tillbringar stor del av sin tid i skolan, varför det är viktigt att varje elev ska kunna trivas och känna 
sig trygg. Personal och skolledning bör agera aktivt för att motverka varje form av våld, trakasseri och 
mobbing. De måste också få möjlighet att göra detta på ett konstruktivt sätt. Ökad personaltäthet, i 
samarbete med kvalificerad personal såsom kurator, skolpsykolog, är ett sätt att bekämpa mobbing och 
otrygghet bland eleverna. En viktig faktor för trygghet och lugn i skolan är också skolans storlek och 
elevantal. Sala har ett flertal mindre förskolor och skolor i kransorterna, vil ket är positivt och bör prioriteras 
även i framtiden. 



5 Kultur och fritid 

Kulturarv och folklig kultur 

Tillgänglighet, kulturarv och folkhälsa är ledord och fokusområden inom Sverigedemokraternas 
kulturpolitik. Ett av kulturpolitikens främsta syften är att tillgängliggöra och stärka intresset 
för - och kunskapen om - svensk och lokal kultur liksom att slå vakt om de djupa värden som det 
kulturella arvet innehåller. Det menar vi bidrar till att värna en gemensam identitet i vårt samhälle. 

Sverigedemokraterna Sala vill införa ett speciellt kulturstipendium dit privatpersoner, organisationer och 
föreningar ska kunna söka stöd till sin verksamhet med kulturarvsfrämjande inriktning. Museer och 
bibliotek men också ideella föreningar, såsom till exempel hembygdsföreningar har en särskilt viktig ro ll i 
det kulturarvsfrämjande arbetet. 

Barnkultur 

Viktigt är att satsa extra på barnkultur i form av den kommunala musikskolan. Vi vill att skolan premieras 
extra om den även lägger en tyngd vid den svenska kultur och musik historien, och inte bara passerar den 
genom att nudda vid ämnet. 

Vuxenkultur 

Många gånger används kulturresurser till att finansiera smala verksamheter. Sådan verksamhet bör 
givetvis kunna finnas för dem som är intresserade, men att med skattemedel övervägande främja kulturell 
verksamhet som den absoluta merparten av skattebetalarna inte har något intresse av att medverka i, 
anser vi vara felaktigt. Genom att utsätta en större del av kulturlivet för en marknadsmässig konkurrens 
ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. 

Kultur ger hälsa 

Forskning visar att kulturell verksamhet har klart positiva hälsoeffekter. Kulturutövande kan, liksom idrott, 
vara prestations- och koncentrationshöjande, men har också en roll att fylla i rehabiliterande syfte. 
Skapande och estetisk verksamhet erbjuds för både barn, sjuka och äldre, inte minst i hälsofrämjande 
syfte tillsammans med vistelse i naturmiljöer kan kulturen nå ännu längre i dessa syften. Av den 
anledningen bör kommunen verka för god tillgång till kultur i hälsofrämjande syfte, friluftsområden och så 
kallad grön rehabilitering. 

Kultur och naturturism 

Kultur och natur har en lång tradition av symbios och är tätt inflätade i varandra. Många av de 
kulturmiljöer vi idag värnar och vårdar är naturmiljöer formade av människans hand och sinne. Många av 
de naturmiljöer vi idag finner ursprungliga och vilda hyser kulturlämningar av skilda slag från människans 
tid närmare skog och jord. Dessa miljöer har ofta stark folklig förankring, men lockar också turister, vilket 
kan bidra till ett gott näringslivsklimat i kommunen. 

Vi i Sala måste lyfta fram och synliggöra våra kulturskatter i form av att skylta upp de fornlämningar vi har 
i kommunen. Samt sammanställa en guide över alla de kända fornlämningar så turister och intresserade 
kan hitta rätt ute i markerna och få beskrivet vad de ser. 



Sverige i rörelse 

Sverigedemokraterna ser samband mellan motion och folkhälsa. En viktig del av folkhälsoarbetet är att 
människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt barn och ungdomar. ldrottsrörelsen 
är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en stor roll inte bara för människors 
hälsa utan även för demokratisk, social fostran, erbjuder dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri 
från kriminaliteU missbruk. 

Sala har mycket att vinna på att stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som i smått. Ti llgänglighet och 
mångfald vad gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också ekonomiska bidrag till projekt 
och löpande verksamhet är av vital betydelse. För att utveckla kommunen idrottsliv krävs samarbete 
mellan kommun, näringsliv och idrottsföreningar. 

Spontanidrotten är ett viktigt inslag för att kunna stärka våra ungdomars välbefinnande och hälsotillstånd. 
Sala kommun bör ha som målsättning att möjliggöra och ge de förutsättningar som krävs just för 
spontanidrott. Sverigedemokraterna i Sala har återkommande träffat många ungdomar i kommunen. De 
har till oss framfört sina önskemål om att införa ett "Ungdomens Hus" för spontanidrott. Vi vill att den skall 
ingå i projektering för vision Lärkan. 

Vi vill även införa ett kommunalt stipendium med mål att lyfta individuella framtida idrottsstjärnor i Sala 
från de mindre idrotterna så de kan träna och tävla på lika villkor. 



6 Ekonomi 

Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för upprätthållandet, utvecklandet av välfärd och tillväxt. Sala bör hushål la väl med de 
ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje konjunkturcykel sätts ett överskottsmål för att 
långsiktigt klara av utmaningarna inom välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av 
kommunens tillgångar. Lagstadgade balanskrav är i de flesta fall inte tillräckligt. Politiken ska präglas av 
ansvarstänkande och långsiktig planering. För att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning bör 
överskottsmålet vara minst 2 %. 

Grundläggande är att i tider av högkonjunktur förbereda för sämre tider d.v.s. "samla i ladorna". Innan 
stora reformer och investeringar ska genomföras måste hänsyn tas till att det ekonomiska läget väsentligt 
kan komma att försämras i framtiden. 2015-06-11 fanns 688 mkr kvar i ytterligare låneutrymme utöver de 
lån och borgensåtaganden kommunen redan har, 681 mkr. Sverigedemokraterna anser att framtida 
investeringar skall vara självfinansierade. Den som är satt i skuld är inte fri. Kommunalskatten förslås att 
ligga kvar på 22,31 %. 



7 Rättsväsende 

Sverigedemokraterna vill att det brottsförebyggande rådet i högre grad representeras av flera olika 
aktörer. Det skulle förstärka dess roll som en verkligt fristående organisation, med deltagare från såväl 
kommunen och polis som företagare, skola och föreningar. 

När någon utsätts för brott har samhället ett ansvar att ge stöd och hjälp. Tyvärr tenderar samhället idag 
att sätta de kriminellas intressen före brottsoffrens. Sala har ett särskilt ansvar för omhändertagandet av 
brottsoffer som på olika sätt befinner sig inom Sala kommuns verksamheter såsom barn och ungdomar i 
skolan, funktionsnedsatta och brukare inom äldreomsorgen. Personalen inom relevanta kommunala 
verksamheter bör därför erbjudas särskild utbildning kring metoder för hur man bäst bemöter och ger stöd 
till olika kategorier av brottsoffer. 

Kvinnojouren och brottsofferjouren är ideella organisationer som fyller ett stort behov i samhället. På sikt 
bör dessa funktioner ingå i det samhälleliga stödet för individen. Kommunen bör stödja dessa 
organisationer för att säkerställa dess verksamhet. 
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Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 

Förutsättningar för budgetarbetet 

Många saker sker i omvärlden som påverkar budgetarbetet. Grekland har varit 
ett diskussionsämne under våren/sommaren då de under en längre tid byggt på 
sig ett berg av skulder. Mycket händer också just nu på den kinesiska 
marknaden med fallande börser som kan komma att påverka världsekonomin. 
Det som händer på den internationella nivån kan även få genomslag på den 
svenska ekonomin, som i sin tur påverkar de lokala budgetförutsättningarna i 
Sala kommun. 

Den låga inflationen och låga räntor kan komma att påve rka kommunen 
positivt. 

Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen (SKL cirkulä r 15:23) ändrades 
läget för den kommunala budgeten - skatteintäkter och generella statsbidrag 
minskade. Jämfört med tidigare prognos (SKL cirkulär 15:15) ha r SCB 
publicerat en ny befolkningsframskrivning som bedömt att även de arbetade 
timmarna kommer att öka. Beräkningarna visar också uti från den pågående 
konjunkturuppgången att ekonomin kommer i balans 2016 men att 
sysselsättningstillväxten därefter avtar. 

Inledning 

Vi Socialdemokrater vill satsa på framtiden och fortsätta att utveckla Sala 
kommun till en av Mälardalens bästa kommuner. Vårt förslag bygger till stor 
del på den plan som vi presenterade inför kommunfullmäktige i juni 2014 då 
vi fortfarande politiskt styrde kommunen. Efter valet 2014 är vi i opposition 
men håller fast vid de mål och förslag som vi tidigare har presenterat men 
med nya kompletteringar. Vi har inte räknat in de kommande statliga 
satsningarna som den socialdemokratiska regeringen har föreslagit och som 
kommer att komma kommuner och landsting till del. Sådana tillskott blir 
extra medel och vi återkommer senare till hur vi anser att dessa medel ska 
användas. 

Vi har fortsatt fokus på kvalite, bemötande och tillgänglighet i kommunens 
välfärdssekto rer. Arbetet med effektiviseringar och kostnadsförbättringar 
ska fortsätta så att varje skattekrona används på rätt sätt. 
I budgetförslaget så har vi stora investeringsvolymer som innehåller 
satsningar på skolbyggnader runt om i kommunen. I den summan som finns 



framräknad har vi satsningar på Ekeby skolan, Ransta Skolan, Valla skolan, 
Varmsätra skolan, Lärkbacks skolan och Kilbo. 
Att investeringsvolymen är fortsatt hög beror på att satsningar inte gjorts 
tidigare och verkligheten kommer ifatt när det gäller främst behoven för 
skolbyggnader. Vi ökar när det gäller antalet invånare i kommunen, vilket är 
glädjande. Men det medför att investeringar i bostäder, fler förskolor och 
skolor samt äldreboendeplatser behövs. 

Vi Socialdemokrater lägger stor vikt vid att budgetmål uppfylls och att 
budgetramar respekteras. 

En ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning är förutsättningen för 
att kunna behålla och utveckla kommunens välfärdssektorer. 

Resultatmålet är satt till 1 % för 2016, 2017 och 2018. Enligt SKL:s senaste 
cirkulär som presenterades 14 augusti 2015 så innebär 1 % målet följande i 
vårt budgetförslag: 

2016: 12,2 mkr 2017: 12,5 mkr 2018: 12,8 mkr 

Vi anser att kommunalskatten ska bibehållas på nuvarande nivå och föreslår 
en oförändrad skattesats 22.31 kr 
Budgeten är baserad på en befolkning på 22100 invånare år 2016, 22200 
invånare år 2017 och 22300 invånare år 2018. 

Det som kan påverka den kommunala budgeten positivt är regeringens 
budgetproposition som presenteras i höst. 

Utredningsdirektiv 

Vi föreslår att följande utredningar görs: 

Utredningsuppdrag 1 
att utreda förutsättningarna att tillskapa en tillväxtenhet direkt underställd 
kommunstyrelsen med uppgift att bevaka och utveckla näringslivsfrågor, 
infrastrukturfrågor, bostads- och byggnationer, verka för att kommunen 
växer och underlätta inflyttning samt att marknadsföra och tillvarata 
kommunens intressen inom länet, regionalt i Mälardalen och nationellt. 

Utredningsuppdrag Z 
att utreda förutsättningarna för att tillskapa kooperativa hyresrätter. 

Utredningsuppdrag 3 
att utreda och komma med förslag på ett nytt budget- och planeringssystem. 



Medborgare 

För att bättre kunna redovisa för medborgarna det som genomförs och 
bestäms i kommunen ser vi att KKIK (kommunens kvalite i korthet) 
presenteras på ett ändamålsenligt sätt. Varje medborgare ska kunna ta del av 
kommunens satsningar och utmaningar. 

De äldre ska uppleva trygghet och få den vård som de är i behov av. Antalet 
platser på äldreboenden måste öka och hemtjänstinsatserna utvecklas så att 
brukare och personal kan styra över tid och insatser. 

Tillgängligheten för funktionshindrade måste öka och förbättras. 
De äldre ska kunna ha en aktiv fritid. Vi satser därför som ett första steg på 
att utveckla Kaplanen som en träffpunkt för äldre. 

Sala har ett rikt kultur- och föreningsliv. Det är viktigt och ta till vara på detta 
och tillsammans med föreningslivet hitta möjligheter och förstärkning så att 
fler blir kan delta och vara engagerade. 

Biblioteket måste förlänga sina öppettider och få utökade resurser för att 
skapa en mötesplats för alla. 

En utredning måste snabbt ta tag i frågan om en kultur- och samlingslokal för 
musik, teater och möten. 

Medarbetare 

Heltid skall erbjudas till de som så önskar och bort med delade turer. 
Dessa satsningar är viktiga för att minska den stigande sjukfrånvaron bland 
kommunens medarbetare, samt för att kunna rekrytera kompetent personal 
till kommunens arbetsplatser. Vi vill också satsa på en löne- och 
kompetensutveckling för våra anställda. Sala kommun ska vara en god och 
attraktiv arbetsgivare. 

Hållbart samhälle 

När det gäller befolkningsutvecklingen i Sala kommun kan vi se att yngre 
skolbarn (6-12år) kommer att öka fram till 2018. Likaså pensionärer (65-79 år) 
kommer att öka. Samtidigt kommer människor i arbetsför ålder (19-64 år) att 
minska för varje är. Detta är en utmaning för Sala kommun. Dock ökar vi varje 
år i antal invånare. Den 30 juni 2015 var kommunens invånarantal 22010. 

Det behövs fler hyresrätter i Sala. Under de kommande tre åren behöver 100 
nya hyresrätter per är byggas för att klara inflyttning, omställning av 
boendeformer och att ungdomar får möjlighet till en egen lägenhet. För att 
klara detta behöver lägenheterna byggas av flera aktörer varav kommunägda 
Salabostäder AB är en av dessa. 



Företagarcentrum bör, när avtalet med kommunen löper ut, ersättas av ett 
kommunalt näringslivs bolag. Ett aktivt arbete för att skapa förtroende hos 
nuvarande företag påbörjades under förra mandatperioden och har gett 
resultat i form av bättre index och placering i Svenskt Näringslivs mätningar. 
Det arbetet vill vi fortsätta och även skapa förutsättningar för nyetableringar 
i kommunen. 

Under förra mandatperioden tog vi Socialdemokrater initiativet till att köpa 
in stationshuset och skapa ett nytt resecentrum. Antalet turer med Upptåget 
måste utökas och fler tågstopp med snabbtågen från Dalarna i Sala. 
Nolltaxa bör införas på Silverlinjen så att fler tar bussen istället för bilen. 
Ett annat viktigt område är den s.k "Metsoövergången" där vi inväntar 
resultatet av den åtgärdsvalsstudie som genomförts av Trafikverket, Sala 
kommun och andar aktörer. Denna övergång behöver åtgärdas snarast, vi 
återkommer med satsningar när resultatet redovisats. 

Fortsatt satsningar på att minska elförbrukningen, öka antalet solceller och få 
fram fler elbilar. 
En dagvattenpolicy och handlingsplan för tillgång till vatten och 
naturområden bör upprättas. 

Ekonomi 

Det är viktigt att vi uppnår det ekonomiska mål kommunfullmäktige bestämt 
1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

Nämnderna ska vidare bedriva verksamheten inom beslutad ram. 



Driftbudget- Strategiskplan 2016-2018 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef 

Trelänsdelen, bidrag till hovnäsfärja. 

2016:250tkr 2017:250tkr 

Coompanion {Beslut i KS 20/1-2015) 

Baserat på 1, 75 kr /invånare 

2016: 38 tkr 2017: 38 tkr 

2018: 250 tkr 

2018: 38 tkr 

Bidrag till föreningen Tärnan, Cykelleder Sala Södra 

2016: 450 tkr 

Bidrag till fastighetsskötsel på Väs by Kungsgård: 

2016:250tkr 2017:250tkr 2018:250tkr 

Anslag till Sala SilvergruvaAB 

2016: 1500 tkr 

Personalkontor 

Medarbetarundersökning 

2016: 60 tkr 

Projektledare för införandet av rätten till heltid 

2016: 400 tkr 2017: 400 tkr 

Samhällsbyggnadskontor 

Bostadsanpassningsbidrag (byggenheten) 

2016: 400 tkr 2017: 400 tkr 

Tjänst som miljöinspektör (miljöenheten) 

2018: 0 kr 

2018: 400 tkr 



2016: 300 tkr 2017: 300 tkr 2018: 300 tkr 

Nol/taxa på Silverlinjen 

2016: 200 tkr 2017 200 tkr 2018 200 tkr 

Räddningstjänst 

Underhåll av material 

2016: 120 tkr 2017: 120 tkr 2018: 120 tkr 

Tekniska kontoret 

Borttagande av råvaror gällande må/tidsenheten från tidigare beslutad SPL 2015-
2017. 

2016: -1000 tkr 2017: -1000 tkr 2018 -1000 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 178 
394 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 177 778 tkr och 
år 2018 till 177 634 tkr. 

Kultur- fritidsnämnden 

Fri tidsutvecklare 

2016: 500 tkr 

Kaplanen fritid för äldre 

2016:210 tkr 

2017: 500 tkr 2018: 500 tkr 

2017: 210 tkr 2018: 210 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kultur och fritidsnämnden år 2016 fastlås till 
44 508 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kultur och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 43 957 
tkr och år 2018 till 43 957tkr 



Revisionen 

Kommunen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2016 fastställs till 812 tkr, samt 

att driftbudget/plan för revisionen år 2017 fastställs till 812 tkr och år 2018 till 
812 tkr 

Överförmyndaren 

Kommunen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2016 fastställs till 

3303 tkr, samt 

Att driftbudget/plan för överförmyndaren är 2017 fastställs till 3303 tkr och år 
2018 till 3303 tkr 

Skolnämnden 

Beslut finns sedan tidigare strategiskplan att bygga ny 
skola/förskola i Ransta. Skolan beräknas stå inflyttningsklar 2017 

Ransta skola/förskola 

2016:0kr 2017:2500tkr 2018: 5000 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att fullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2016 fastställs till 

480938 tkr, samt 

att driftbudget/plan för skolnämnden år 2017 fastställs till 485 360 tkr och år 
2018 till 488 092 tkr 



Vård-och omsorgsnämnden 

Verksamhetsspecifikt HR-stöd 

2016: 577 tkr 2017: 577 tkr 

Ökad volym inom hemtjänsten 

2016: 4000 tkr 

Övrig mobil teknik 

2016: 0 kr 

2017: 4000 tkr 

2017: 1500 tkr 

En drogförebyggare Barn och ungdom 

2016: 500 tkr 2017: 500 tkr 

2018: 577 tkr 

2018: 4000 mkr 

2018: 1500 tkr 

2018: 500 tkr 

En socialsekreterare, barn och ungdom förebyggande 

2016: 500 tkr 2017: 500 tkr 2018: 500 tkr 

Undersköterskor, korttidsboende 

2016: 900 tkr 2017: 900 tkr 2018: 900 tkr 

Nytt gruppboende LSS 6 brukare 

Enligt tidigare beslut i strategiskplan 2015-2017 

2016: 2017: -6400 tkr 2018: 6400 tkr 

Öppnande av Lindgården (tidigare strategiskplan 2015-2017) 

2016: -7800 tkr 2017: -7800 tkr 2018 

Öppnandet av platser på Jakobsbergsgården 9 platser istället för Lindgården 

2016: 7800 tkr 2017: 7800 tkr 2018: 7800 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård och omsorgsnämnden är 2016 fastställs 
till 484 695 tkr, samt 



att driftbudget/plan för vård och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 
486 129 tkr och år 2018 till 491 849 tkr 

lnvesteringsbudget 2016 och plan 2017-2018. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige besluta 

att fastställa investeringsbudgeten nettoanslag för 2016 i tkr, samt 
investeringsplan för 2017 och 2018 i tkr enligt följande. 

KOMMUNSTYRELSEN 

Samhällsbyggndskontoret 2016 2017 2018 

Inköp av mark 500 500 500 

Försäljning av övrig 1nark ·2000 ·2000 ·2000 

Försäljning av övrig mark 800 800 800 

Bredbandsinvesteringar 2000 2000 2000 

Inköp av Borgmästaren 10 25000 

Summa Samhällsbyggnadskontoret 26300 1300 1300 

Medborgarkontoret 

It-investeringar 775 775 775 

Summa Medborgarkontoret 775 775 775 

Räddningstjänsten 

Inventarier 350 50 150 

Räddningsverktyg Heby 300 

Brandbilar 4250 250 4350 

Summa Räddningstjänsten 4600 300 4800 

Tekniska kontoret 



Administration 

Kart/mät 

Måltidsverksan1heten 

Summa 

Gatuprogrammet 

Normala årliga projekt 

Planerat vägunderhåll 

Sörskogstippen etapp 1 

Sörskogstippen-lakvattendamm 

Konstbyggnader (broar o tunnlar) 

Fridhemsdetaljplan-gator 

Ängshagen 4:e kvadranten 

Ko1nmunala el-laddningsstationer 

Cykel vägar 

Summa Gatuprogrammet 

Parkprogrammet 

Lekplatsrenovering 

Upprustning o gestaltning av parko1nråden 

Årliga parkprojekt 

Måns Dis utrednin91n.m 

Ängshagen 4:e kvadranten 

Stora torget projekteri119 

Tillgänglighetsanpassad lekplats i stadsparken 

Hundrast9ård 

Skateboardramp 

Upprustning bollplaner 

Summa parkprogrammet 

2016 

150 

150 

500 

800 

2000 

3600 

2000 

300 

2000 

50 

2500 

12450 

800 

500 

500 

300 

950 

300 

150 

150 

3650 

2017 

0 

150 

500 

650 

2000 

3600 

500 

300 

5000 

50 

1500 

12950 

2000 

2000 

2018 

0 

350 

500 

850 

2000 

3600 

300 

5000 

50 

10950 

2000 

1500 

3500 



Gruvans vattensystem 

Jakob Matts Kvarn 

Projektering av anläggningsanordning Gröna Gången 300 

Projektering för restaurering av nordliga vallar på Storljusen 300 

Summa Gruvans vattensystem 600 

Vattenförsörjning 

Förstudie reservvattentäkt Knipkällan 

Projektering reservvattentäkt knipkällan 

Skalskydd på vattenverk 1500 

Löpande investeringar för vattenverket 1000 

Summa Vattenförsörjning 2500 

Ledningsnät 

Knipkällan etapp 3-4 4000 

Fridhem, dagvattendamm 3500 

Serviser 300 

Utbyggnad dagvattenledning 500 

Omläggning ledningar 4000 

Utr./projekt tryckavlopp Hedåker-V.färnebo 

Utredning Broddbo tryckavlopp och vatten 

Byggnation av tryckavlopp o vtn mellan Kumla-Sala etapp 2 1900 

Utred/proj Vattenledning Ku1nla-Sala etapp 3 

Utred/proj tryckavlopp o vtn mellan Salbohed-Sätrabrunn 

Summa ledningsnät 14200 

Reningsverk 

2016 

Ny mottagningsstation 100 

4500 

4500 0 

350 

1500 

1000 1000 

1350 2500 

300 300 

500 500 

4000 4000 

800 

800 

1900 

300 

300 

7500 6200 

2017 2018 



Garage 

Slammottagning för avvattnat slam 

Löpande investeringar för reningsverket 

Summa reningsverk 

Tekniskservice 

Förrådsinventarier 

Personbilar 

Maskiner 

Verkstadsinventarier 

Summa Tekniskservice 

Lokalförvaltarna 

Planerat underhåll 

Tillgängligetsanpassningar 

Verksamhetsanpassningar av lokaler 

Säkerhetsåtgärder 

Lås och larm 

Skolgårdar/ gårdar 

Nytt gruppboende LSS 

Tillbyggnad Styrars för brukare med särskilda behov 

Solpaneler 

Renovering/ombyggnation/nybyggnation av skollokaler 

Projektering vision Lärkan, simhall och idrottshall 

Summa lokalförvaltarna 

Summa tekniska kontoret 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 

KUL TUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Förändringa av biblioteksrummet 

Digitala tjänster, RFID 

3000 

1000 

4100 

150 

750 

1000 

50 

1950 

7500 

1500 

1500 

1000 

500 

1500 

2000 

46500 

1000 

63000 

103250 

134925 

200 

800 

1000 1000 

1000 1800 

150 150 

750 750 

1000 1000 

50 50 

1950 1950 

7500 7500 

1500 1500 

1500 1500 

1000 1000 

500 500 

1500 1500 

14120 

1000 

139500 68000 

168120 81500 

200020 109250 

202395 116125 

200 



SUMMA KULTUR OCH FRITID 200 200 

SKOLNÄMND 

Inventarier Ösby 2000 2000 2400 

Inventarier Kungsängsgymnasiet 500 500 500 

Inventarier grundskola/förskola 1500 1500 1500 

Inventarier nya förskolor 450 

Inventarier nya grundskolor 1200 475 

Summa skolnämnden 4450 5200 5175 

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Arbetstekniska hjälpmedel 2776 2776 2776 

Inventarier anhörigcenter 25 25 

Inventarier nytt LSS boende 200 

Summa vår och omsorgsnämnden 2801 2801 2976 

TOTAL INVESTERINGSBUDGET 142376 209196 125376 

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att anta det socialdemokratiska förslaget till budget för 2016 och verksamhetsplan 2017 och 2018, samt 

att godkänna föreslagna utredningsdirektiv 

att kommunstyrelsen utöver budgeterat belopp bemyndigas att anvisa 1.500 tkr ur eget kapital 

att fastställa utdebitering till 22.31 kr för 2016 

att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att 01nsätta lån, det vill säga lån upp belopp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning 2016 

att Salabostäder AB ske ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta+ lo/o på insatt kapital, 

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande geno1nsnittlig statslåneränta+ 1 °/o på insatt kapital samt, 

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB 

att fastställa följande finansiella mål 

· resultatet ska vara lo/o för 2016, 2017, 2018 

·Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjä1nning ska vara större än nettokostnadsökningen 

· Styrelse/nämnder ska bedriva sin verksamhet ino1n av kom1nunfullmäktige beslutade anslag 

· styrelse/nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering. 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 

KOSTNADER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 
2015 Kapkostn exkl kapk Upp- Från t idig 

Nämnd/ Kontor räkning plan 
Kommunchef 8 110 0 8 110 162 -100 
Personalkontor 11 364 0 11 364 227 0 
Medborgarkontor 42 149 1 391 40 758 815 -480 
Ekonomikontor 9 716 0 9 716 194 
Tekniskt kontor 53 796 8 766 45 030 901 0 
Samhällsbyggnadskontor 71 91 1 1 234 70 677 1 414 
Räddningstjänsten 34 841 4 054 30 787 616 -135 
lntäktsfinansierad verksamhet: 0 
Lokalförvaltarna 162 067 47 589 114 478 2 290 
Övrigt intäktsfinansierat 152 467 15 374 137 093 2 742 
Kostenheten 56457 0 56 457 1 129 
Summa Kommunstvrelsen 602 878 78 408 524 470 10 490 -715 
Kultur- och fritidsnämnd 48 563 221 48 342 967 326 
Revision 845 0 845 17 -50 
Överförmyndare 3 483 0 3 483 70 
Skolnämnd 605 351 4 511 600 840 12 017 2 500 
Vård- o oms.nämnd 599 733 1 445 598 288 11 966 14 440 
TOTALT KOSTNADER 1 860 853 84 585 1 776268 35 527 16 501 

INTÄKTER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 2015 
Avgifter statsb Interna Övriga int TOTAL 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 0 0 -2 0 -2 
Personalkontor 0 0 -20 -480 -500 
Medborgarkontor 0 -575 -5 455 -396 -6 426 
Ekonomikontor 0 0 -13 -100 -113 
Tekniskt kontor -1 310 -2 196 -3 520 -4 660 -1 1 686 
Samhällsbyggnadskontor -3 727 0 -1 345 -8 281 -13 353 
Räddningstjänsten -61 -617 -389 -12 572 -13 639 
lntäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 0 0 -144 918 -1 7 149 -1 62 067 
Övrigt intäktsfinansierat -49 832 -484 -1 01 626 -525 -1 52 467 
Kostenheten 0 -201 -54 129 -1 127 -55 457 
Summa Kommunstvrelsen -54 930 -4 073 -311 417 -45 290 -415 710 
Kultur- och fritidsnämnd -2 570 0 -688 -2 723 -5 981 
Revision 0 0 0 0 0 
Överförmyndare 0 -250 0 0 -250 
Skolnämnd -14 508 -19 128 -52 776 -47 404 -133 816 
Vård- o oms.nämnd -5 613 -44 984 -70 387 -25 139 -1 46 123 
TOTALT KOSTNADER -77 621 -68 435 -435 268 -120 556 -701 880 

Budget 2016-2018 
Uppräkning 2% 

Kapitalk Kapitalk 
bef objekt budg proj 

0 0 
0 0 

929 421 
0 0 

3301 1 907 
1461 930 
3136 250 

44 057 6 501 
9 767 2 780 

0 19 
62 651 12 808 

199 64 
0 0 
0 0 

3143 1 048 
1 158 512 

67 151 14432 

KPI/Övrig j ustering 
Avgifter Interna 

0 0 
0 0 
0 -109 
0 0 

-26 -70 
-75 -27 

-1 -8 

0 -4 916 
-997 1 093 

0 -2 125 
-1 099 -6 162 

-51 -14 
0 0 
0 0 

-290 -1 056 
-112 -1 408 

-1 552 -8 640 

2015-08-18 

Kapitalk Förändring 
i ram strat plan 

0 988 
0 460 

1 350 1 500 
0 0 

5 208 -3 900 
2 391 900 
3 386 120 

50 558 -7 500 
12 547 

19 
75459 -7 432 

263 710 
0 0 
0 

4 191 -2 500 
1 670 6477 

81 583 -2 745 

Övriga int TOTAL 

0 0 
-10 -10 

-8 -117 
-2 -2 

-93 -1 89 
-1 66 -268 
-251 -260 

-343 -5 259 
-11 85 
-23 -2 148 

-907 -8 168 
-54 -119 

0 0 
0 0 

-948 -2 294 
-503 -2 023 

-2 412 -12 604 

Reviderad 
strat plan 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

Index 

Uppr 

Summa 
kostnader 

9 160 
12 051 
43 943 

9 910 
47 239 
75 382 
34 774 

159 826 
152 382 
57 605 

602 272 
50 608 

812 
3 553 

617 048 
632 841 

0 1907 134 

Summa NETTO 
intäkter RAM 

-2 9 158 
-510 11 541 

-6 543 37 400 
-115 9 795 

-11 875 35 364 
-13 621 61 761 
-13 899 20 875 

-1 67 326 -7 500 
-152 382 0 

-57 605 0 
-423 878 178 394 

-6 100 44 508 
0 812 

-250 3 303 
-136 110 480 938 
-148 146 484 695 
-714 484 1192 650 

2,0% 

Ditt Bud 
2015 

1 050 
687 

1 794 
194 

-6 557 
3 471 

-67 

-2 241 
-85 

1 148 
-606 

2 045 
-33 
70 

11 697 
33 108 
46 281 

Ditt Netto 
Budg 201 5 

1 050 
677 

1 677 
192 

-6 746 
3 203 
-327 

-7 500 
0 

-1 000 
-8 774 
1 926 

-33 
70 

9 403 
31 085 
33 677 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 
Beräknat i 2016 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2015 

KOSTNADER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 
201 5 Kapkostn exkl kapk 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 8 110 0 8110 
Personalkontor 11 364 0 11 364 
Medborgarkontor 42 149 1 391 40 758 
Ekonomikontor 9 716 0 9 716 
Tekniskt kontor 53 796 8 766 45 030 
Samhällsbyggnadskontor 71 911 1 234 70 677 
Räddningstjänsten 34 841 4054 30 787 
lntäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 162 067 47 589 114 478 
Övrigt intäktsfinansierat 152 467 15 374 137 093 
Kostenheten 56 457 0 56 457 
Summa Kommunstvrelsen 602 878 78 408 524470 
Kultur- och fritidsnämnd 48 563 221 48 342 
Revision 845 0 845 
Överförmyndare 3 483 0 3 483 
Skolnämnd 605 351 4 511 600 840 
Vård- o oms.nämnd 599 733 1 445 598 288 
TOTALT KOSTNADER 1 860 853 84 585 1 776268 

Upp- Från tidig 
räknina plan 

162 -1 00 
227 0 
815 -480 
194 
901 300 

1 414 
616 -15 

0 
2 290 
2 742 
1 129 

10 490 -295 
967 -1 94 

17 -50 
70 

12 017 7 233 
11 966 20 540 
35 527 27 234 

INTÄKTER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 2015 
Avgifter statsb Interna Övrioa int TOTAL 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 0 0 -2 0 -2 
Personalkontor 0 0 -20 -480 -500 
Medborgarkontor 0 -575 -5 455 -396 -6 426 
Ekonomikontor 0 0 -13 -100 -113 
Tekniskt kontor -1 310 -2 196 -3 520 -4 660 -11 686 
Samhällsbyggnadskontor -3 727 0 -1 345 -8 281 -13 353 
Räddningstjänsten -61 -617 -389 -12 572 -13 639 
lntäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 0 0 -144 918 -17 149 -162 067 
Övrigt intäktsfinansierat -49 832 -484 -101 626 -525 -1 52 467 
Kostenheten 0 -201 -54 129 -1 127 -55 457 
Summa Kommunstvrelsen -54 930 -4 073 -311 417 -45 290 -415 710 
Kultur- och fritidsnämnd -2 570 0 -688 -2 723 -5 981 
Revision 0 0 0 0 0 
Överförmyndare 0 -250 0 0 -250 
Skolnämnd -1 4 508 -19 128 -52 776 -47 404 -133 816 
Vård- o oms.nämnd -5 613 -44 984 -70 387 -25 139 -146 123 
TOTALT KOSTNADER -77 621 -68 435 -435 268 -120 556 -701 880 

Budget 2016-2018 
Uppräkning 2% 

Kapitalk Kapitalk 
bef objekt budg proj 

0 0 
0 0 

793 584 
0 0 

3 157 2 892 
1 419 1 352 
2 657 455 

39 917 13 665 
9 602 3 908 

0 55 
57 545 22 911 

162 70 
0 0 
0 0 

2 107 1 773 
1 055 849 

60 869 25 603 

KPI/Övrig justering 
Avgifter Interna 

0 0 
0 0 
0 -109 
0 0 

-26 -70 
-75 -27 

-1 -8 

0 -7 940 
-997 130 

0 -2 161 
-1 099 -10 185 

-51 -14 
0 0 
0 0 

-290 -1 056 
-112 -1 408 

-1 552 -12 663 
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Kapitalk 
i ram 

0 
0 

1 377 
0 

6 049 
2 771 
3 112 

53 582 
13 510 

55 
80 456 

232 
0 
0 

3 880 
1 904 

86 472 

Övriga int 

0 
-10 

-8 
-2 

-93 
-166 
-251 

-343 
-11 
-23 

-907 
-54 

0 
0 

-948 
-503 

-2 412 

Förändring Reviderad Summa Diff Bud 
strat plan strat plan kostnader 2015 

538 0 8 710 600 
400 0 11 991 627 

0 0 42 470 321 
0 0 9 910 194 

-3 900 0 48 380 -5 416 
900 0 75 762 3 851 
120 0 34 620 -221 

-7 500 162 850 783 
0 153 345 878 
0 57 641 1 184 

-9 442 0 605 679 2 801 
710 0 50 057 1 494 

0 812 -33 
3 553 70 

-2 500 0 621 470 16 119 
1 577 0 634 275 34 542 

-9 655 0 1 915 846 54993 

Summa NETTO Diff Netto 
TOTAL intäkter RAM 2015 

0 -2 8 708 600 
-10 -510 11 481 617 

-117 -6 543 35 927 204 
-2 -115 9 795 192 

-189 -11 875 36 505 -5 605 
-268 -13 621 62 141 3 583 
-260 -13 899 20 721 -481 

-8 283 -1 70 350 -7 500 -7 500 
-878 -153 345 0 0 

-2 184 -57 641 0 -1 000 
-12 191 -427 901 177 778 -9 390 

-119 -6 100 43 957 1 375 
0 0 812 -33 
0 -250 3 303 70 

-2 294 -136 110 485 360 13 825 
-2 023 -1 48 146 486 129 32 519 

-16 627 -718 507 1 197 339 38 366 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2018 
Beräknat i 2016 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2015 

KOSTNADER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 
2015 Kapkostn exklkapk 

Nämnd( Kontor 
Kommunchef 8 110 0 8 110 
Personalkontor 11 364 0 11 364 
Medborgarkontor 42 149 1 391 40 758 
Ekonomikontor 9 716 0 9 716 
Tekniskt kontor 53 796 8 766 45 030 
Samhällsbyggnadskontor 71 911 1 234 70 677 
Räddningstjänsten 34 841 4 054 30 787 
lntäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 162 067 47 589 114 478 
Övrigt intäktsfinansierat 152 467 15 374 137 093 
Kostenheten 56 457 0 56 457 
Summa Kommunstyrelsen 602 878 78 408 524470 
Kultur- och fritidsnämnd 48 563 221 48 342 
Revision 845 0 845 
Överförmyndare 3 483 0 3 483 
Skolnämnd 605 351 4 511 600 840 
Vård- o oms.nämnd 599 733 1 445 598 288 
TOTALT KOSTNADER 1 860 853 84585 1 776 268 

Upp- Från tidig 
räkninQ plan 

162 -100 
227 
815 -480 
194 
901 300 

1 4 14 
616 -1 35 

2 290 
2 742 
1 129 

10 490 -415 
967 -194 

17 -50 
70 

12 017 2 233 
11 966 19 640 
35 527 21 214 

INTÄKTER BUDGET UTGÅNGSLÄGE 2015 
Avgifter statsb Interna Övriaa int TOTAL 

Nämnd( Kontor 
Kommunchef 0 0 -2 0 -2 
Personalkontor 0 0 -20 -480 -500 
Medborgarkontor 0 -575 -5 455 -396 -6 426 
Ekonomikontor 0 0 -13 -100 -11 3 
Tekniskt kontor -1 310 -2 196 -3 520 -4 660 -11 686 
Samhällsbyggnadskontor -3 727 0 -1 345 -8 281 -13 353 
Räddningstjänsten -61 -617 -389 -12 572 -13 639 
lntäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 0 0 -144 918 -17 149 -162 067 
Övrigt intäktsfinansierat -49 832 -484 -101 626 -525 -1 52 467 
Kostenheten 0 -201 -54 129 -1 127 -55 457 
Summa Kommunstvrelsen -54 930 -4 073 -311 417 -45 290 -415 710 
Kultur- och fritidsnämnd -2 570 0 -688 -2 723 -5 981 
Revision 0 0 0 0 0 
Överförmyndare 0 -250 0 0 -250 
Skolnämnd -14 508 -19 128 -52 776 -47 404 -133 816 
Vård- o oms.nämnd -5 613 -44 984 -70 387 -25 139 -146 123 
TOTALT KOSTNADER -77 621 -68 435 -435 268 -120 556 -701 880 

Budget 2016-2018 
Uppräkning 2% 

Kapitalk Kapitalk 
bef objekt budg proj 

0 0 
0 0 

592 743 
0 0 

3 054 3 807 
1 353 1 765 
1 787 584 

38 777 20 543 
8 11 2 4 745 

0 90 
53 675 32 277 

162 88 
0 0 
0 0 

1 581 2 531 
937 1 187 

56 355 36 083 

KPIIÖvrig j ustering 
Avgifter Interna 

0 0 
0 0 
0 -109 
0 0 

-26 -70 
-75 -27 

-1 -8 

0 -1 3 678 
-997 783 

0 -2 196 
-1 099 -1 5 305 

-51 -14 
0 0 
0 0 

-290 -1 056 
-1 12 -1 408 

-1 552 -17 783 
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Kapitalk 
i ram 

0 
0 

1 335 
0 

6 861 
3 118 
2 371 

59 320 
12 857 

90 
85 952 

232 
0 
0 

4 112 
2 124 

92 420 

Övriaa int 

0 
-10 

-8 
-2 

-93 
-166 
-251 

-343 
-11 
-23 

-907 
-54 

0 
0 

-948 
-503 

-2 412 

Förändring Reviderad Summa Diff Bud 
strat plan strat plan kostnader 2015 

538 0 8 710 600 
0 0 11 591 227 
0 0 42 428 279 
0 0 9 910 194 

-3 900 0 49 192 -4 604 
900 0 76 109 4 198 
120 0 33 759 -1082 

-7 500 168 588 6 521 
0 152 692 225 
0 57 676 1 219 

-9 842 0 610 655 7 777 
710 0 50 057 1 494 

0 812 -33 
3 553 70 

5 000 0 624 202 18 851 
7 977 0 639 995 40 262 
3 845 0 1 929 274 68 421 

Summa NETTO Diff Netto 
TOTAL intäkter RAM 2015 

0 -2 8 708 600 
-10 -510 11 081 217 

-117 -6 543 35 885 162 
-2 -115 9 795 192 

-1 89 -11 875 37 317 -4 793 
-268 -13 621 62 488 3 930 
-260 -13 899 19 860 -1 342 

-14 021 -176 088 -7 500 -7 500 
-225 -152 692 0 0 

-2 219 -57 676 0 -1 000 
-17311 -433 021 177 634 -9 534 

-119 -6 100 43 957 1 375 
0 0 812 -33 
0 -250 3 303 70 

-2 294 -136 110 488 092 16 557 
-2 023 -148 146 491 849 38 239 

-21 747 -723 627 1205647 46 674 



RESUL TATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 

S förslag 
Budget 2016-2018 
Uppr.ram 2% 2016 

2017-2018 index 2,5% 

Plan 
2016 

332 191 
-1 468 691 

-57 849 

Plan Plan 
2017 2018 

344 619 358 614 
-1 511 035 -1 559 169 

-59 998 -63 473 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 194 349 -1226414 -1 264 028 

Skatteintäkter 939 388 979 781 1 021 912 
Generella statsbidrag och utjämning 281 765 275 963 268 221 
Finansiella intäkter 3483 3483 3483 
Finansiella kostnader -7 519 -10 332 -13847 

RESULTAT FORE EXTRAORDINARA 
POSTER 22 767 22482 15 740 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RESULTAT 22 767 22 482 15 740 

2015-08-20 



Bilaga KS 2015/147/4 

gSALA 
~ KOMMUN 

Plats och tid 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN 

Sammanträdesdatum 

2015-08-19 
SALA f<OMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -08 · 1 9 

Beslutande 
Ledamöter 

Borgmästaren, Rådhuset, kl 15.00-15.30 

Jenny N olhage, ordförande 
Diarienr / Aktbilaga 

lp/5 5'1'1 5 

Jane Allansson, vice ordförande och sekreterare 
Åsa Haga Eriksson, Lärarnas Riksförbund 
Marita Karlström-Andersson, Lärarförbundet, andre vice ordförande 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 

Närvarande representanter 

övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Ewa Hjorth, Kommunal 
Christine Johansson, Naturvetarna 
Nina Nilsson, Vision 

Marie Öhlund, sekreterare 

Åsa Haga Eriksson 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

organ CESAM 

Sammanträdesdatum 2015-08-19 

Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift 

----------------.----------------

Paragrafer 40-42 

l (2) 



§40 

§ 41 

§ 42 

Justerandes sign 

Sammanträdets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN 

Sammanträdesdatum 

2015-08-19 

a. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

a. Åsa Haga Eriksson utses att justera dagens protokoll. 

Informationsärenden 

a. Strategisk plan. 
Inkommen skrivelse från Lärarförbunden, bilaga 1. 
Inkommen skrivelse från Kommunal, bilaga 2. 
Vision har inget att erinra mot Allians i Salas förslag till strategisk plan 2016-
2018. 
Naturvetarna ställer fråga om vad arbetsgivaren gör angående ohälsotal för med
arbetarna. Ordförande svarar att det inte är någon förändring och då redovisas 
det inte i föreliggande förslag. 

Samtliga fackliga representanter önskar genomgång i samverkan av respektive 
nämnds förslag till strategisk plan för att ha möjlighet att lämna synpunkter före 
beslut. 

Ordförande informerar om att ändrad skatteunderlagsprognos gör att siffrorna i 
redovisat förslag från Allians i Sala kommer att ändras. 

Mötets avslutande 

a. Nästa CeSam är 2015-09-02 kl 09.15-12.00 i Borgmästaren. 

b. Sammanträdet förklaras avslutat. 

Utdragsbestyrkande 

2 (2) 



Sala 150818 

Angående strategisk plan 2016-18 

Renovering/ombyggnation/nybyggnation av skollokaler är inte alls preciserad och är därför 

svårt att ha några synpunkter på. 

Vi förutsätter att planeringen av Salas framtida skollokaler sker i nära samverkan med 

personal/fack och att risk-och konsekvensanalys sker i god tid innan beslut. 

Vi vill också påpeka vikten av att man låter de pedagogiska aspekterna och arbetsmiljön, för 

både elever och personal, väga tyngre än de ekonomiska och att man planerar långsiktigt då 

barnkullarna ökar. 

Gällande det ökande ohälsotalet där kommunen har ett mål att arbeta mot. Inga pengar 

finns avsatta till detta arbete annat än ytterligare en medarbetarenkät. Vi menar att ingen 

långsiktig utvärdering skett efter den förra och upplever att vi inte fått något gehör för våra 

varningssignaler. Vi efterlyser en bättre/effektivare samverkansorganisation när det gäller 

medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa i Sala kommun. 

Åsa Haga-Eriksson Lärarnas riksförbund 

Marita Karlström-Andersson Lärarförbundet 



El Kommunalo 
BERGSLAGEN, Sektion Sala 

Sala 2015-08-17 

Kommunals yrkande till Strategiskplan 2016-2018 

l(ommunövergripande. 

sid 115 

För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser Kommunal att 
friskvård införs på arbetstid, särskilt viktigt då ohälsotalet är så högt. Vi ser med stor oro på hur 
sjukskrivningarna ökar bland våra medlemmar (extremt höga siffror inom Vård och Omsorg). Förntom 
hur va1je enskild person drabbas är det en stor kostnad för Sala Kommun som arbetsgivare. Kollllllunal 
anser att det är oerhö1t viktigt att det jobbas aktivt med arbetsmiljön och arbetsbelastningen. 6-tinunars 
arbetsdag är ett sätt som vissa kommuner har infö1t med positiva effekter även ekonomiskt. Det är även 
av vikt att resurser från företagshälsovården används i ett tidigt skede samt på ett effektivt sätt. 

Det ska även tillsättas resurser för att ge möjlighet till att stärka upp bemanningen vid behov samt att man 
jobbar aktivt för att minimera ensamarbete och delade turer. Det borde vara en självklarhet att delade 
turer, d.v.s. längre rast än I tim inte förekommer. 

Kommunal anser att alla ska kunna leva på sin inkomst, därför ska Rätt till heltid vara en självklarhet. 

Kommunal anser att Kommunens verksamheter i största möjliga omfattning drivs i egen regi och inte 
utförs av entreprenörer och inhyrd arbetskraft. 

Yrkande: 

Att utrymme ges för att friskvård schemaläggs. 

Att pengar tillsätts för att kunna öka bemanningen för att uppnå en god arbetsmiljö båda vid tillflilliga 
behov såväl som vid långvariga. 

Att pengar tillsätts för att införa Rätten till heltid. 

Att kommunens verksamheter i största möjliga omfattning drivs i egen regi. 



~Kommunalo 
BERGSLAGEN, sektion Sala 

Kommunals yrkande till Strategiskplan 2016-2018 

Vård och omsorg. 

sid 2/5 

Kommunal ser med stor oro på bristen på personer som söker sig till yrken inom vården. Detta i 
kombination med den period av stora pensionsavgångar vi är upp i gör det än viktigt att jobba för att 
dessa yrken blir attraktivare. Att få folk att stanna inom vården måste därför vara viktigt likväl som att 
fler söker sig dit! Sala kommun måste bevisa att de är den attraktiv arbetsgivare som man anser sig vara! 

Ett led i det är att grnndbemanningen är väl avvägd utifrån verksamhetens behov, få bort de delade 
turerna, rätt till heltid, trygga anställningar, friskvård på arbetstid och höjda ingångslöner. För att höja 
yrkets status och locka fler vill Konununal att man tillsätter resurser för att inrätta "Vårdambassadörer", 
som är ute i skolor och inspirerar och informerar om yrkets möjligheter samt att de som går ut Vård och 
Omsorgs collage med godkända betyg erbjuds en tillsvidareanställning. 

Arbetsbelastningen har ökat genom besparingar på vikarier och även att det saknas vikårier. Man sätter 
inte alltid in vikarier då någon är sjuk eller personal behöver vara ledig. Vi ser en risk för utbrändhet och 
att man av solidaritet går och jobbar fast man är sjuk. Den höga arbetsbelastningen påverkar ohälsotalet i 
Kommunen negativt och även bmkarnas säkerhet. 

Yrkande: 

Att resurser sätts till för att ta bort de delade turer samt införa rätten till heltid. 

Att ingångslönerna höjs. 

Att pengar läggs på att öka bemanningen så att arbetsmiljön blh· tillfredsställande. 

Att pengar avsätts till att starta upp ett projekt med "Vårdambassadörer". 



f3 Kommunalo 
BERGSLAGEN, Sektion Sala 

Kommunals yrkande till Strategiskplan 2016-2018 

Skola och Förskola. 

sld315 

Det är inte bara högskolekompetens som avgör kvaliten på våra förskolor och fritidshem. Vår åsikt är att 
personalens kompetens och arbetssätt inte enbart hänger ihop med att man har högskoleutbildning. Det är 
en enkel lösning att ha inställningen att kvaliten pä verksamheten höjs enbart när 
förskolelärare/fritidspedagoger anställs. I arbetslaget kompletterar vi varandra och bidrar till att kvaliten 
på verksamheten höjs genom väl fungerande arbetslag. 

Lagstiftaren går inte in och styr vilken fördelning av yrken som skall finnas i förskolan/fritidshem. Det 
som man kan utläsa är att det måste finnas en huvudman, en förskolechef samt en förskolelärare som 
ansvarar för utbildningen och undervisningen. Därför anser Kommunal att den policy som finns inom 
förskoleverksamheten i Sala Kommun om att man skall ha fördelningen två förskolelärare och en 
barnskötare per avdelning tas bort. 

För att förbättra kvaliten och även arbetsmiljön i förskolan och på fritidshemmen ser vi ett stort behov av 
att personalpoolen utökas och utvecklas efter behov. 

Frågan om arbetskläder ät· fortfarande högst aktuell då det inte gjo1ts något åt detta inom Förskola och 
Fri tidshem. 

Kommunal anser att den Pedagogiska omsorgen, familjedaghem hos dagbarnvårdare, är en verksamhet 
som behöver finnas kvar och även utvecklas för att tillgodose behov för barn som behöver mindre 
grupper, pedagogiskomsorg på obekväm arbetstid och i sin närmiljö. 

Vi efterlyser en övergripande strategi för nyanlända barn som kommer till förskolan och fritidshemmen. 
Mer resurser behövs för att möta barnen samt föräldrar med annat modersmål. 

Vi anser att Sala Kommun som attraktiv arbetsgivare behöver se över ingångslönerna. 



§Kommunala 
BERGSlAGEN, Sektion Sala sid4/5 

Yrkande: 

Att kommunens policy med att man skall ha två förskolelärare och en barnskötare per avdelning tas bort. 

Att vikariepoolen utökas och utvecklas. 

Att pengar tillsätts till arbetskläder för personal inom förskola, pedagogisk omsorg och fri tidshem. 

Att en kommunövergripande grupp från olika förvaltningar tillsätts för att ta fram plan för att främja 
bamens integration i Sala kommun. 

Att familjedaghem hos dagbarnvårdare ses som ett bra komplement för att tillgodose barns olika behov 
och även att hålla nere barnantalet i grnpperna. 

Att tillskjuta pengar till Komvux så även de som redan har en gymnasieutbildning och vill utbilda om sig 
får den möjligheten. 

Att ingångslönerna höjs. 



§! Kommunala 
BERGSLAGEN, Sektion Sala 

Kommunals yrkande till Strategiskplan 2016w2018 

Kommunstyrelsen. 

sid 5/5 

För att upprätthålla målet med att maten lagas från gnmden i Mål tidsenheten krävs att bemanningen läggs 
utifrån det. Vi anser att bemanningen som nu ligger i Måltidsenheten försämrar arbetsmiljön drastiskt för 
de som jobbar i köken om man inte frångår målsättningen med att laga maten från grunden. 
Kommunal anser att det krävs utökad bemanning och även att de byggs tillagningskök där det idag 
fortfarande är mottagningskök. 

För att få utbildade vikarier anser Kommunal att det även i denna verksamhet införs en vikariepool, 
liknande den som finns på Vård och omsorg. 

För att kunna höja kompetensen och få utbildat personal till kostenheten anser vi att ingångslönerna höjs. 

Inom enheten Tekniska kontoret anser Konummal att det är viktigt att man strävar efter att behålla 
anställda och arbetsuppgifterna i egen regi så långt som möjligt. 

Yrkande: 

Att pengar till mer personal tillförs och i och med det säkerhetställs även kvaliten på maten. 

Att man imättar en vikariepool. 

Att tillagningskök byggs där endast mottagningskök finns. 

Att ingångslönerna höjs. 

Att kommunens verksamheter i största möjliga omfattning drivs i egen regi. 

EwaHjorth Catharina Rothoff 



Kommunfullmäktige Sala kommun 

Interpellation till ordförande i vård och omsorgsnämnden Christer Eriksson(C). 

Nästan varje dag kan man läsa i media om kris inom vård och omsorg. Jag är väl medveten 

om att det finns stora skillnader mellan kommunerna om hur djup krisen är. Då vi står nära 

stora pensionsavgångar samtidigt som antalet sökande till vård programmet liksom till 

utbildning till socialarbetare lockar färre och färre och antalet äldre ökar kraftigt. På samma 

sätt ökar också behovet av socialarbetare. 

Jag vill fråga ordförande i vård och omsorgsnämnden: 

Vilken plan har ordförande i Vård och Omsorg för att motarbeta personalflykt från den 

kommunala socialtjänsten/äldreomsorgen?. 

Finns det någon plan för hur man skall behålla kompetent erfaren personal, vad gäller 

rekrytering utbildning, fortbildning, löneutveckling och ev karriärvägar? 

Om nej, planeras det för att upprätta en plan? 

Sala 2015.08.24 

\ 

Tomm :)""~" (SI 



Kommunfullmäktige 
Sala kommun 

MOTION 

Väckes av: Eva Stenberg och Emil Andersson 

Ärende: Förnya fullmäktiges arbetsformer 

SIO,LA V!'\ ,fi\l) L-l-1'" < ,v.J1t•1L1 111 

Kommunstyrelsens förvaltning 

En översyn behöver ske av kommunfullmäktiges arbetsformer för att 
modernisera och effektivisera arbetet. Vi anser att följande frågor behöver 
utredas: 

1. En ny sammanträdeslokal med bättre säkerhet och modem teknik 
2. Istället för inställda sammanträden kan den tiden användas till 

allmänpolitiska debatter i kommunalpolitiska frågor till exempel 
bostadsbyggande eller vilka satsningar som bör göras på skolorna samt 
seminarier-information om större frågor som ska behandlas vid ett senare 
tillfälle 

3. Uppdatera säkerhetsrutinema vid fullmäktigesammanträdena 
4. Öka intresset för allmänheten att besöka fullmäktigesammanträdena 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att genomföra föreslagen 
utredning och att ett förslag redovisas för kommunstyrelsen senast i december 
2015. 

Sala 2015-06-15 

~~~ 
Eva Stenberg (S) 

Y#,,;,q' ~ 
~~frsson (S) 



Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -07- 2 8 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 

Namn: 

Gatuadress; 

Postnummer, ort: 

Telefon; 

I Förslagets rubrik: ·Bvl,Luii,yb, 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

2014-01-22 
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Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2015-06-02 

Namn: Birgitta Rosen 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
73325 Sala 

2014-01-22 

BlANKITT: MEDBORGARFÖRSlAG 

Kommunstyrelsens lörvaltnlng 

lnk. 2015 ·06· O 5 

Gatuadress: Brunnsgatan 11 C 

Postnumme~ort:~7~3~3~3~1::..:::Sa~l~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Telefon: 0224-13521 

Förslagets rubrik: 
Offentlig toalett vid Fiskartorget. 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsatt skriva i baksidans skrivfalt om du behöver mer utrymme): 

Jag tillhör den grupp sam i uppdrag från Handikapprådet och Sala kommun arbetar med inventering av 
tillgängligheten i Sala. Tillgänglighet i allmänhetens ögon innebär att det ska vara lätt att kunna leva i 
samhället trots att någon är rullstolsburen eller synskadad. Vi kan kalla dem för synliga funktionshinder. 
Då handlar det om att ta bort trösklar, bygga ramper eller ha stora prislappar med bra kontrast på 
siffrorna. 

Många funktionshinder är osynliga men är minst lika stora handikapp som de synliga. Flera av dessa kräver 
tillgång till toalett med mycket kort varsel såsom olika tarmsjuk.domar eller inkontinens. Även vi i 
tillgänglighetsgruppen har blivit överraskade att så många är så beroende av att få tillgång till en 
toalett när de besöker Sala stad. Men detta är ju inget de talar högt om. Denna grupp planerar sina resor 
efter toalettillgången lika noga som en rullstolsburen person planerar parkeringar för rörelsehindrade. 

Vi kan konstatera att behovet av ytterligare en offentlig toalett norr om centrala Sala är stort. Idag 
finns två offentliga toaletter, en på Fredstorgets parkering och en i Stadsparken, där Karlbergs kiosk 
stod. Den är stängd nattetid. I Galleria Sala Torg finns ytterligare en toalett under Gallerians 
öppettider. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 
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[forts. sid 1. Beslaiv och motivera ditt förslag) 

Befinner du dig norr om centrum finns en toalett vid Biblioteket när det är 
öppet. Efter stängningstid så finns bara toaletten på Fredstorget eller i 
stadsparken kvar att tillgå vilket kan vara för långt avstånd från 
Fiskartorget. 

Vårt förslag är att ytterligare en offentlig toalett anordnas vid Fiskartorget 
på lämplig plats. 
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Motion till 

Sala Kommunfullmäktige. 

Väckes av: Tommy Johansson 

Utredning om koncernbolag. 

För 10-15 år sedan var det mycket vanligt att det bildades kommunala 

koncernbolag. Främsta drivkraften var då att på ett enkelt sätt minimera 

skatter. Då liksom nu känns den motiveringen inte tilltalande. Det finns dock 

andra skäl som är betydligt mer tilltalande ur ett demokratiskt synsätt: 

- Kan bildadet av ett koncernbolag göra en insats till att skapa enhetliga system 

när det gäller löner, personal, bokföring, planering, telefoni, bilar/fordon? 

- Kan bildandet av ett koncernbolag förbättra bolagens ekonomiska situation 

genom bättre likviditet, soldititet, kassaflöde mm ? 

-Kan bildandet av ett koncernbolag möjliggöra att andra verksamheter som i sin 

helhet betalas av taxekollektivet överföras från skattekollektivet? 

Det är av största vikt att den huvudsakliga verksamheten, exempelvis el, 

vatten, avlopp och bostäder fortsätter som vanligt i kommande dotterbolag. 

Inte minst på grund av att Heby kommun också är delägare i SHEAB. Ett 

bildande av koncernbolag torde också möjliggöra utökat sammarbete/ägande 



med Heby kommun men också möjligheter till nya verksamheter med andra 

kommuner. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag: 

Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunsstyrelsen att utreda 

frågan om koncernbolag. 

Sala 4/6 - 2015 



Till Sala kommunfullmäktige F! Motion 

Feministiskt initiativ 

Utökad elevhälsa i Sala kommun 
I en ny forskningsstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften "The Lancet Psychiatry" har 
många forskare över tid jämfört den psykiska hälsan hos drygt 5 000 personer i Storbritannien 
och USA. Syftet med studien var att jämföra den psykiska hälsan de hade som vuxna om de 
hade blivit mobbade eller varit utsatta för omsorgssvikt i hemmet som barn. Resultatet visar att 
personer som varit mobbade som barn har signifikant högre psykisk ohälsa än barn som varit 
vanvårdade. De har oftare depression, ångest och lider oftare av självmordstankar. Tilläggas 
kan också att barn som är utsatta för vanvård i högre grad är utsatta för mobbning i skolan. 

Det finns statistik kring mobbade barn i Sverige. Enligt Skolverket har 7-8 procent av landets 
alla elever varit utsatta för mobbning och enligt antimobbningsorganisationen Friends utsätts 
60 000 barn varje år. Friends släppte en rapport 2014 som visar att flickor överlag är mer 
utsatta för kränkningar och känner sig otrygga i skolan, jämfört med pojkar. Rent generellt i 
Sverige vet vi också att det många gånger finns allvarliga brister i elevhälsan. Vid 
Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2012 konstaterades detta på en av tio grundskolor. Det 
handlade främst om att någon eller några av elevhälsans kompetenser saknas eller att 
tillgången bedöms vara bristfällig. Risken blir då att det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet blir lidande. 

Av de fall som resulterade i flest fall av kritik från Skolinspektionens sida vad gäller 
anmälningar till BEO, Skolinspektionens Barn- och elevombud, handlade en majoritet om att 
skolan inte gjort tillräckligt vad gäller kränkande behandling av elev. Även Salas skolor får 
anmälningar gällande detta, senast mycket tydligt uppmärksammat i Sala Allehanda. Den 
gången handlade det om Åkraskolan, en av kommunens mest belastade skolor rent 
socioekonomiskt. 

Vartannat år gör Landstinget i Västmanland en undersökning som heter "Liv och hälsa Ung" 
och den gjordes senast 2014. Den görs i årskurs sju, nio och årskurs två på gymnasiet. I 
resultatet för Sala kommun är det mycket som är anmärkningsvärt. Andel pojkar i årskurs sju 
som anger att de varit utsatta för fysisk mobbning det senaste året är 29 0/o och flickor 14 0/o. 
Där skiljer sig Sala markant från övriga länet med dubbelt så höga siffror vad gäller pojkars 
utsatthet. 

Även flickorna ligger högre än i övriga länet, dock inte lika markant som pojkarna. Vad gäller 
indirekt mobbning (frusit ut, ljugit. pratat skit om osv.) uppger 30 0/o av pojkarna att de varit 
utsatta för detta, medan en så stor del som 49 0/o av flickorna i årskurs sju uppger att de varit 
utsatta. Detta problem är självfallet inget som börjar så fort eleverna börjar högstadiet, det 
grundläggs i tidigare åldrar och är något som elever redan från start behöver hjälp med i skolan, 
både den som utsätts och den som utsätter. 

Idag finns två kuratorer anställda för alla grundskolor i Sala kommun. De är placerade på varsin 
högstadieskola och har viss procent på andra skolor. Från och med i höst kommer dessa 
kuratorer inte att ha varsin rektor som närmaste chef, utan tillhöra elevhälsan centralt. Det är 
ett bra beslut, det kan leda till att de två tjänsterna fördelas mer rättvist över skolorna. Däremot 
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räcker inte endast två kuratorer till för ~orton stycken grundskolor. Att arbeta som kurator är 
ett arbete som kräver relationsskapande och som kräver närvaro för att skapa tillit hos eleverna 
och därmed kunna göra skillnad. En kurator ska heller inte enbart "släcka bränder'' och vara 
med vid akuta situationer, utan har också i uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, 
vilket enligt Skolverket är det arbete som blir lidande när tillgången inom elevhälsan är 
bristfällig. Feministiskt initiativ Sala anser tillgången vara mycket bristfällig i Sala kommun. 

Om vi tar exemplet Åkraskolan återigen är det en skola med det upptagningsområde som är 
mest belastat socioekonomiskt. Åkraskolan tar också emot flest nyanlända av alla skolor i 
kommunen och är den av grundskolorna som är utmärkande vad gäller ärenden till 
kommunens centrala resursteam och ansökningar till skolpsykologerna. Enligt den 
skolpsykolog som har ansvar för just Åkraskolan (en av just nu två skolpsykologer med ansvar 
för hela kommunens skolor) har Åkraskolan markant fler och tyngre ärenden än övriga skolor. 
Det handlar mest om beteendeproblematik, men även dåligt mående bl. a. 

Enligt kommunens samordnare av modersmå!sundervisning, som placerar flest elever på just 
Akraskolan beroende på var i kommunen eleverna bosätter sig, finns ett stort behov av socialt 
stöd i den process det innebär att komma som nyanländ elev. Det är många elever på 
Åkraskolan som har trauman bakom sig och förväntas kunna fungera i en normal skolmiljö, 
trots sitt bagage. Ett socialt stöd i skolan är viktigt för att elevernas behov ska bli tydliga, att 
de ska få en fungerande skolgång, att någon med rätt kompetens kan avgöra var de kan få rätt 
typ av hjälp samt även för att stötta barn och familjer på olika sätt. Ur ett rent 
samhällsekonomiskt perspektiv vinner vi mycket på tidiga insatser för dessa barn. 

Enligt Rädda Barnens rapport "Stöd till barn i utsatta situationer'' (ISBN: 978-91-7321-439-1) 
går det I 066 elever per skolkurator i Sala kommun. Rekommendationen är 400-600 elever. 
Enligt samma rapport har 89 % av landets grundskolor en kurator placerad på skolan, vilket 
endast två av skolorna i Sala kan säga att de har i dagsläget, nämligen högstadieskolorna. 

Vi anser det vara av största vikt att Sala kommun tillgodoser behovet av kuratorer för alla 
åldersgrupper i Sala kommuns skolor, kuratorer som kan arbeta förebyggande både på 
organisatorisk, grupp- och individnivå. En väl fungerande elevhälsa verkar också förebyggande 
vad gäller inströmmande ärenden till socialtjänsten och, som det också visas i den 
vetenskapliga artikeln hänvisad till ovan, skulle också förhindra psykisk ohälsa hos dem som 
vuxna. 

Feministiskt initiativ Sala anser att Sala kommun just nu inte lever upp till Skollagens 25 Kap 
§25 som lyder: ( ... ) Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator( ... ) 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
• att Sala kommun vidtar åtgärder för att leva upp till Skollagens 25 Kap §25. 
• att Sala kommun tillgodoser tillgång till kurator för samtliga elever i årskurserna F-6 

med det av Rädda Barnen rekommenderade antalet elever, dvs, 400-600 
elever/kurator. 
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., att Åkraskolan får en kurator anställd på heltid för att dels kunna ta emot nyanlända 
elever på bästa sätt och utarbeta arbetssätt och metoder tillsammans med övriga aktörer 
i Sala kommun för detta, att sprida till övriga skolor i kommunen, men också för att 
tillgodose det stora behov av socialt stöd som finns på Åkraskolan överlag. 

Sala, den I O juni 2015 

Med bästa hälsningar, 

Beatrice Björkskog, gruppledare, Feministiskt initiativ Sala 
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