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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

!If, NDLI NG 
NR 6(1 2016 

2016-10-25 

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 

Beredning 
Ledningsutskottets beslut 2016-10-18, § 215 
Reviderad Bilaga KS 2016/185/1, budgetskrivelse, Allians för Sala 
Reviderad Bilaga KS 2016/185/3 A, förslag budget Allians för Sala 

Dnr 2016/1238 

Bilaga KS 2016/185/4, förändringar i förhållande till beslutat budgetdirektiv 
Bilaga KS 2016/185/5, Socialdemokraternas förlagtill budget 2017 och verksam
hetsplan 2018-2019 

Ekonomichef Mårten Dignell, controller Inger Lindström, redovisningsekonom Anna 
Cedervång, ekonomisekreterare Mirjam Olsson, ekonom Daniel Ahlin, ekonom Sofia 
Eriksson deltar vid ärendets beredning. 

Carola Gunnarsson (C) föredrar gjorda ändringar i reviderat förslag till Budget 2017 
och Verksamhetsplan 2018-2019 från Allians för Sala. Alla yrkanden läggs med hän
visning till detta förslag Reviderad Bilaga KS 2016/185/1 och Reviderad bilaga KS 
2016/185/3 A 

Ulrika Spåreho (S) föredrar Socialdemokraternas förslag till Budget 2017 och Verk
samhetsplan 2018-2019, Reviderad Bilaga KS 2016/185/5. 

Kommunstyrelsen. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till193 828 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till198 530 tkr och år 
2019 till203 509 tkr. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till195 103 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till199 803 tkr och år 
2019 till 204 790 tkr 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till193 828 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till198 530 tkr och år 
2019 till 203 509 tkr. 

Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOI<OLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-10-ZS 

Kommunstyrelsen. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 
269 37S tkr, samt 
att investeringsplan för kommunstyrelsen 2018 fastställs tillZOO 62S tkr och år 
2019 till 289 sos tkr. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 
271 37S tkr, samt 
att investeringsplan för kommunstyrelsen 2018 fastställs tiii20117S tkr och år 
2019 till 287 8SS tkr. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2017 fastställs till 
269 37S tkr, samt 
att investeringsplan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs tillZOO 62S tkr och år 
2019 ti11289 SOS tkr. 

Kultur- och fritidsnämnd. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 
43 904 tkr 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till44 994 tkr 
och år 2019 till46 148 tkr. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 
43 909 tkr 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till44 998 tkr 
och år 2019 till46 1S4 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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BESLUT 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 fastställs till 
43 904tkr 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till44 994 tkr 
och år 2019 till46 148 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnd, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 fast
ställs till O kr 
att investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 200 tkr och 
år 2019 till O tkr. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur-och fritidsnämnden år 2017 fast
ställs till O kr, 
att investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2018 faststäils till 200 tkr och 
år 2019 till O tkr. 

Revision. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
.att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2017 fastställs till824 tkr 
att driftbudget/plan för revisionen år 2018 fastställs till845 tkr och år 2019 till867 
tkr. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2017 fastställs till 824 tkr 
att driftbudget/plan för revisionen år 2018 fastställs till 845 tkr och år 2019 till867 
tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2017 fastställs till 824 kr, 

att driftbudget/plan för revisionen år 2018 fastställs till845 tkr och år 2019 till867 
tkr. 

Överförmyndaren. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2017 fastställs till3 343 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2018 fastställs till3 427 tkr och år 
2019 till3 516 tkr. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2017 fastställs till3 343 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2018 fastställs till3 427 tkr och år 
2019 till3 516 tkr. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2017 fastställs till3 343 kr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2018 fastställs till3 427 tkr och år 
2019 till3 516 tkr. 

Skolnämnd. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till496 008 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för skolnämnden år 2018 fastställs till 508 210 tkr och år 2019 
till521130 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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Ulrika Spåreho (S) yrkar 

SAM MANTRÄDESP ROTOI<OLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till496 008 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för skolnämnden år 2018 fastställs till 508 205 tkr och år 2019 
till 521143 tkr. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till496 008 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för skolnämnden år 2018 fastställs till 508 210 tkr och år 2019 
till 521130 tkr. 

Skolnämnd. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till4000 
tkr, samt 
att investeringsplan för skolnämnden år 2018 fastställs till6075 tkr och år 2019 till 
4000 tkr. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifaii tiii ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2017 fastställs till4000 
tkr, samt 
att investeringsplan för skolnämnden år 2018 fastställs till6075 tkr och år 2019 till 
4000 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnd. driftbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 
512 026 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 524 354 
tkr och år 2019 till 537 407 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

att driftbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 
512 489 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs tili 524 812 
tkr och år 2019 till 537 884 tkr. 

JBESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 fastställs till 
512 026 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till524 354 
tkr och år 2019 till 537 407 tkr. 

Vård-och omsorgsnämnd. investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 fast
ställs till 2 801tkr, samt 
att investeringsplan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till2 976 tkr 
och år 2019 till2 776 tkr. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 fast
ställs till 2800 tkr, samt 
att investeringsplan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 2 976 tkr 
och år 2019 till2 776 tkr. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård-och omsorgsnämnden år 2017 fast
ställs till 2 801 tkr, samt 
att investeringsplan för vård-och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till 2 976 tkr 
och år 2019 till2 776 tkr. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Utdragsbestyrkande 
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att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 6 716 tkr ur 
eget kapital. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 49 89 tkr ur 
eget kapital. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 6 716 tkr ur 
eget kapital. 

Upplåning 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017, 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kom
munens skulder under 2017 med totalt 220 000 tkr. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemstäHer att kommunfulimäktige beslutar 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kom
munens skulder under 2017 med totalt 220 000 tkr. 

Utdebitering 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2017 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

attfastställa utdebiteringen till22.31 för 2017. 

De kommunala bolagen 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1% 
på insatt kapital, 

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1% insatt kapital, samt 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1% insatt kapital, samt 
sill inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Anslagsbindning 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att för år 2017 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till sty
relse/nämnd. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för år 2017 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till sty
relse/nämnd. 

Utdragsbestyrkande 
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BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa följande finansiella mål 

ii Resultatmålet ska vara 2% för 2017, 2018 och 2019 

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

• Styrelsejnämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunalfullmäk
tige beslutade anslag 

o Styrelsejnämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 
sin verksamhet. 

Budget 2017 och Verksamhetsplan 2018·2019 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget 
2017 och verksamhetsplan 2018-2019, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 
2016/185/1 och Reviderad Bilaga KS 2016/185/3 A. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa Socialdemokraternas förslag till Budget 2017 och Verksamhetsplan 
2018-2019, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2016/185/5. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Socialdemokrater
nas förslag och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Den som stödjer ledningsutskottets förslag röstar ja, den som biträ
der Ulrika Spårebos (S) yrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster 
(Carola Gunnarsson [C], Christer Eriksson [C], Gustaf Eriksson [C], Peter Molin [M], 
Michael P B Johansson [M], Hanna Westman [SBÄ]) och 6 nej-röster (Ulrika Spåreho 
[S], Per-Olov Rapp [S], Camilla Runerås [S], Anders Dahlström [S], Inge la Kilholm 
Lindström [MP], Johanna Ritvadatter [V]). En avstår, Magnus Edman (SD). 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till verk
samhetsplan 2018-2019, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2016/185/1 och Revi
derad Bilaga KS 2016/185/3 A. 

Reservation 
Ulrika Spåreho (S), Per Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S), Anders Dahlström (S), In
gela Kilholm Lindström (MP) och Johanna Ritvadorter (V) reserverar sig till förmån 
för Ulrika Spårebos yrkande 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Reviderad Bilaga KS 2016/185/1 

ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Allians för Sala Ink. 2016 -10- 2 5 

Förslag till 

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018 - 2019 

Kommunstyrelsen 2016-10-25 

Snabb försämring av ekonomin för kommuner och landsting. 

l början av oktober presenterade Sveriges Kommuner och Landsting ( SKL) sin 
Ekonomirapport Den visar på ett kärvt ekonomiskt läge framöver. Bedömningen 
är att kommuner och landsting klarar nästa år utan större besparingar eller 
skattehöjningar, men därefter kommer utmaningarna. 

Fram till år 2020 beräknas kostnaderna sammantaget för kommuner och 
landsting öka till 47 miljarder kronor mer än intäkterna- om inget görs. Det 
skulle motsvara en skattesats på cirka 2,10 kronor. En anledning är att 
skatteunderlaget under kommande år inte kommer att öka i samma takt som 
under de senaste åren. Kostnaderna tilltar dock snabbt på grund av 

befolkningstillväxten. 

SKL:s ekonomer räknar med att den svenska ekonomin i år har nått konjunkturell 
balans och att konjunkturen förstärks även nästa år. På längre sikt ser det dock 

inte lika ljust ut. BNP-utvecklingen viker från 3,4 procent under året till 2,4 
procent nästa år. Åren därpå beräknas BNP-tillväxten försvagas ytterligare, till 
omkring 2 procent. 

Den främsta orsaken till den försämrade ekonomin är den demografiska 
utvecklingen. Befolkningen väntas fram till år 2020 öka med cirka 650 000 
personer. Förändringen beror dels på det ökade antalet nyanlända och dels på 
ett ökat barnafödande. Antalet barn och elever i ålder 0-18 år beräknas öka med 
nästan en kvarts miljon. 

Andra bidragande orsaker till de ökade kostnaderna är bland annat stora 
investeringsbehov och ökade pensionskostnader samt en höjd ambitionsnivå på 
såväl nationell som lokal nivå. Regeringens aviserade ökning av statsbidragen 
under de kommande åren är välkommet. För att de generella statsbidragen ska 
vara lika mycket värda skulle de dock behöva höjas med ett par miljarder kronor 
varje år. l denna beräkning är inte befolkningsökningen inräknad. 

Kommunernas och landstingens ekonomi kompliceras också av det faktum att vi 
idag har över 200 specialdestinerade statsbidrag. De specialdestinerade 

statsbidragen införs på grund av en ambition att stärka verksamheter som 
behöver prioriteras. Problemet är dock att de specialdestinerade statsbidragen 
kräver hög arbetsinsats av de kontor som skall söka bidragen samtidigt som 



utfallet är osäkert. Därigenom minskar möjligheten att ha en långsiktig 
verksamhetsmässig och ekonomisk planering i kommuner och landsting. 

Sala kommuns ekonomi fortsatt stark, men stora utmaningar väntar 

Delårsrapporten för Sala kommun visar på en prognos för helåret på 50,9 mkr. 
Årets resultat för 2015 var 38,9 mkr och för 2014 var resultatet 1,1 mkr. Det är 
utomordentligt positivt att resultatet utvecklas på detta sätt, eftersom Sala 
kommun befinner sig i en period av höga välbehövliga investeringar. För att 
kunna finansiera vissa investeringar via det egna kapitalet och ha så hög 
kreditvärdighet att vi får låna till övriga investeringar måste vi uppvisa en stabil 
och god ekonomi. 

Nettokostnadsökningen 2016 prognostiserastill 5,2% och ökningen av 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning till 6,3%. Denna utveckling måste följas 
noggrant så att inte verksamhetens kostnader ökar mer än verksamhetens 
intäkter. 

Verksamhetsmässigt har Sala kommun förmått hantera årets påfrestningar på ett 
bra sätt, både vad gäller de stora flyktingströmmarna och konsekvenserna av 
dessa men också det omfattande arbetet med uppföljning av den stora 
skogsbranden 2014. Därtill skallläggas utökad verksamhet inom grundskolan och 
gymnasieskolan samtidigt som ett omfattande renoverings-, ombyggnations- och 
nybyggnationsarbete av skollokaler pågår. Verksamheten har även utökats inom 
vård- och omsorg med ytterligare platser inom boenden. 

Budgetdirektiv mars 2016 

l mars 2016 fastställde kommunstyrelsen budgetdirektiv som underlag för det 
fortsatta budgetarbetet. Utgångspunkten för budgetdirektiver var den 
strategiska planen för 2016- 2018. Befolkningssiffrorna fastställdes till 22 450 
personer för 2017, 22 650 personer för 2018 och 22 850 personer för 2019. 
Kommunalskatten föreslogs oförändrad 22,31%. 

Resultatmålet fastställdes till 2% och 1% avsattes till kommunstyrelsens 
förfogande. En politisk prioritering med 10 mkr för vardera skolnämnden och 
Vård- och omsorgsnämnden gjordes vid fördelning av ramarna mellan 
nämnderna. 

Förändringar sedan budgetdirektivet i mars 2016 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting 
som presenterades den 15 augusti visar på försämrat skatteunderlag med 8,1 
mkr år 2017, 14,6 mkr år 2018 och 11,7 mkr år 2019. För 2017 finns också en 
eftersläpningseffekt med minus 2 mkr för år 2017. 

Den preliminära bedömningen är att Sala kommun får ett ökat statsbidrag med 
21 mkr för år 2017 och 2018 samt 19,5 mkr för år 2019 av de io mdr som 



föreslår som ökat bidrag till kommuner och landsting. Ersättningen blir generell 
fr o m 2021, men fram till dess baseras ersättningens fördelning dels på andel av 
befolkningen och ett antal flyktingvariabler. Övriga poster i budgetpropositionen 
beräknas tillföra Sala kommun 0,8, 1,0 och 1,0 mkr över de tre åren. 

Sammantaget innebär detta, i förhållande till budgetdirektivet i mars, en 
förbättring av resultatet med 11,7 mkr för 2017, 7,4 mkr för 2018 och 8,8 mkr för 
2019. 

Därutöver har vi nya sänkta ersättningsnivåer för ensamkommande barn från 
och med den 1 juli. Beräkningarna innehåller en rad olika osäkerhetsfaktorer som 
innebär att vi idag med exakthet inte kan beräkna dessa fullt ut. 

Nytt förslag till investeringsplan innebär också ökade kostnader. Dessa kostnader 
är i hög grad beroende av låneräntans nivå. 

Förslag till budget 2017 samt verksamhetsplan 2018-2019 

Allians för Sala gör bedömningen att Sala kommuns ekonomi är stabil, men 
kommer att utsättas för ytterligare påfrestningar under de kommande åren i 
likhet med övriga kommuner och landsting i Sverige. 

l vårt förslag till budget 2017 och verksamhetsplan för 2018- 2019 har vi 
prioriterat satsningar som vi ser är nödvändiga för att kunna erbjuda våra 
invånare en säker och trygg miljö samtidigt som vi tar höjd för ökande behov på 
grund av demografiska förändringar. Vi gör också satsningar för att arbeta med 
ett förbättrat näringslivsklimat och en attraktivare kommun. 

När det gäller investeringar fortsätter vi med renovering, om- och nybyggnad av 
skollokaler, fortsätter bygga LSS-boenden, planerar för byggande av ett nytt 
vård- och omsorgsboende samt fortsätter utbyggnaden vid Lärkan av en ny 
Idrottshall samt en näridrottsplats. 

Driftbudget 

Kommunstyrelsen 

Vi ser ett tydligt behov av att förstärka vårt näringslivsarbete. 
Under 10 år har Företagscentrum bedrivit Sala kommuns operativa 
näringslivsarbete. Uppdraget och ersättning för detta har reglerats via avtal. 
Inget nytt avtal kommer att träffas. Ett näringslivskontor inom den kommunala 
förvaltningen kommer istället att etableras under 2017 för att underlätta och 
effektivisera samarbetet mellan företag, såväl redan etablerade som 
nyetableringar, och kommunens olika verksamheter och myndigheter. En ny 
tjänst föreslås inrättas som koordinator (företagslots). 
Vi satsar också på utbildning av politiker och kommunens medarbetare för att 
öka kunskapen om företagandets villkor och former för samarbete. Likaså 
fortsätter satsningen på att höja Sala kommuns attraktivitet. 



Förenkla helt enkelt, utbildning för politiker och medarbetare 
Attraktiva Sala 
Koordinator (företagslots) 

500 tkr 
500 tkr 
700 tkr 

Vi fortsätter prioritera arbete med risk- och sårbarhetsfrågor samt 
beredskapsfrågor. Detta för att skapa en säker och trygg miljö för våra 
medborgare. 
Likaså arbetar vi vidare med ett förebyggande arbete för att minska social oro 
och bidra till ett fungerande integrationsarbete. 

Arbete med risk- och sårbarhetsfrågor samt beredskapsfrågor 
Förebyggande arbete och integration 

500 t kr 
500 tkr 

Sala kommun har en högt ställd målsättning när det gäller utbyggnaden av 
bred band, där målet är att 100% av hushållen och företagen ska ha tillgång till 
bredband med 100 m bit/s senast 2020. Vi kan konstatera att marknaden inte 
ensamt förmått svara upp till våra förväntningar. Därför kommer Sala kommun 
att förstärka sitt engagemang i bredbandsfrågorna. Sedan tidigare finns medel i 
budgeten för en bredbandssamordnare, vi förstärker nu denna budgetpost. 

Affärsutveckla re och projektledare för utbyggnad av bredband 500 t kr 

Kostnaderna för verksamhetslokaler är en mycket stor post i Sala kommuns 
budget. Efterfrågan på väl fungerande lokaler från verksamheterna är hög. 
Samtidigt ser vi att lokalutnyttjandet skulle kunna effektiviseras betydligt. Vi ser 
också ett behov av att införa någon form av incitament för verksamheterna att 
effektivisera sitt lokal utnyttjande. En ny tjänst som lokalstrateg inrättas för att 
svara för den strategiska övergripande planeringen av lokalutnyttjandet. 

Lokalstrateg 700 tkr 

Det har nu gått många år sedan Sala kommun undertecknade CEMRs deklaration 
om jämställdhet mellan kvinnor och män. För att komma vidare i arbetet från ord 
till handling behöver en plan för jämställdhetsintegrering tas fram. 

Framtagande av plan för jämställdhetsintegrering 500 tkr 

Sala kommun har fattat beslut om att fokusera på frågor om 
samarbete/samverkan med Civilsamhället, bl a genom Ideellt-Offentligt
Partnerskap och överenskommelser. 

Framtagande av överenskommelse med civilsamhället 200 tkr 

År 2024 fyller Sala 400 år. Ett projekt ska genomföras för att lägga grunden för 
400 årsjubileumet. Det handlar både om ett externt som ett internt 
förberedelsearbete med många olika aktörer involverade. 



Sala 2024 projektledning 200 t kr 

Sala kommun har vänorter i de nordiska länderna, förutom Island, och i Estland. 
Under 2017 planeras två vänortsmöten för dessa. 

Vänortsmöte Föreningen Norden 
Vänortsmöte Vändra 

Vård- och omsorgsnämnden 

1SO t kr 
7S tkr 

Alla tillgängliga platser inom kommunens vård- och omsorgsboenden har 
öppnats. Genom omdisponering av platser och lokaler kan ett antal ytterligare 
platser öppnas under 2017, vilket är mycket välbehövligt. Samtidigt påbörjas 
också arbete med projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende. 
Personalförstärkning behövs inom flera befintliga vård- och omsorgsboenden 
såväl för natt- som dagbemanning. Likaså behövs ökade sjuksköterskeresurser. 

Utökat antal platser inom vård- och omsorgsboende 
Personalförstärkning 
Förstärkning, sjuksköterskor 

Kultur- och fritidsnämnden 

S 000 tkr 
S 000 t kr 
1 000 t kr 

Idag har Badhuset på Lärkan stängt under storhelgerna, något som inte minst 
barnfamiljer beklagar. Nu ökar vi öppettiderna vid badet så att fler kan besöka 
badet. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska en Silverfestival genomföras i Sala. 
Silverfestivalen är en möjlighet att ytterligare väcka intresse för Salas och Sala 
Silvergruvas historia och knyta ihop detta med dagens och morgondagens 
verksamhet. Silverfestivalen har förutsättningar att bli en viktig del i att öka 
attraktiviteten för Sala kommun. 

Utökade öppettider på storhelger vid Badhuset 
Projektledare Silverfestivalen 

Årets resultat och till kommunstyrelsens förfogande 

De föreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 2%. 

29S tkr 
200 tkr 

För att möjliggöra satsningarna har dock till kommunstyrelsens förfogande 
dragits ner till 0,6% istället för budgetdirektivets 1 %. 



Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten de kommande åren är fortsatt hög. 
Renovering, om- och nybyggnad av skollokaler fortsätter och likaså utbyggnaden 
av LSS-boenden. l investeringsbudgeten tas även höjd för behovet av ett nytt 
vård- och omsorgsboende. 
Ny idrottshall och näridrottsplats på Lärkan finns inlagd i investeringsbudgeten. 

En omfattande verksamhet pågår inom exploateringsområdet. En rad nya 
områden kommer att bebyggas under kommande år. Det innebär omfattande 
kostnader initialt för utbyggnad av Va-nätet, gator och vägar samt parkmark. 
Samtidigt är det en viktig del i sala kommuns utvecklingsarbete och en viktig del i 
att nå visionen om 25 000 invånare år 2024. 

Nettoinvesteringar i 2016 års priser 
Budget Plan Plan 
2017 2018 2019 

Kommunstyrelsen/Medborgarkontor 
Medborgarkontor 775 775 775 

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten 300 4 800 230 

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontor 

Kart/Mätverksamhet 150 350 350 
Lokalprogram 189 800 140 500 220 500 
Kommunala gator och vägar 31400 25 250 27 950 
Parkverksamhet 7 600 9 300 6 550 
Gruvans vattensystem s 000 1200 3 950 
VA-verksamhet 20 850 15 600 26150 
Teknisk service/centralförråd 2 700 2 250 l 750 
Plan- och utvecklingsenheten 10800 1300 1300 

Summa Kommunstyrelsen (tkr) 269 375 200 625 289 sos 

Kultur- och fritidsnämnd o 200 o 

skolnämnd 4 o_oo 6 075 4 000 

Vård- och omsorgsnämnd 2 801 2 976 2 776 

Summa 276176 209 876 296 281 



Förslag Allians för Sala 

Förutsättningar för beräkningar 
Kommunalskatt 

Befolkningstal 

antal invånare 

Beräknad ränta, nyupplåning 

och omsättning 

Pensionskostnader 

skatteintäkter, generella statsbidrag 

utjämning och fastighetsavgift 

PO-pålägg 

Internränta 2017 

PKV 

'Prl$1ndex för koinmuhalve.rksamhet 
Arbetskraftskostnader 

!Qyrigförbnikning 

Prisförändring 

Beräkning 

skatteintäkt 

•G~n;.·statsbid.i'ag; litjämning,filstighetsavg; 

:Aret$ 'resultat · · 

Kommunstyrelsens förfogande 

Politiska prioriteringar 

Pensionskostnader 

.Arbe~sgivarav'gifter 

Avskrivningar 

Finansnetto 

PO-pålägg 

Kapitaltjänstkostnader 

.Återstår atUördehi ut i Ramar 

Politiska prioriteringar 

Ny ram inklusive politiska prioriteringar 

Reviderad Bilaga KS 2016/185/3 A 

22,31% 

20i7 
22450 

1,75% 

2ois 
22 650 

2019 
22 850 

Enligt KPA's prognos augusti 2016 

Cirkulär 16:51 2016-10-05 

38,33% 2016-02-10 

1,75% Cirkulär 16:6 

Cirkulär 16:7, 2016-06-26 

201.7' 2()18,1 2019 
3,8% 4,0% 3,8% 

.. 2;4%!' ;z;7%} 2/7% 
3,3% 3,6% 3,4% 

2018 . 2019 
-970 180 . -1 008 330 -1 046 646 
-327 67?:: ~324.273 -325 578 

2,0%1-. .25957ii ••· 7665li .. 27 444: 

0,5% 6716 6859 7122 

'·1;' 

38020 38020 38 020 

76 328 82171 89 019 
205 770. 713 981 222093 

59473; 65480 . 72 258 

3177 5 653 10130 

-250 474 -260493 -270 391 
-79 02lc -88 061 -98 027 

-1211913. -1242 341 "1274 557 

-38020. -38 020 -38 020 

"1249 933 -1 280 361 "1312 577 

2016-10-26 

SAL~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2016 -10- 2 7 



Fördelning Nämnder 

2017 
:Kommunstyrelsen 
Kultur-och fritidsnämnd 
'Revision· 
Överförmyndare 
,Skolnämnd · 

Beslutad 

Nettoram 
184 533 

42 767 
812 

·. Framräknad ny nettoram 
Andel 2017 Andel 2018 Andel 
15;5%: 1Q3 828 15,5% ' 198 530 '15;5% 
3,6% 43904 3,5% 44994 3,5% 
0,1% 824 0,1% . 845:0,1%: 

0,3% 3343 0,3% 3 427 0,3% 
40;1%1

• 496 008 39,7%,' 508 210,<39;7% i 

40,5% 512026 41,0% 524 354 41,0% 

2019 Andel 
203 509.15,5% 
46148 3,5% 

1:!67: 0,1% 
3 516 0,3% 

521..130 39,7% 
537 407 40,9% Vård- och omsorgsnämnd 

Summa t~talt 

3 294 
478821. ·, 

483 765 
119~ 992 1,249933 '' 1280 361: ,1,312 5.77 

lfförfiålla11de till föregående års ram '4,7% },4%., 

[l förhållande t:m2016 års ram · 4,7% 7;2% 

Beräkningens utgångspunkt är Nettoram enligt beslut strategisk plan 2016-2018 antagen 2015-09-01 §86 samt 
justering av internhyror/ramar beslut i KF 2016-02-29 §17 

P~litlska priciritedngar 
2017 2018 2019 

:KC>rri"lunstyreisen 6525 ·. 6525'' . 6525 
Kultur- och fritidsnämnd 495 495 495 
:skoh.,ämrid 

> ~-
100ÖO 100ÖO:,. 10 öc?o 

Värd- och omsorgsnämnd 21.000 21000 21000 

Resultaträkning 

., ' 
Bokslut . Budget: · Pl.an P hm Plan 

Tkr 2015 2016 2017 2018 2019 

verksamhetens intäkter 318 872 330 623 281046 286 653 293 684 
:VE!rksamhetens kostnader· ,1395 382 ,1466 881' -1490296 i ,1521471 C1 556 076 
Avskrivningar -48 326 -57 513 -59 473 -65 480 '-72 258 

VERKSAMHETENS -1124836 -1193 771 -1268 724 -1 300 298 -1 334 650 
'NEIT(}KOSTNADER .. 

;Skättein.täi<ter 892 768 939 388 97ÖlSO .l 008 330 >1 046 646 
Generella statsbidrag och utjämning 268 551 276 796 327 678 324 273 325 578 
Finans!ella intäkter 4276 341:!3 3483 3483 3483 
Finansiella kostnader -7 572 -7 519 -6660 -9135 -13 613 

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDIN~RA POSTER 33187 18375., 25957, 26652 27444 

Extraordinära intäkter s 762 
Extraordinära kostnader 

ÅRETS RESULTAT 38948 18 375 25 957 26 652 27444 

2016-10-26 

2,5% 

9,9%. 

2 
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Balansräkning 

Bokslut Budget Budget Plan P lim 
T kr 2015 2016 2017 2018 2019 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 868 842 
Maskiner och inventarier 68 999 
Finansiella anläggningstillgångar 55428 
~umma anläggl)ingstillgångar. 99~ 269 -_1113 862 1 ~29792. 1479 083 171$549 

Omsättningstillgångar 
Förråd 3 032 3 032 3 032 3141 3 248 
Fordringar 91060 91060 91060 94 338 97 546 
Kassa och bank 125 284 6 4106 6160 8 775 
Sumrria oms_ätti'llngstlllgångar 219377 94099 98199 103 639 109 569. 

Sl)MMA TILLGÅNGAR 1212646- 1207961" . 1427992 1582 722 _1828118 

EGET KA.PITAL, AVSÄTTNII\IGAR OCH SI(ULDER 

'Eget kapital> 
.. -

Ingående eget kåpital _ 582 ss:ti- 621830" 640205' 666162'; 6921!14 
Årets resultat 38948 18 375 25_957 26 652 27444 
,Summa eget kapital 621.83.0 _. 64o :ios• .-. 666162 692814; 720 258 

Avsättningar för pensioner- 39 697' 40049~ 40052 - 39th6' . 37688 

skulder 
~8~570: Långfri~fig~ skulder 3ö498i.' 475 640 

--
soe;so3 595 494' 

Kortfristiga skulder 246137 246 137 246137 254 998 263 668 
Summa skulder 551 119! - 527707, nifn 850 492:•- 1070171 

_SUMMA EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR •-
OCH SKULDER 1212 646 1207961 1427 991 1582 722 1828118 

2016-10-26 4 
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SALAKÖMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2016 -10- 1 3 
Förändringar i förhållande till beslutat Budgetdirektiv 

skatteprognos enligt cirkulär 16:51 2016-10-05 

Pensionsprognos från KPA per 2016-08-31 

Välfärdsmiljarden kommer att fördelas dels efter invånarantal och dels efter en 

fördelningsnyckel som tar hänsyn till asylsökande och nyanlända. 70 procent av bidraget 

kommer att fördelas utifrån antalet asylsökande och nyanlända, och 30 procent utifrån antal 

invånare. Dessa 30 procent finns i det generella statsbidraget 2017, dvs i skatteprognosen 

enligt cirkulär 16:51 och uppgår för Sala till ca 4,7 mnkr. Resterande del är beräknad till ca 

16,4 mnkr 2017. 

Viktigt Beräkningen utifrån asylsökande och nyanlända är fortfarande preliminär. Resultatet 

kan variera mycket beroende på hur stort antal asylsökande som ingår i underlaget. Antal 

asylsökande per kommun kommer i den slutliga beräkningen att bestämmas utifrån ett 

specifikt datum, senare i år. Om större anläggningsboenden i kommunen stängs eller öppnas 

innan detta datum kan det ge ett stort utslag på kommunens ersättning. SKL vill understryka 
att dessa preliminära uppgifter bör användas med försiktighet. 

Ny skatteprognos cirk 16:51 

"Välfärdsmiljarden" fördelning 

efter nyanlända 

Obs preliminära siffror 

Ny pensionsprognos 

REsULTATPÅVERKAN 

2017 

-3 251 

16 369 

888 

14006 

2018 2019 

-12 533 -2 401 

16 369 11690 

-1 276 223 

2 560 9 512 



:~evidcrad LiL:q_:;<:l '~S 2016/l:JS .. 'S 

FRAMTIDSBYGGET- Med ansvar för Sala kommun 
Socialdemokraternas förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 

År 2024 har Sala kommun passerat 25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart 
samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. 

Så lyder Sala kommuns vision. 

Demografin ger nya utmaningar 

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska 
utmaningar. Utvecklingen går nu in i ett skede som innebär 
att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna. 
Detta kräver ett nytt synsätt på kommunal välfärd och en 
rad åtgärder från stat, kommuner och landsting. 

Den framtida befolkningsökningen har tidigare förväntats komma efter 2020, och 
framförallt till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorgen. 
Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts, genom starkt ökande 
befolkningstillväxt. 

Det har främst med flyktinginvandringen att göra, men är också en följd av ett ökat 
barnafödande. Antalet födda har ökat stadigt sedan bottenåret 1999 och väntas om 
några år överstiga rekordåret1990.Antal barn och elever i förskola, grundskola och 
gymnasieskola väntas öka med cirka 230 000 fram till 2020, till2,2 miljoner i landet. 

Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020, totalt cirka 650 000, påverkar 
förutom skolan en rad andra verksamheter; hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, 
socialtjänst, bostadsförsörjning, räddningstjänst, kulturverksamhet och tekniska 
verksamheter. En bit in på 2020-talet ökar de ekonomiska påfrestningarna 
ytterligare då ökningen av antal äldre skjuter fart. 

Migrationsverket har också reviderat ner sin prognos över antalet asylsökande. Det 
medför en viss nedrevidering av förväntade kostnadsökningar för kommunsektorn. 
Den samlade bilden kvarstår dock av ett kraftigt ökat demografiskt tryck på 
kostnaderna. 

Tabell l Befolkning. Utvedilingsrendenser f'Or åren 2016 .. 2019 i åldersklasser. A'-ser folk .. 
ru.:utgden den 31 dec-.resp.ltr 

PrognosärJ Alder 2018 2017 2018 2019 endens 

Totalt Snlo kommun 22333 22572 22775 22958 ?kndtotal 
lolkmftngd 

Förskolebarn, 0-5 år 1 498 1487 1519 1 536 Varierar, ökar 
2018-19 

Yngre skolbarn. 6-12 1 699 1793 1 840 1 876 Okar mycket 
år 

Högstadieelever. 13-15 700 718 713 709 Varierar 
år 

Gymnasieelever, 16-18 747 730 732 752 Varierar 
år 

Befolkning i ålder, 19-
64år 

12276 12337 12360 12409 Okar 

Pensionärer. Alder 65- 4034 4128 4179 4 216 Okar 
79år 

Aldre personer. 80+ år 1 379 1379 1 432 1 460 Okar 



Nya synsätt är nödvändiga 

Kostnadsökningarna kommer att tillta, samtidigt som intäkterna ökar långsammare. 
I bästa fall kan detta scenario skjutas fram något eller några år på grund av tillfälliga 
faktorer, men alla kalkyler pekar mot en utveckling i en riktning som innebär svåra 
finansieringsproblem för kommuner och landsting. 

Det är därför nödvändigt att redan nu ha ett starkt fokus på åtgärder som kan 
bromsa kostnadsutvecklingen. Det finns ingen enskild lösning utan det kommer 
krävas en rad överväganden och åtgärder under lång tid. 

En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete är utan tvekan den 
viktigaste grundförutsättningen för att bättre kunna finansiera 
välfärdstjänste rna. 

Då är det viktigt att integrationen förbättras avsevärt, att utbildningen 
förbättras, att fler kommer i arbete och även att välfärden i övrigt fungerar bra. 

Det krävs också avsevärda effektiviseringar inom de kommunala verksamheterna, 
främst genom införande av ny teknik och nya lösningar när det gäller 
välfärdstjänster. Inom skolan ger ny teknik betydande möjligheter till individ -
anpassat lärande. O 

Digitalisering är en av vår tids tekniska genombrott med en betydande potential 
för att effektivisera all informationshantering, såväl internt inom 
kommuner och landsting som gentemot brukarna. 

Den förbättrade tillgången till data om kvalitet och effektivitet på många områden 
och utvecklingen av nya jämförelsemetoder behöver få ett större genomslag 
i arbetet med att effektivisera olika verksamheter. 

statsbidragen utgör en stor andel av kommunsektorns intäkter. 
De generella statsbidragen behöver höjas med drygt 2-3 miljarder kronor varje år 
framöver för att vara realt sett oförändrade. Dessutom skulle de behöva förändras i 
takt med den demografiska utvecklingen för att det ska vara möjligt att upprätthålla 
en oförändrad ambitionsnivå. Åren 2004-2011 fick kommunsektorn i huvudsak 
reala tillskott, mycket tack vare konjunkturstödet 2010, medan det generella 
statsbidraget åren 2012-2015 drogs ned och urholkades realt. Tillskottet 2016 är 
välkommet och har återställt de senaste årens neddragningar. 

Regeringen inför fr.o.m. 2017 ett generellt bidrag till kommuner och landsting de s.k. 
Välfärdsmiljarderna. De fördelas enlig följande modell, uppbyggd på två variabler, 
första enligt flyktingvariabler, den andra enligt befolkningsfördelning. Summan för 
de första variablerna är ännu preliminära. 

TOTALT BELOPP ÅR 2017 21082 331 

BELOPP PER INVÅNARE 954 

RANG PER INVÅNARE (l mest, 290 minst) 135 

BELOPP ENLIGT TIDIGARE PREL BERÄKNING, APRIL 20 966 529 

Utfall givet samma underlag åren 2018-2021 2018 2019 2020 

Enligt flyktingvariabler 16 369 223 11 690 000 7 020 000 

Enligt befolkningsfördelning 4 713107 7 860 000 11000 000 

Totalt 21082 331 19 550000 18 020 000 

2021 

o 
15 710 000 

15 710 000 



Investeringarna 

Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en 
längre tid. I löpande priser har de ökat från 72 miljarder kronor år 2007 till105 
miljarder år 2015 (45 procent). Kommunernas och kommunkoncernernas 
investeringar är på ungefär samma nivå 2015 som 2014. I de kommunala 
budgeterna planeras dock för en klart högre investeringsnivå de kommande två 
åren. 

De kommunala bolagen svarar för den större delen av kommunernas investeringar. 
Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta öka under de kommande 
åren. Detta beror bland annat på att många av de bostäder och 
verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen behöver 
renoveras eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att Sveriges 
befolkning ökar snabbt samtidigt som urbaniseringen tilltar. En ökad 
investeringsvolym innebär både ökade avskrivningar och ökade driftskostnader 
som kommer att ta ett allt större utrymme i kommunens driftbudget. 

Budget 

Sala kommun har antagit en ny budgetprocess fr.o.m. 2017. Under våren har det 
processats fram ett budgetdirektiv som underlag får den fortsatta processen. 
Budgetdirektivet anger driftramar per nämnd och tre år framåt, investeringsplan får 
budgetens tre år samt inriktningsbeslut omfattande 5 år. Förslag till finansiella mål, 
fårslag till skattesats, antagande om befolkningsutveckling och resultaträkning. 
(N edan budgetdirektivet som låg till grund för nämndernas budgetarbete) 

Kommunalskatt 

Befolkningstal 
antal invånare 

-- ~-

2017 

22,31% 

~opj, 

22450 
~018i! 

22650 
2019! 

22 850 

_!1.~-~u~all!! ~rarnrii~~!ll!l.Y "!!ttDrillll H _____ \ _ H 
Nettoram Andel 2017 Andel 2018 Andel ·2019 Andel 

- L 1.84~:3:3:: f~;s%:: ~sno~: ~1%~r i9?~s.~n:_s,~J§H J~T~L!S • .?%: 
42 767 3,6% 43 409 3,5% 44 721 3,5% .45 759 3,5% 

l! ~1~:: o;I%!i ~?1li Q;!%:: il~~iL g,_;,~:rr ~9.lr lf,J%i -R~yl§ic)j-i . 
Överförmyndare 3 294 0,3% 3 343 0,3% 3 444 0,3% 3 524 0,3% 

~~L~ m~ . ___ J. - AZ.S.~?J!l _ . 9.9;1-~L ~!Htoj;r @.~~;r_~!Q§ft~i[I!Q;~~L_§7J}1~i1.Q;1<&; 
Vård- och omsorgsnarnod 
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1 förlläfiande tlli icl16 års ram 

Årets resultat 
Kommunstyrelsens förfogande 

•Politiska prioriteringar 

Skofnåmnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

483 765 40,5% 501026 40,7% 515 865 40,7% 527 613 40,7% 
t'Lll~~!lz: ! Hfi.?i3L _ ·-· . L!~~ilsJJ:i_ __ iiJ.m:~~~l : __ 

3,2%' 

2,0~( :25 695: 265?51 27259 
1,0% 12 847 13 288 13629 

! 

2017 2018 2019 
10000 10 oöo: 1ÖÖOÖ 
10 000 10000 10000 

Sedan budgetdirektivet antagits i våras så har de ekonomiska förutsättningarna 
ändrats. Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL, cirkulär 16:51, (Sveriges 
Kommuner och Landsting) visar på ett försämrat skatteunderlag med 8,1 mkr 2017, 
14,6 mkr 2018 och 11,7 mkr 2019 för Sala kommun. Detta vägs dock upp av 



Välfärdsmiljarderna som genererar bidrag till kommunen med 21 mkr 2017, 21 mkr 
2018 och 19,5 mkr 2019. 

Socialdemokraternas förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 
2018 och 2019. 

För oss socialdemokrater är det viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla hela 
kommunen för att nå visionen om 25 000 invånare 2024. För att detta ska kunna ske 
behöver flera viktiga infrastrukturena förutsättningar finnas på plats. Det behöver 
finnas bostäder för inflyttning, kollektivtrafik, förskola, skola, gymnasium, boenden 
för funktionshindrade, flera boendeplatser för äldre, ett blomstrande näringsliv, en 
levande landsbygd och ett utbud av idrott och kultur aktiviteter. 
Kunskapen om vilka värden som finns i Sala som både bostadsort och kommun 
behöver kommuniceras. En ökad turism har visat sig på andra orter kunna medföra 
en ökad inflyttning. 

Bostäder 

Bostadsbristen har blivit ett av de största hindren för jobb och tillväxt. Människor 
har svårt att flytta till jobb eller utbildning och det hindrar företag från att anställa. 
Ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden, kunna flytta till utbildning 
eller jobb måste underlättas. Det är viktigt att ta tillvara på alla aktörer som finns i 
kommunen för att öka bostadsbyggandet. 

Vi socialdemokrater satsar på följande: 

Snarast anordna ett bostadsseminarium där så vällokala som regionala 
byggföretagare och bostadsföretag, företagarna i kommunen, banker, 
mäklare, arkitekter och politiker deltar för att gemensamt diskutera hur 
bostadsbyggandet kan komma igång och öka i Sala kommun. 
Detaljplaner tas fram för hela kommunen, föråldrade detaljplaner förklaras 
obsoleta 
Att ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram tas fram 

Näringslivet 

2016 tappade Sala kommun irankingnär det gäller svenskt näringslivsrankinglista. 
2009 till2016 så har vi pendlat mellan plats 231 till 260 av 290. För att nå högre 
placeringar på rankinglistan så behövs satsningar på näringslivet. Kommunstyrelsens 
ledningsutskott beslutade den 18 oktober att inrätta ett näringslivskontor fr.o.m. 1/1 
2017 som en del av Sala kommuns förvaltning. Vi socialdemokrater har i första hand 
förordat ett kommunalt näringslivsbolag men kan ställa oss bakom förslaget att 
inrangera verksamheten som en kommunal verksamhet om den ekonomiska 
föreningen avvecklas. 



Förslag Socialdemokraterna 

Förutsättningar för beräkningar 
Kommunalskatt 

Befolkningstal 

antal invånare 

Beräknad ränta, nyupplåning 

och omsättning 

Pensionskostnader 

skatteintäkter, generella statsbidrag 

utjämning och fastighetsavgift 

PO-pålägg 

Internränta 2017 

PKV 

Prisindex för kommunal verksamhet 
Arbetskraftskostnader 

Övrig Förbrukning 

Prisförändring 

Beräkning 

skatteintäkt 

Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg. 

Årets resultat 

Kommunstyrelsens förfogande 

Politiska prioriteringar 

Pensionskostnader 

Arbetsgivaravgifter 

Avskrivningar 

Finansnetto 

PO-p ålägg 

Kapitaltjänstkostnader 

Återstår att fördela ut i Ramar 

Politiska prioriteringar 

Ny ram inklusive politiska prioriteringar 

Reviderad Bilaga KS 2016/185/5 

22,31% 

2017 
22 450 

1,75% 

2018 
22 650 

2019 
22 850 

Enligt KPA's prognos augusti 2016 

Cirkulär 16:51 2016-10-05 

38,33% 2016-02-10 

1,75% Cirkulär 16:6 

Cirkulär 16:7, 2016-06-26 

2017. 2018 2019 
3,8% 4,0% 3,8% 
2,4% 2,7% 2,7% 
3,3% 3,6% 3,4% 

2017 2018 2019 
-970 180 -1008 330 -1046 646 
C327 678; ~324 273 -325 578 

2,0% 25957 26 652 27444 
0,4% 4989 5163 s 361 

39 763 39 763 39 763 

76 328 82171 89 019 
205 770. 213.981 . >222 093 

59 506 65544 72 297 
3177 s 653 10130 

-250 474 -260493 -270 391 
-79 072 -88158 -98082 

-1211913 -1 242 327 -1 274 591 

-39 763 -39 763 -39 763 

-1251676 -1 282 090. -1 314 354 

2016-10-27 
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Fördelning Nämnder 

2017 
Kommunstyrelsen 

Kultur-och fritidsnämnd 

Revision 

Överförmyndare 

skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa totalt 

l förhållande till föregående års ram 

l förhållande till 2016 års ram· 

Beslutad 
Nettoram 

184 533 

42767 

812 

3 294 

478 821 

483 765 

1193992 

Framräknad ny nettoram 
Andel 2017 Andel 

15,5% 195103 15,6% 

3,6% 43 909 3,5% 

.0,1% 824 0,1% 

0,3% 3 343 0,3% 

40,1% 496008 39,6% 

40,5% 512 489 40,9% 

1251676 

4,8% 

4,8% 

2018 Andel 

199 803 15,6% 

44998 3,5% 

845 0,1% 

3427 0,3% 

508 205 39;6% 

524 812 40,9% 
12.82090. 

2,4% 

7,4% 

Beräkningens utgångspunkt är Nettoram enligt beslut strategisk plan 2016-2018 antagen 2015-09-01 §86 samt 

justering av internhyror/ramar beslut i KF 2016-02-29 §17 

Politiska prioriteringar 
2017 2018 2019 

Kommunstyreisen .. 7800 7800 7 800 

Kultur- och fritidsnämnd 500 500 so o 
skolnämnd 10000 10000 10000 

Värd- och omsorgsnämnd 21463 21463 21463 

Resultaträkning 

Bokslut Budget Plan Plan Plan 
T kr 2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 318 872 330 623 281046 286 653 293 684 

Verksamhetens kostnader -1395 382 ~1466 881 -1490 263 -1521407 -1 556 037 

Avskrivningar -48 326 -57 513 -59 506 -65 544 -72 297 

VERKSAMHETENS -1124 836 -1193 771 -1268724 -1 300 298 -1 334 650 
NETTOKOsTNADER 

skatteintäkter 892 768 939 388· 970180 1008330 1046646 

Generella statsbidrag och utjämning 268 551 276 796 327 678 324 273 325 578 

Finansiella intäkter 4276 3483, 3483 3483 3483 

Finansiella kostnader -7 572 -7 519 -6 660 -9135 -13 613 

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDINÄRA POSTER 33187 18 375. 25957 26652 27444 

Extraordinära intäkter s 762 . 

Extraordinära kostnader 

ÅRETS RESULTAT 38948 18375 25 957 26 652 27444 

2016-10-27 

2019 Andel 

204790 15,6% 

46154 3,5% 

867 0,1% 

3 516 0,3% 

521143 39,7% 

537 884 40,9% 

1314354 

2,5% 

10,1% 

2 
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Balansräkning 

Bokslut. Budget. Budget Plan· Plan 

T kr 2015 2016 2017 2018 2019 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar· 868 842 
Maskiner och inventarier 68999 
Finansiella anläggningstillgångar 55428 

Summa anläggningstillgångar 993 269 1113 862 1331759 1481550 1719237 

Omsättningstillgångar 

Förråd 3 032 3 032 3 032 3141 3 248 
Fordringar 91060 91060 91060 94338 97 546 
Kassa och bank 125 284 6 2139 3 692 8086 
Summa omsättningstillgångar 219377 94099 96232 101171 108880 

SUMMATILLGÅNGAR 1212646 1207 961 1427 992 1582 722 1828118 

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULQER · 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 582 882 621830 640 205 666162. 692 814 
Årets resultat 38948 18 375 25 957 26 652 27 444 
Summa eget kapital 621830. 640 205, 666162 69i814 720 258 

Avsättningar för pensioner . 39 697 40049 40052 39416 37688 

skulder 

Långfilstiga skulder 304982 . 281570 475640 595494. 806 503 
Kortfristiga skulder 246137 246137 246137 i54998 263 668 
Summa skulder 551119 527 707' 721777 850492 l 070171 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 1212 646 1207 961 1427 991 1582 722 1828118 

2016-10-27 4 



Bil2[C ~~ 2016!105/G 

Kommunalo 

KOMMUNAL BERGSLAGEN, Seklion Sala Sala 161 025 

Kommunals yttrande till: 

Budgetförslag 2017 och verksamhetsplan 2018 .. 2019 

• Att pengar avsetts till resurser för att genomföra Rätten till 
heltid/Heltid som norm. 

• Att Sala kommun återupptar arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare så att medarbetare stannar kvar och nya väljer att 
söka sig till Sala, genom att: 

- Tillskjuta resurser till ett fungerande arbetsmiljöarbete, arbeta 
förebyggande och aktivt för att minska sjuktalen. 

-Friskvård erbjuds på arbetstid. 

- TillSvidaranställning 100% är normen på anställningar i Sala 
kommun. 

- Vinsten med att ha kvar kompetensen inom kommunen beaktas 
noggrant innan tjänster läggs ut på entreprenad. 

- Företag med kollektivavtal prioriteras vid behov av 
upphandling. 

-Arbetskläder införs inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. 

Catharina Rothoff, Kommunal Sala Sofia Englund, Kommunal Sala 
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Angående strategisk plan 2017-19 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Renovering/ombyggnation/nybyggnation av skollokaler är av största vikt för en dräglig 

arbetsmiljö för elever och lärare då befintliga lokaler till stor del är oerhört slitna och till 

vissa delar otjänliga som skollokaler. Speciellt beaktande Lärkan och Valla där inget finns 

budgeterat. 

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. 

Ohälsatalet i kommunen ökar stadigt och vi menar att ett seriöst arbete för att komma 

tillrätta med de ökade sjukskrivningarna kräver att särskilda medel avsätts i budget både för 

främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. 

Lärarförbunden i Sala har under fler år arbetet för att höja lönerna för skolledare och lärare. 
Vi har pekat på vikten av förbättrade lönenivåer samt minskad arbetsbelastning för att 
kunna rekrytera och behålla kompetenta lärare och skolledare. 
Vi ser i år att behovet av nyrekrytering varit stort både var gäller förskola och skola. 
Vi känner stor oro för att nämndens budget inte räknats upp tillräckligt för att täcka 
löneökningarna utan att öka arbetsbelastningen och försämra arbetsmiljön. 

Vi ifrågasätter behovet av en ny tjänst som lokalstrateg då denna kompetens redan kan 
tyckas finns tillgänglig bl.a. inom skolförvaltningen och lokalförvaltarna. 

För Lärarnas Riksförbund 
Åsa Haga Eriksson 

För Lärarförbundet 
Marita Karlström Andersson 


