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Justerandes sign 

Bilaga KS 2020/46/6, årsredovisning 2019, Sala-Heby Energi AB 
Bilaga KS 2020/46/7, årsredovisning 2019 för Salabostäder AB 
-Revide-rad-Ri-l-aga-K&-&Q~f-46/7, årsrcde-vi-.'.ffl-i-n~labostä·der·A-B 
Bilaga KS 2020/46/8, årsredovisning 2019 för Sala Silvergruva AB 
Bilaga KS 2020/46/9, uppföljning nämndernas internkontrollplaner 2019 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 
att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 
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att fastställa tilläggsbudget för 2020 års investeringsbudget med 14 301 000 kronor 
i enlighet med Bilaga KS 2020/46/4, 
att 2019 års negativa resultat återställs 2022, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna 2019. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 
att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 
att fastställa tilläggs budget för 2020 års investeringsbudget med 14 301 000 kronor 
i enlighet med Bilaga KS 2020/46/4, 
att 2019 års negativa resultat återställs 2022, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna 2019. 

Socialdemokraterna lämnar in protokollsanteckning 
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Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2020-04-08 

Ärende11 Bokslut 2019 för Sala kommun 

Återigen visar Sala Kommun på ett negativt ekonomiskt resultat på -21,4 miljoner kronor för 2019. 

De två senaste åren har kommunen redovisat ett negativt och resultat och summan uppgår till ca 58 

miljoner kronor sammanlagt. Det är mycket pengar i underskott för en kommun i Salas storlek. 

Anmärkningsvärt är att Sala kommun som koncern där det kommunala bolagen inräknat också visar 

på ett underskott 2019 på 11,9 miljoner kronor vilket är mycket ovanligt. 

Kommunens ekonomiska underskott för 2019 beror på flera olika anledningar. Några av posterna är 

av engångskaraktär. Vi kan vidare konstatera ett andra viktiga faktorer är det budgeterade resultatet 

som inte når 1 % samt de större nämnderna som skolan och vård och omsorg som bedrev 

verksamhet utöver sina ekonomiskaramar. Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen visade 

ett positivt resultat men inom kommunstyrelsens egna verksamheter visar vissa delar på ett 

underskott vilket i sig är bekymmersamt. 

Några besparingsåtgärder har inte gått att genomföra då det inneburit risk för både personal och 

brukare och sådana åtgärder ser vi socialdemokrater inte heller som genomförbara utifrån ett 

arbetsmiljö - och brukarperspektiv. 

Vi varnade tidigt på året att kommunen återigen vid årets slut skulle redovisa ett underskott vilket 

var en mycket korrekt bedömning från vår sida. 

Under 2019 har ekonomin varit ansträngd och tidigare beslutade åtgärder har inte fått den 

genomslagskraft som önskats. Det vi lyfter i första hand är åtgärder som minskade lokal- och 

bil kostnader. En minskning på dessa delar får en omedelbar påverkan för verksamheterna men också 

över tid när det gäller framtida investeringar. 

Ett annat sätt att hantera de ökade kostnaderna var inrättandet av igångsättningsbesked för varje ny 

investering. Beslutet i sig är mycket bra, men idag ser vi inte att det leder till någon besparing då det i 

de flesta fall saknas driftkonsekvens innan igångsättning sker. 

Måluppfyllelsen är delvis uppfylld inom vissa områden men fortfarande så är måluppfyllelsen kring 

perspektivet ekonomi undermålig där endast 1 av 4 mål uppfylls. 

Sala kommun fortsatte att växa under året med 78 nya invånare, det är dock en rejäl minskning mot 

tidigare år. 

För att summera 2019 är det åter ett år som visar på underskott. Ett år där politiken förändrades 

genom splittring i minoritetsstyret som sedan oktober endast innehar 18 av 45 fullmäktiges mandat. 

Året 2019 blev återigen året då det saknades ett starkt politiskt ledarskap och kraftfulla åtgärder för 

att minska det skenade underskottet. 



Kommunens nuvarande vision "Att år 2024 har Sala kommun passerat 25000 invånare och är ett 

långsiktigt hållbart samhälle med livskraft i hela kommunen" är en riktmärke som vi inte ser kommer 

att nås om det inte sker en rejäl förändring. 

Avslutningsvis så avvaktar vi socialdemokrater kommunrevisionens slutrapport och återkommer med 

yrkanden i kommunfullmäktige. 
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Dnr 2020/444 - la 

Bokslut 2019, Sala kommun 

Beredning 
Bilaga KS 2020/46/1, årsredovisning 2019, Sala kommun 
Bilaga KS 2020/46/2, nämndernas verksamhetsberättelser 2019 
Bilaga KS 2020/46/3, indikatorsammanställning 2019 
Bilaga KS 2020/46/4, begäran om tilläggsanslag investeringar från 2019 till 2020 
Bilaga KS 2020/46/5, nämndernas beslutsprotokoll 
Bilaga KS 2020/46/6, årsredovisning 2019, Sala-Heby Energi AB 
Bilaga KS 2020/46/7, årsredovisning 2019 för Salabostäder AB 
Bilaga KS 2020 /46/8, årsredovisning 2019 för Sala Silvergruva AB 
Bilaga KS 2020/46/9, uppföljning nämndernas internkontrollplaner 2019 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 
att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 
att fastställa tilläggsbudget för 2020 års investerings budget med 14 301 000 kronor 
i enlighet med Bilaga KS 2020/46/4, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna 2019. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att 2019 års negativa resultat återställs 2022. 

Proposition 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget yrkande bifallet. 
Ordföranden ställer Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner Ulrika 
Spårebos (S) tilläggsyrkande bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 
att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 
att fastställa tilläggsbudget för 2020 års investeringsbudget med 14 301 000 kronor 
i enlighet med Bilaga KS 2020/46/4, 
att 2019 års negativa resultat återställs 2022, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna 2019. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 


