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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSE N 

Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

KF:s 
HANDLING 
NR 48 2020 

22 (43) 

Dnr 2020 /1305 - '1 
Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Beredning 
Bilaga KS 2020/157 /1, förslag från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund inför 
budget 2021 
Bilaga KS 2020/157 /2, förslag till budget 2021 och strategisk plan 2022-2023 -
Alliansen 
Reviderad Bilaga KS 2020/157 /2, förslag till budget 2021 och strategisk plan 2022-
2023 - Alliansen 
Bilaga KS 2020/157 /3, yttrande från kommunal över förslag till budget 2021 
Bilaga KS 2020/157 /4, förslag till budget 2021 och st rategisk plan 2022-2023 -
Salas Bästa 
Bilaga KS 2020/157 /5, förslag till budget 2021 och st rategisk plan 2022-2023 -
Socialdemokraterna 
Bilaga KS 2020/157 /6, förslag till budget 2021 och st rategisk plan 2022-2023 -
Sverigedemokraterna 

Ledningsutskottets beslut 2020-09-30, § 161 

Kommunstyrelsen, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 197 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fast ställs till 213 980 tkr och år 
2023 till 219 156 tkr. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 278 
tkr, samt 
att driftbudget/plan fö r kommunstyrelsen år 2022 fastställs t ill 213 188 tkr och år 
2023 till 217 691 tkr. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 897 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 881 tkr och år 
2023 till 218 457 tkr. 

Magnus Edman (SO) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen å r 2021 fastställs till 203 622 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 206 440 tkr och år 
2023 till 210 809 tkr. 

Utd ragsbestyrka nde 
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Hanna Westman (SBÄ) yrkar 

SAM MANTRÄDESP R0TOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 204 361 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 207 016 tkr och år 
2023 till 211448 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 278 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 188 tkr och år 
2023 till 217 691 tkr. 

Kommunstyrelsen, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 
83 900 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 96 400 tkr 
och år 2023 till 83 300 tkr. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 
87 900 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 97 200 tkr 
och år 2023 till 86 800 tkr. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 
88 550 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 94 200 tkr 
och år 2023 till 81 800 tkr. 

Magnus Edman (SO) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande 
BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 
87 900 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 97 200 tkr 
och år 2023 till 86 800 tkr. 

Utd ragsbestyrka nde 
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2020-10-07 

Kultur-och fritidsnämnden, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
51 870 tkr) samt 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 52 822 tkr 
och år 2023 till 54 125 tkr. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
51 891 tkr) samt 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 52 623 tkr 
och år 2023 till 53 756 tkr. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
56 887 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 57 686 tkr 
och år 2023 till 58 912 tkr. 

Magnus Edman (SO) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
50 299 tkr) samt 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 51 009 tkr 
och år 2023 till 52 108 tkr. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
50 624 tkr) samt 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs tillSl 282 tkr 
och år 2023 till 53 380 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
51 891 tkr) samt 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 202 2 fastställs till 52 623 tkr 
och år 2023 till 53 756 tkr. 

Utd ragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
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2020-10-07 

Kultur-och fritidsnämnden, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 

fastställs till 4 500 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 
0 tkr och år 2023 till 1 000 tkr. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 
fastställs till 4 500 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 
0 tkr och år 2023 till 1 000 tkr. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 
fastställs till 6 200 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 
0 tkr och år 2023 till 1 000 tkr. 

Magnus Edman (SD) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 
fastställs till 4 500 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 
0 tkr och år 2023 till 1 000 tkr. 

Revisionen, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 886 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 902 tkr och år 2023 till 924 

tkr. 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 886 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 898 tkr och år 2023 till 918 

tkr. 

Utd ragsbestyrka nde 
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Ulrika Spårebo (S) yrkar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 890 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 902 tkr och år 2023 till 922 
tkr. 

Magnus Edman (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 886 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 898 tkr och år 2023 till 918 
tkr. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 860 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 872 tkr och år 2023 till 890 
tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 886 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 898 tkr och år 2023 till 918 
tkr. 

Överförmyndaren, driftbudget/plan 

Yrkanden 
_ Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 038 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 093 tkr och år 
2023 till 3 169 tkr. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 039 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 081 tkr och år 
2023 till 3 148 tkr. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 068 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 111 tkr och år 
2023 till 3 178 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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Magnus Edman (SO) yrkar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 038 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 081 tkr och år 
2023 till 3 14 7 tkr. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 012 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 051 tkr och år 
2023 till 3 116 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 039 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 081 tkr och år 
2023 till 3 148 tkr. 

Skolnämnden, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 585 427 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 596 135 tkr och år 2023 
till 610 789 tkr. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 585 657 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 593 893 tkr och år 2023 
till 606 642 tkr. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 580 249 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 588 400 tkr och år 2023 
till 600 900 tkr. 

Magnus Edman (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 591138 tkr, 
samt 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 599 461 tkr och år 2023 
till 612 364 tkr. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 599 459 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 607 247 tkr och år 2023 
till 620 248 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 585 657 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 593 893 tkr och år 2023 
till 606 642 tkr. 

Skolnämnden, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 
4 000 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 4 000 tkr och år 
2023 till 4 000 tkr. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 4 000 
tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 4 000 tkr och år 
2023 till 4 000 tkr. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 4000 
tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 4000 tkr och år 
2023 till 4 000 tkr. 

Magnus Edman (SO) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande 

Utdragsbestyrka nde 
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BESLUT 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 4 000 
tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 4 000 tkr och år 
2023 till 4 000 tkr. 

Vård-och omsorgsnämnden, driftbudget /plan 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
577 007 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 587 571 
tkr och år 2023 till 602 029 tkr. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
577 234 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 585 359 
tkr och år 2023 till 597 937 tkr. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
575 152 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 583 197 
tkr och år 2023 till 595 533 tkr. 

Magnus Edman (SO) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
586 920 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 595 195 
tkr och år 2023 till 608 026 tkr. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
5750796 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 583 276 
tkr och år 2023 till 595 765 tkr. 

Utd ragsbestyrkande 

29 (43) 



1tw.lli~? 
~SALA 
~ KOMMUN 

Forts§ 154 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesda tum 

2020-10-07 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
577 234 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 585 359 
tkr och år 2023 till 597 937 tkr. 

Vård-och omsorgsnämnden, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 
fastställs till 2 250 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 
3 500 tkr och år 2023 till 1 500 tkr. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 
fastställs till 2 250 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 
3 500 tkr och år 2023 till 1 500 tkr. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 
fastställs till 2 250 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 
2 500 tkr och år 2023 till 1 500 tkr. 

Magnus Edman (SO) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
577 234 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 585 359 
tkr och år 2023 till 597 937 tkr. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄD ESP ROTOKOLL 
KOMMUN STYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas förfoga 5 149 tkr som 
eget kapital. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas förfoga 5 151 tkr som 
eget kapital. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas förfoga 4 141 tkr som 
eget kapital. 

Magnus Edman (SO) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas förfoga 2 958 tkr som 
eget kapital. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas förfoga O kr som 
eget kapital. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas förfoga 5 151 tkr som 
eget kapital. 

Upplåning 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 20211 

att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2021 med totalt O tkr, under 2022 med totalt 
0 tkr samt under 2023 med totalt 15 000 tkr. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021, 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2021 med totalt O tkr, under 2022 med totalt 
0 tkr samt under 2023 med totalt 15 000 tkr. 
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att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021, 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2021 med totalt 0 tkr, under 2022 med totalt 
0 tkr samt under 2023 med totalt 15 000 tkr. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021, 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2021 med totalt 0 tkr, under 2022 med totalt 
0 tkr samt under 2023 med totalt 15 000 tkr. 

Utdebitering 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

Magnus Edman (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa utdebiteringen till 22.46 för 2021. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

Utd ragsbestyrkande 
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Yrkanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 
styrelse/nämnd. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investerings budget till 
styrelse/nämnd. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 
styrelse/nämnd. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 
styrelse/nämnd. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 
styrelse/ nämnd. 

Finansiella mål 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att fastställa följande finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 1.3 % för 2021 samt 1.6 % för 2022 och 2023, 
• Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen, 
• Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 

kommunfullmäktige beslutade anslag, 
• Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering 

av sin verksamhet. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa följande finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 1.3 % för 2021 samt 1.6 % för 2022 och 2023} 
• Ökningen av skatteintäkter} statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningenJ 

Utdragsbestyrka nde 
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• Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 
kommunfullmäktige beslutade anslag, 

• Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering 
av sin verksamhet. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa följande finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 1.3 % för 2021 inklusive återställande av negativt 
resultat, 2022 1,6% inklusive återställandet av negativt resultat samt 1,6% 
för 2023, 

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

• Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 
kommunfullmäktige beslutade anslag, 

• Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering 
av sin verksamhet, 

• Styrelser och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera 
verksamheterna med bibehållen kvalite. 

Magnus Edman (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa följande finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 1.5% för 2021 och 1.8% för 2022 och 2023. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa följande finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 1.3 % för 2021 och 1.6 % för 2022 och 2023, 
• Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive 

pensionsåtaganden) ska öka över tid och vara 30% senast 2030 
• Kommunens kassalikviditet ska öka över tid och vara 100% senast 2024 
• Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska öka över tid och 

Vara över 100% senast 2024 
• Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen, 
• Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 

kommunfullmäktige beslutade anslag, 
• Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering 

av sin verksamhet 

Utdragsbestyrka nde 
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Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande 
finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 1.3 % för 2021 samt 1.6 % för 2022 och 2023, 
• Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnads ökningen, 
• Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 

kommunfullmäktige beslutade anslag, 
• Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering 

av sin verksamhet. 

De kommunala bolagen 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta+ 
1 % på insatt kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, samt 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta+ 
1 % på insatt kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, samt 
att inget utdelnings krav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta+ 
1 % på insatt kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital, samt 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta+ 
1 % på insatt kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta 

+ 1 % på insatt kapital, samt 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Utd ragsbestyrka nde 
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Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

Budget 2021 och Verksamhetsplan 2022-2023 

Yrkanden 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att fastställa föreliggande förslag till Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, i 
enlighet med Bilaga KS 2020/157 /2. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa Alliansens föreliggande förslag till Budget 2021 och verksamhetsplan 
2022-2023, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2020/157 /2. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa Socialdemokraternas föreliggande förslag till Budget 2021 och 
verksamhetsplan 2022-2023, i enlighet med Bilaga KS 2020/157 /5. 

Magnus Edman (SO) yrkar 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa Sverigedemokraternas föreliggande förslag till Budget 2021 och 
verksamhetsplan 2022-2023, i enlighet med Bilaga KS 2020/157 /6. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa Salas Bästas föreliggande förslag till Budget 2021 och verksamhetsplan 
2022-2023, i enlighet med Bilaga KS 2020/157 /4. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag, Ulrika Spårebos (S) 
yrkande, Magnus Edmans (SO) yrkande, Hanna Westmans (SBÄ) yrkande och på sitt 
eget yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Alliansens föreliggande förslag till Budget 2021 och verksamhetsplan 
2022-2023, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2020/157 /2. 

Reservationer 
Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S) och Viktor Kärvinge 
(S) reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Utdragsbestyrka nde 
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Magnus Edman (SO) och Andreas Andersson (SO) reserverar sig till förmån för 
Magnus Edmans (SO) yrkande. 
Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka nde 
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Dnr 2020/1305 - 3 

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Beredning 
Bilaga KS 2020 /15 7 /1, förslag från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund inför 
budget 2021 
Bilaga KS 2020/157 /2, förslag till budget 2021 och strategisk plan 2022-2023 -
Alliansen 
Bilaga KS 2020/157 /3, yttrande från kommunal över förslag till budget 2021 

Kommunstyrelsen, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 197 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 980 tkr och år 
2023 till 219 156 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 197 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 980 tkr och år 
2023 till 219 156 tkr. 

Kommunstyrelsen, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 
83 900 tkr, samt 
att investerings budget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 96 400 tkr 
och år 2023 till 83 300 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 
83 900 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 96 400 tkr 
och år 2023 till 83 300 tkr. 

Utd ragsbestyrka nde 
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Kultur-och fritidsnämnden, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
510870 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 52 822 tkr 
och år 2023 till 54 125 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
510870 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 52 822 tkr 
och år 2023 till 54 125 tkr. 

Kultur-och fritidsnämnden, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 
fastställs till 4 500 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 
0 kr och år 2023 till 1 000 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 
fastställs till 4 500 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 
0 kr och år 2023 till 1 000 tkr. 

Revisionen, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 886 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 902 tkr och år 2023 till 924 

tkr. 

U td ragsbestyrka nde 
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Ledningsutskottet föresl år att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 886 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 9O2 tkr och år 2023 till 924 
tkr. 

Överförmyndaren, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 038 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 093 tkr och år 
2023 till 3 169 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 038 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 093 tkr och år 
2023 till 3 169 tkr. 

Skolnämnden, driftbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 585 427 tkr, 

samt 
att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 596 135 tkr och år 2023 
till 610 789 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 585 427 tkr, 

samt 
att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 596 135 tkr och år 2023 
till 610 789 tkr. 

Utd ragsbestyrkande 
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Skolnämnden, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 
4 000 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 4 000 tkr och år 
2023 till 4 000 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 
4 000 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 4 000 tkr och år 
2023 till 4 000 tkr. 

Vård-och omsorgsnämnden, driftbudget /plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
577 007 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 587 571 
tkr och år 2023 till 602 029 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
577 007 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 587 571 
tkr och år 2023 till 602 029 tkr. 

Vård-och omsorgsnämnden, investeringsbudget/plan 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och ornsorgsnämnden år 2021 
fastställs till 2 250 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnärnnden år 2022 fastställs till 
3 500 tkr och år 2023 till 1 500 tkr. 

Utd ragsbestyrka nde 
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Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 
fastställs till 2 250 tkr, samt 
att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 
3 500 tkr och år 2023 till 1 500 tkr. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föresl år att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 5 149 tkr ur 
eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 5 149 tkr ur 
eget kapital. 

Upplåning 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021, 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2021 med totalt 0 kr, under 2022 med totalt 
0 kr samt under 2023 med totalt 15 000 tkr. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021, 
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2021 med totalt 0 kr, under 2022 med totalt 
0 kr samt under 2023 med totalt 15 000 tkr. 

Utdebitering 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föresl år att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

Utd ragsbes tyrka nde 
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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Samman träd esda tu m 

2020-09-30 

Forts§ 161 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

Anslags bindning 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 

styrelse/nämnd. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 

att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investerings budget till 

styrelse/nämnd. 

Finansiella mål 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa följande finansiella mål 

• Resultatmålet ska vara 1,3% för 2021 samt 1,6 % för 2022 och 2023, 
• Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen, 
• Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 

kommunfullmäktige beslutade anslag, 
• Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering 

av sin verksamhet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 

att fastställa följande finansiella mål 

• 
• 

• 

• 

Resultatmålet ska vara 1,3% för 2021 samt 1,6 % för 2022 och 2023, 
Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen, 
Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 
kommunfullmäktige beslutade anslag, 
Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering 
av sin verksamhet. 

U td ragsbestyrka nde 

\A 
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Justerandes sign 

WJJ 

Forts§ 161 

De kommunala bolagen 

Yrkanden 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Samman träd esdatum 

2020-09-30 

Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föresl år att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

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

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

BESLUT 
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

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

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

Budget 2020 och Verksamhetsplan 2021-2022 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föreliggande förslag till Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, i 
enlighet med Bilaga KS 2019 /157 /2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 

att fastställa föreliggande förslag till Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, i 
enlighet med Bilaga KS 2019 /15 7 /2. 

Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Exp - 2ö l öö l 

Utdragsbestyrka nde 
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Budget 2021 och verksa1nhetsplan 2022-2023 

Under 2020 har Coronapandemin slagit till med full kraft, och Sala 
kommun drabbades relativt tidigt och relativt hårt, jämfört med de 
andra kommunerna i länet. I skrivande stund är krisen ännu inte över, 
och vad de långsiktiga effekterna blir är svårt att överblicka. Det råder 
också en stor osäkerhet kring de ekonomiska effekterna av pandemin 
- men klart är att skatteunderlaget kommer att vara påverkat under 
en lång tid framöver. 

I det förändrade ekonomiska läget i spåret av pandemin blir det extra 
viktigt att prioritera kommunens ansvar för välfärdens kärna, främst 
skola, vård och omsorg - men även samhällsbyggnads-, kultur- och 
fritidstjänster som också ingår i uppdraget att leverera välfärd. 

Det finns dock såväl tecken som prognoser på att även för Sala kom
mun positiva effekter kan uppstå i pandemins spår. En sådan effekt är 
en möjlig ökad efterfrågan på bostäder utanför storstadsområden. 
Under 2020 har fastighetspriserna i Sala kommun stått sig mycket 
väl, vilket skulle kunna tala för en sådan utveckling, och ge Sala kom
mun ytterligare förbättrade möjligheter till tillväxt. 

Sala kommuns befolkningstillväxt har avtagit något. Under det första 
halvåret 2020 minskade befolkningen med 49 personer och uppgick 
till 22 845 personer den 30/6 2020, framför allt beroende på en ökad 
utflyttning. Under de kommande åren finns det dock skäl att anta att 
befolkningen kommer att fortsätta växa i takt med att allt fler bostäder 
byggs runt om i kommunen. 

Att Sala kommun växer långsiktigt är en förutsättning för att klara av 
den förändrade demografi som hela Sverige står inför, och den 
främsta förutsättningen för befolkningstillväxt är ökat bostadsbyg
gande. Därför är det viktigt att den nya översiktsplanen blir antagen 
under 2021 och glädjande att ett flertal detaljplaner inom kort kom
mer att möjliggöra bostadsbyggande på flera orter i kommunen. 

Planeringen för nya bostäder måste ta hänsyn till att det behövs vari
erade upplåtelseformer, en hänsynsfull markanvändning och att vi 
motverkar segregation i samhället. Det behöver också finnas en tydlig 
koppling mellan tankar på utbyggd kollektivtrafik, skolor och annan 
samhällsservice och de nya bostadsområden som växer fram. 

Den tillväxtpotential som Sala kommun har är och kommer att vara 
beroende av vårt geografiska läge. Det är därför av största vikt att Sala 
kommun fortsätter arbetet med att säkerställa tillgången till alltifrån 
enskilda vägar till fungerande tågförbindelser och nya gång- och cy
kelvägar, för att möjliggöra en snabb och smidig arbetspendling inom 
den expansiva arbetsmarknadsregion som Sala är en del av. 

För att kunna ta tillvara tillväxtpotentialen behöver också den digitala 
infrastrukturen byggas ut. Sannolikt kommer människor att arbeta en 



större del av sin tid på distans även efter pandemin. De områden i 
kommunen som då eventuellt inte har tillgång till snabbt och stabilt 
bredband riskerar alltså att tappa i attraktivitet. Därför är det viktigt 
att kommunen även framgent verkar för att främja bredbandsutbygg
naden. 

Coronapandemin har också gjort att den lågkonjunktur som också 
förutspåtts under en längre tid har accelererats. Även om bedömning
arna av lågkonjunkturens omfattning och varaktighet varierar, så bör 
vi nog följa Sveriges kommuner och regioners (SKR) förutsägelse att 
det kommer att dröja tills 2023 innan arbetsmarknaden är i balans 
igen. 

I spåren av Coronapandemin har arbetslösheten ökad, främst bland 
ungdomar. För Sala kommuns del är det aktiva och livskraftiga nä
ringslivet, med över 2700 företag spridda över hela kommunen en 
stor styrka som vi måste värna och utveckla. Även om den stora ma
joriteten av de företag som är verksamma inom kommunen är en- el
ler fåmansföretag, så sysselsätter dessa företag tillsammans över 
4000 personer. Ett fortsatt högt nyföretagande och ett gott närings
livsklimat med en rättssäker myndighetsutövning är därför mycket 
eftersträvansvärt. 

Det civila samhället spelar också en stor roll i vår kommun, och dess 
bidrag till samhällsutvecklingen och samhällets robusthet kan inte 
nog poängteras. Detta har inte minst framkommit i hanteringen av 
Coronapandemin. Det är därför viktigt att vi fortsätter att stärka sam
arbetet mellan kommunen och civilsamhällets aktörer genom att yt
terligare utveckla arbetet med den lokala överenskommelsen. På så 
vis kan vi som kommun ta tillvara civilsamhällets kraft och energi, 
samtidigt som dess särart kan bevaras. 

Sala är i många avseenden en trygg kommun, men det finns områden 
som behöver utvecklas. För att invånarna i Sala kommun ska kunna 
fortsätta uppleva stor trygghet och ha bästa möjliga hälsa i framtiden, 
måste arbetet med förebyggande insatser ha hög prioritet de närmaste 
åren. Det förebyggande arbetet måste riktas såväl mot ungdomar som 
mot vuxna och äldre, med särskilt fokus på att förebygga psykisk 
ohälsa, utanförskap, missbruk och kriminalitet. Detta arbete blir sär
skilt viktigt i spåren av en pandemi, vars effekter annars kan leda till 
ökad social oro. 

Allt bra som görs varje dag i Sala kommun utförs av vår personal, och 
personalen är vår främsta resurs. Varje anställd person är en viktig del 
av att kunna utföra vårt välfärdsuppdrag. Därför måste vi fortsätta ut
vecklas som arbetsgivare, så att vi höjer vår attraktivitet. Några exem
pel på viktiga insatser för att höja kommunens attraktivitet som ar
betsgivare är ett tydligt ledarskap, möjlighet till personlig utveckling 
inom arbetet och förbättrade villkor för friskvård. 



Sala kommun gick precis som de flesta kommuner och regioner in i 
2020 med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunkturen försva
gats kombinerat med ett högt geografiskt tryck. Ingen kunde då för
utspå den nu pågående Coronapandemin, som fått stor påverkan på 
såväl verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommu
nernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om 
sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfär
den påverkats i så snabb takt som under 2020. 

Hela världens ekonomi har upplevt en snabb nedgång under 2020, till 
följd av pandemin och de åtgärder som vidtagits för att begränsa den. 
Nedgången har skett såväl inom produktion som inom sysselsättning. 
I Sverige drabbas ekonomin av såväl sjunkande inhemsk efterfrågan 
som vikande export. 

Det sammanfattande omdömet om den ekonomiska utvecklingen i 
närtid är framför allt att den präglas av väldigt stora osäkerheter. I 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) ekonomirapport från maj 
2020 presenterades därför en kalkyl baserad på ett relativt positivt 
scenario i stället för den sedvanliga prognosen. 

Helt klart är att pandemins effekter kommer att vara långsiktiga, såväl 
på leveransen av det välfärdsuppdrag som är kommunens kärnupp
drag, som på de ekonomiska förutsättningarna. 

Under 2020 har regeringen föreslagit att de generella statsbidragen 
till kommuner och regioner ska utökas med tio miljarder kronor år 
2021 och fem miljarder kronor år 2022. Dessa tillskott är naturligtvis 
välkomna för att täcka det tapp i skatteunderlaget som uppstår i pan
demins spår - men de utgör också en risk. 

För Sala kommuns del innebär de utökade generella statsbidragen ett 
tillskott på cirka femton komma fem miljoner kronor för 2021. Detta 
tillskott halveras 2022 och förvinner helt 2023. Det är av största vikt 
att Sala kommun redan från början anpassar sig till denna avtrapp
ning av statsbidragen - så att en situation liknande den som följde den 
stora floran av riktade, villkorade statsbidrag i flyktingkrisens spår, då 
anpassningen av utgifterna till vikande bidrag släpade efter med stora 
ekonomiska konsekvenser som följd, kan undvikas. 

En annan effekt av Coronapandemin är att digitaliseringen tagit fart 
på allvar i Sala kommun liksom i övriga kommun- och regionsverige. 
Detta gäller såväl digitaliserade möten som digitala tjänster inom väl
färdssektorn. I Sala kommun har nu effekterna av de digitala tjäns
terna börjat bli mätbar. Under 2020 har antalet tjänster vuxit stadigt, 
och användandet av de digitala tjänsterna har fyrdubblats. Den ut
vecklingen måste fortsätta - främst i syfte att säkerställa högsta möj
liga kvalitet samtidigt som tillgängligheten för medborgarna ökar. 



Budgetdirektiv juni 2020 

Ekonomi- och verksamhetsstyrningsdokumentet för Sala kommun 
för år 2020 anger att budget för 2021 samt strategisk plan för 2022-

2023 ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. På 
grund av de osäkerheter som Coronapandemin orsakat, inte minst 
gällande de ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren, be
slöt dock kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i juni att budgetpro
cessen för år 2020 skulle förändras, så att budgeten ska beslutas av 
kommunfullmäktige vid oktober månads sammanträde. 

I juni 2020 fastställde kommunstyrelsen i stället ett budgetdirektiv 
som underlag för det fortsatta budgetarbetet. Utgångspunkten för 
budgetdirektivet var den strategiska planen för 2021-2022 samt skat
teunderlagsprognos i enlighet med SKR:s cirkulär 20:20 2020-04-

29. Befolkningssiffrorna fastställdes till 23 100 personer för 2021, 

23 300 personer för 2022 och 23 500 personer för 2023. Kommunal
skatten fastställdes till oförändrad 22,31 %. 

Resultatmålet fastställdes till 1,5 %, vilket motsvarar 21 938 tkr inklu
sive återställande av negativt resultat. Kommunstyrelsens förfogande 
fastställdes till 0,5 %. 

Förändringar sedan budgetdirektivet 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och 
regioner, som presenterades i cirkulär 20:32 i augusti 2020, visar på 
ett förändrat skatteunderlag med +1,8 mkr år 2021, +4,6 mkr år 2022 

och +6,8 mkr år 2023. Till detta kommer de satsningar som presente
rats i regeringens höstbudget, som tillför Sala kommun 15,5 mkr i ge
nerella statsbidrag samt 10,9 mkr i generella statsbidrag riktade mot 
äldreomsorgen för år 2021. 

Sala kommuns folkmängd minskade med 49 personer under det 
första halvåret 2021 och uppgick den 30 juni till 22 845 personer. Av 
denna anledning har befolkningstalet i budgetarbetet behövt justeras 
ned, varför Alliansen valt att utgå från 22 950 invånare i budgeten för 
2021. 

Då skatteunderlaget växer mindre än tidigare väntat under de kom
mande åren har Alliansen valt att justera ned resultatmålet till 1,3 % 
samt förfogandet till 0,35 %, för att på så vis kunna fördela mer medel 
till ramarna. 

Tack vare de tillskott som skett i form av något större skatteunderlag 
samt tillkommande statsbidrag är summan av skatteintäkter och ge
nerella statsbidrag för 2021 8,8 mkr större i budgetförslaget än i det 
antagna budgetdirektivet. Summan är dock 11,9 mkr mindre än i den 
gällande strategiska planen för 2021. 



I budgetdirektivet fanns en tydlig politisk prioritering, där skola och 
vård och omsorg prioriterades. Denna prioritering fortsätter, varför 
vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 5 mkr, och skolnämn
den tillförs 10 mkr. Kommunstyrelsen tillförs 2 mkr och kultur- och 
fritidsnämnden tillförs 150 tkr. 

Detta ska täcka samtliga kostnadsökningar, det vill säga såväl perso
nal- och lokalkostnader som inköp av varor och tjänster. 

Budget 2021 samt strategisk plan 2022-2023 

Alliansen gör bedömningen att Sala kommuns ekonomi kommer att 
vara sårbar de kommande tre åren, även om det starka resultat som 
prognostiseras för 2020 ger en viss återhämtning. Osäkerheten är 
också stor i de nu gällande prognoserna för skatteunderlaget, varför 
situationen kan komma att förändras snabbt. 

I vårt förslag till budget för 2021 och strategisk plan för 2022-2023 

har vi prioriterat satsningar som vi ser som nödvändiga utifrån det 
välfärdsuppdrag kommunen har. För att förebygga ohälsa och mot
verka den negativa utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen 
ligger ett särskilt fokus på förebyggande insatser, särskilt riktat mot 
unga. Vi prioriterar också kvaliteten inom skola och äldreomsorg, 
samt tryggheten för våra invånare. Vi satsar också vidare på att fort
sätta förbättra näringslivsklimatet i hela Sala kommun, och att vara 
en attraktiv kommun för både bosättning och företagsetableringar. 

Vår tillväxt i befolkning ska gå hand i hand med en ekonomisk tillväxt 
som kan hantera den växande befolkningen. För att kunna växa håll
bart måste Sala kommun aktivt delta i arbetet med att skapa bättre 
förutsättningar och lägre trösklar för människor att komma in på ar
betsmarknaden. Vi strävar efter att alla som kan arbeta också ska göra 
det. Sala ska vara en växande småstad med en ekonomi i balans, och 
en befolkning som lever på jämlika villkor oavsett var i kommunen 
man bor. Det är därför av största vikt att vi även fortsatt arbetar med 
att motverka segregation och utanförskap. Vi ska också fortsätta att 
verka för en god samhällsservice i hela kommunen, med fokus på så
väl välfärd som handel och övrig service. 

När det gäller investeringar fortsätter vi med det omfattande pro
grammet för renovering, om- och nybyggnad av skollokaler, fortsätter 
bygga LSS-boenden och säkerställer tillgång till platser inom äldre
omsorgen. 

För att upprätthålla en hållbar investeringstakt införs en ny modell för 
investeringar, där dessa delas in i årligen åter kommande investe
ringar att ske inom ram respektive strategiska investeringar. Summan 
av investeringarna ska heller inte övergå summan av avskrivningar 
och resultat, för att säkerställa god ekonomisk hushållning. 



Sala är en företagarkommun, och det är av största vikt att kommunen 
fortsätter det arbetet med att främja nyföretagande, förbättra före
tagsklimatet och skapa förutsättningar för tillväxt i hela kommunen. 
På så vis kan såväl skattebas som självförsörjningsgrad växa. 

Driftbudget 

Kommunstyrelsen 

Sala kommun måste satsa på sitt säkerhetsarbete, såväl med direkta 
fysiska säkerhetsåtgärder såsom lås, larm och övervakning som med 
trygghetsskapande åtgärder. Arbetet måste ske över hela förvalt
ningen, men samordningsansvaret ligger på kommunstyrelsen. 

Ett långsiktigt strategiskt arbete med bland annat förbättrade passa
gesystem i våra offentliga lokaler och bevakningskameror på platser 
som upplevs otrygga behöver inledas. Riktade insatser görs mot våra 
skollokaler som ett steg i arbetet med lugn och ro i skolmiljöer. Trygg
hetsgranskningar ska också göras av de nya detaljplaner som ska fär
digställas under 2021. 

Våra satsningar på ett förbättrat näringslivsklimat fortsätter. Särskilt 
viktigt är det att åstadkomma ett bättre samarbetsklimat mellan kom
munen och olika aktörer. 

Vi vill ge Sala kommun möjlighet att växa ekonomiskt hållbart. Under 
2021 görs därför två konkreta satsningar för att öka inflyttningen till 
Sala. Dels måste planberedskapen förbättras, dels måste översiktspla
nearbetet slutföras under 2021. Alliansen prioriterar i denna budget 
tillskapandet av mer byggbar mark för såväl boende som verksam
heter genom att säkerställa att fler detaljplaner kan antas, samtidigt 
som det sker med hänsyn tagen till framtida anspråk på ekosystem
tjänster. 

Samtidigt utökas näringslivskontorets verksamhet med marknadsfö
ringskom petens för att utföra riktade insatser med målet att locka nya 
invånare till kommunen, stärka företagsetableringen i Sala samt även 
utveckla företagslotsfunktionen. 

Livskraften i hela kommunen måste stärkas med Sala kommun som 
en katalysator för olika goda initiativ från företag, föreningar och or
ganisationer. Arbetet med den lokala överenskommelsen med civil
samhället måste därför också utvecklas. 

Arbetet med integrationsåtgärder måste fortsätta i med Sala kommun 
som en aktiv partner i samverkan med myndigheter, civilsamhälle och 
andra aktörer. Inom arbetet med integrationen ska stort fokus ligga 
på att hjälpa individer till självförsörjning. 



Som ett led i vårt arbete med kostnadseffektivitet kommer Sala kom
mun 2021 påbörja en utfasning av dyrare fordonen för persontrans
port ur vår flotta. Dessa ska ersättas med mer kostnadseffektiva och 
ändamålsenliga fordon. Målet är att Sala kommuns personal fortsatt 
åker tryggt och miljövänligt, men till avsevärt lägre kostnad. 

För att minska kommunens kostnader och få ett effektivt lokalutnytt
jande behöver vi aktivt se över hur mycket ytor och lokaler vi hyr och 
ställa det i relation till behovet. 

Sala kommuns nya vision och därmed följande mål ska antas under 
2021. 

Planeringen för Salas 400-årsjubileum måste påbörjas på allvar. 

Skolnämnden 

Alla elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan. Därför måste insatser 
för elever i behov av särskilt stöd utgå från individen, och Sala kom
mun måste säkerställa att erforderlig kompetens finns inom organi
sationen. 

En långsiktig plan för Sala kommuns skolorganisation ska tas fram, 
där särskilt fokus läggs på tillgänglighet till utbildning av god kvalitet 
i hela kommunen. 

Satsningen på en skola med kvalitet är betydelsefull också ur ett soci
alt perspektiv. Det motverkar sociala skillnader, social utslagning och 
ger goda möjligheter för elever från socialt svaga miljöer att utvecklas. 
Genom ett kvalitetspaket så stärks utbildningsverksamheternas möj
ligheter att fortsatt bedriva undervisning på bra villkor. Dessa medel 
går till att utöka antalet pedagogiska tjänster, resurspersoner och so
cialpedagoger. 

Elevhälsan behöver också stärkas för att kunna fånga upp elever som 
har låg skolnärvaro, så kallade hemmasittare. 

Skolan ska öka sitt värnande av en fortsatt lugn och trygg skolmiljö 
som skapar goda förutsättningar för inlärning. Salas barn ska därför 
få bättre möjligheter att delta i undervisning i anpassade grupper uti
från individuella behov. 

Fokuseringen på kunskap och kvalitet ska öka påtagligt i skolväsendet 
i Sala under det kommande året. Detta kan innebära allt ifrån att läxor 
ska vara norm till att riktiga lektioner prioriteras. 

Som ett steg mot bättre skolresultat anslår Alliansen en utökning ut
över ordinarie ram för investering i ändamålsenliga och kvalitativa 
läromedel under 2021-2023. 



Alliansen ser också att det är angeläget att sträva efter att såväl 
krympa storleken på förskolans barngrupper och antalet barn per 
vuxen som att uppfylla det högt ställda målet "plats på förskolan på 
önskat placeringsdatum". 

Vi vill även utveckla möjligheterna till förskoleundervisning riktad till 
barn till nyanlända för att på det sättet skapa förutsättningar för för
äldrarna att själva lära sig det svenska språket under tiden deras barn 
är på förskola. 

Där digitala hjälpmedel används finns tydliga kursplaner med mål för 
vilken kompetens barnen ska ha och hjälpmedlens ändamålsenlighet. 
Därför behövs kompetensutveckling för den pedagogiska personalen 
för att kunna hantera både tekniken i sig och för att välja digitala verk
tyg utifrån pedagogiska behov som gynnar elevernas lärande. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sala kommun ska gå i täten för införandet av Nära Vård, och arbeta 
aktivt tillsammans med Region Västmanland för att skapa en funge
rande vårdkedja som utgår ifrån individens behov. 

Arbetet med att sjösätta den äldreplan som tagits fram under 2020 

måste påbörjas. Fler boendeformer för äldre behöver utvecklas sam
tidigt som arbetet med att tillskapa platser på äldreboenden inleds. Vi 
ser också att den utmaning som den stora ökningen av andelen äldre 
i samhället måste hanteras. 

Ett starkt fokus måste ligga på förebyggande insatser, där öppenvår
den är en viktig del. Även samverkan med andra aktörer är avgörande 
för att lyckas. Möjligheten att inrätta en familjevård i samverkan med 
Region Västmanlands måste ses över. 

Den administrativa bördan på vår personal ska minskas med hjälp av 
välfärdsteknik. Målet är att så långt som möjligt automatisera tjänster 
för att möjliggöra snabba och rättssäkra bedömningar. Då finns mer 
tid för människorna de ska hjälpa. 

Socialtjänstens funktion "Förebyggande ungdom" utökas för att 
kunna utöka verksamheten genom att genomföra insatser även i mel
lanstadiet. Vi förstärker också det förebyggande arbetet inom elevhäl
sovården. 

Vi vill utveckla och förenkla möjligheten för kommunens äldre med
borgare, samt för personer med funktionsnedsättning, att framföra 
sina frågor, klagomål och förslag, men också få hjälp med att ta vara 
på sina rättigheter och det utbud av tjänster som kommunen erbjuder. 
Detta görs genom att vi inrättar en ny funktion som har hand om 
detta, en funktion som vi kallar för "äldreombudsman". Det skulle bli 



till glädje för den enskilde medborgaren men också bidra till kommu
nens kvalitetsutveckling och bidra till att göra Sala till en mer äldre
vänlig kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samverkan med civilsamhällets aktörer måste stärkas, och Sala kom
mun ska aktivt arbeta för att förbättra studieförbundens närvaro i 
kommunen. 

Alla invånare, såväl unga som gamla, ska ges möjlighet till ett rikt kul
tur- och fritidsliv för att på så vis stärka såväl folkhälsan som kommu
nens attraktivitet. 

Fritids banken är en etablerad verksamhet där barn och ungdomar får 
möjligheten att låna idrottsutrustning till olika former av aktiviteter. 
Detta vill Alliansen tillgängliggöra ytterligare genom att flytta den från 
centrala Sala till Lärkans Sportcenter. 

Årets resultat och kommunstyrelsens förfogande 

De föreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 1,3 %. 
Till kommunstyrelsens förfogande finns 5 149 tkr. 

Politiska prioriteringar sedan budgetdirektivet 

Alliansen prioriterar att tillföra medel till ramarna enligt nedan: 

Skolnämnden: 
Läromedel, 1000 tkr. 
Kvalitet, 6000 tkr. 
Elevhälsa, 2000 tkr. 
Behörighet: 1000 tkr. 
Summa: 10 ooo tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden: 
Förebyggande: 5000 tkr. 
Summa: 5000 tkr. 

Kommunstyrelsen: 
Trygghet: 1000 tkr. 
Planer: 1000 tkr. 
Summa: 2000 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden: 
Ungdomar: 150 tkr. 
Summa; 150 tkr. 



Investeringar 

Under planperioden fortsätter investeringarna i lokaler för skola, vård 
och omsorg. 

Enligt den nya modell för hållbar investeringsplanering som presen
terats arbetats fram under 2020 delas investeringarna upp i ram
anslag, som avser årligen återkommande investeringar, och strate
giska investeringar, för vilken en ram beslutas men särskilt startbe
sked krävs för varje projekt. 

Den sammanlagda investeringsvolymen ska heller inte uppgå till 
större belopp än summan av resultat och avskrivningar, för att på så 
vis egenfinansiera investeringarna och reducera upplåningsbehovet 
till att endast omfatta större strategiska investeringar. 

Under 2021 påbörjas renoveringen och utbyggnaden av Möklinta 
skola, som ska vara färdig 2022. Under 2022 påbörjas motsvarande 
om- och tillbyggnad av Varmsätra skola. Dessutom kommer ett antal 
investeringar inom t ex förskolor att behöva genomföras, samtidigt 
som det löpande underhållet av många skolor måste komma i fas. För 
detta pågår särskild planering. 

Ett nytt LSS-boende börjar också byggas under 2021. Dessutom ska 
en långsiktig plan för såväl skol- som äldreomsorgslokaler tas fram, 
för att ligga till grund för framtida investeringar. 

Ett flertal exploateringsprojekt genomförs också under 2021, där 
Bo Kl oks bygge på Norrmalm är det största. Även dessa exploaterings
projekt innebär investeringar för Sala kommun, såväl inom området 
Gata som inom VA. 

Även inom gruvans vattensystem kommer investeringar att genomfö
ras under planperioden. 



Nettoinvesteringar i 2021 års pri- Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 
ser (tkr) 

Ram Strate- Ram Strate- Ram Strate-

gisk gisk gisk 

Kommunstyrelsen/Kommunchef 

Kommunchef 0 0 0 200 0 200 

Kommunstyrelsen/IT 

IT-investeringar 0 4000 0 1000 0 5000 

Kommunstyrelsen/Ekonomikontoret 

Ekonomikontoret 0 4500 0 2000 0 0 

Kommunstyrelsen/Personalkontoret 

Personalkontoret 0 400 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten 0 5000 0 4000 0 2050 

Kommunstyrelsen/Bygg- och miljö-

kontor 

Bygg- och miljökontor 0 0 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnads-

kontor 

Plan- och utvecklingsprogram 0 -14000 0 -9000 0 -19500 

Kart/Mätprogram 0 0 0 

Lokalprogram 12500 27000 14500 39000 10500 55500 

Gatuprogram 1800 12300 1650 9500 1800 13000 

Parkprogram 500 2600 1000 3250 1000 4250 

Gruvans vattensystemsprogram 1000 3900 800 2000 500 5200 

VA-program 12000 14900 21000 6300 6000 1300 

Summa Samhällsbyggnadskontoret 27800 46200 38950 51050 17300 59250 

Summa Kommunstyrelsen 27800 60100 38950 58250 17300 69500 

Kultur- och fritidsnämnd 0 4500 0 0 0 1000 

Skolnämnd 2000 2000 2000 2000 4000 0 

Vård- och omsorgsnämnd 1000 1250 3000 500 1000 500 

SUMMA INVESTERINGAR 30800 67850 43950 104700 22300 71000 



Strategisk plan 2021-2023 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 278 
tkr,samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 188 tkr och år 
2023 till 217 691 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 
87 900 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 97 200 tkr 
och år 2023 till 86 800 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
51 891 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 52 623 tkr 
och år 2023 till 53 756 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fast
ställs till 4 500 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 0 
tkr och år 2023 till 1 000 tkr. 

Revisionen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 886 tkr, samt 

att driftbudget/plan för revisonen år 2022 fastställs till 898 tkr och år 2023 till 918 
tkr. 



Överförmyndaren 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 039 tkr, 
samt 

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 081 tkr och år 
2023 till 3 148 tkr. 

Skolnämnden 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 585 657 tkr, 
samt 

att driftbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 593 893 tkr och år 2023 
till 606 642 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 4 000 
·tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 4 000 tkr och år 
2023 till 4 000 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
577 234 tkr, samt 

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 585 359 
tkr och år 2023 till 597 937 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fast
ställs till 2 250 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 3 
500 tkr och år 2023 till 1 500 tkr. 



Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas förfoga över 5 151 
tkr. 

Upplåning 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp be
lopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021, samt 

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommu
nens skulder under 2021 med totalt 0 tkr, under 2022 med totalt 0 tkr samt under 
2023 med totalt 15 000 tkr. 

Utdebitering 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

Anslags bindning 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till sty
relse/nämnd. 

Finansiella mål 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa följande finansiella mål: 

Resultatmålet ska vara 1,3 % för 2021, samt 1,6 % för 2022 och 2023, 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
netto kostnads ökningen, 

Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäk
tige beslutade anslag, 

Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering 
av sin verksamhet. 



De kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

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

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

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Budget 2020 och Verksamhetsplan 2021-2022 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget 
2021 och verksamhetsplan 2022-2023, i enlighet med Bilaga KS 2020/xxx 



Budgetberäkning Alliansen, 2010-10-05 

Förutsättningar för beräkningar 

Kommunalskatt 

Befolkningstal 

anta l invånare 

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 

och omsättning av lån 

Pensionskostnader 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 

utjämning och fastighetsavgift 

PO-pålägg, prel 

Internränta 2021 

PKV 

Prisindex för kommunal verksamhet 

Personalkostnad 

Övrig förbrukning 

Prisförändring 

Beräkning 

Skatteintäkt 

Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg. 

Årets resultatmål 

Årets resultat, inkl återställande av neg resultat 

Kommunstyrelsens förfogande 

KS förfogande andel av skatter, bidrag o utjämn 

Pensionskostnader 

Arbetsgivaravgifter 

Avskrivningar 

Finansnetto 

PO-pålägg 

Ka pita ltjä nstkostnader 

Återstår att fördela ut i Ramar 

22,31% 

I 2021 2022 2023 ' r- 22 950 23 050 23 1so; 
t---- ---------- _ _________ , 

2021 2022 2023 ! 
0,77% 0,82% 0,88%, 

KPA:s prognos 2019-11-30 samt premieprognos FÅP 2020-02-29 

Cirkulär 20:39 2020-10-01 

40,15% Cirkulär 20:37 2020-09-22 

1,25% Cirkulär 20:07 2020-02-06 

Cirkulär 20:39 2020-10-01 

2021 2022 2023 1 
1,8% 2,1% 2,6%: 

1,5% 1,8% 2,1%1 

1,7% 2,0% 2,4% ; 

2021 2022 2023 
-1 038 258 -1 068 296 -1104 081 

-433 546 -433 250 -429 434 

1,3% 1,6% 1,6% 

19133 24 025 24 536 

5 151 5 255 5 367 

0,35% 0,35% 0,35% 

98 307 104 588 106 605 

261060 266 532 273 448 

78144 81195 83 256 

1977 2 098 2 418 

-323 686 -330 483 -339 076 

-97 267 -100 705 -103 132 

-1428 984 -1449 042 -1480 092 
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Fördelning Nämnder 

Nettoram 

2020 2021 2022 2023 
Kommunstyrelsen 234 471 210 278 213 188 217 691 
Kultur-och fritidsnämnd 51983 51891 52 623 53 756 
Revision 879 886 898 918 

·- -
Överförmyndare 3 036 3 039 3 081 3 148 
Skolnämnd 551 700 585 657 593 893 606 642 
Vård- och omsorgsnämnd 567182 577 234 585 359 597 937 
Summa totalt 1409 252 1428 984 1449 042 1480 092 

I 

I förhållande till föregående års ram 1,4% 1,4% 2,1% 

I förhållande till 2020 års ram 1,4% 2,8% 5,0% 

Resultaträkning 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens intäkter 336 329 505 689 331429 331429 331429 

Verksamhetens kostnader -1 690 365 -1855 954 -1703979 -1 725 658 -1 754 734 

Avskrivningar -62 438 -74 090 -78 144 -81195 -83 256 

VERKSAMHETENS -1416 474 -1424 355 -1450 694 -1475 423 -1506 561 

N ETTOKOSTNADER 

Skatteintäkter 1030 640 1042 259 1038 258 1068 296 1104 081 

Generella statsbidrag och utjämning 364 429 405 415 433546 433 250 429 434 

Finansiella intäkter 6457 5 005 4 369 4 369 4 369 

Finansiella kostnader -6 480 -6 609 -6 346 -6 467 -6 787 

RESULTAT FÖRE EXTRA-

ORDINÄRA POSTER -21428 21715 19133 24025 24536 
l 

--•• .. ••• -•--••-----•-. •• -••- - ••••-••-• - H--•• 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT -21428 21715 19133 24 025 24 536 ; 
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Kassaflödesanalys 

Bokslut Budget Budget Plan Plan I 
Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 i 

i 
I 

LÖPANDE VERKSAMHET i 

Årets resultat -21428 15 515 19133 24 025 24 536 

Justering för av- och nedskrivningar 74 090 7B 144 81195 83 256 
Justering för gjorda avsättningar -1992 -1847 -1485 -1034 

Upplösning bidrag till statlig infrastruktur 772 772 772 772 
Just övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 0 0 0 0 

Medel från vh före förändring av rörelsekapital 88 385 96 202 104 507 107 530 

Ökning/minskning kf fordringar 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 0 0 0 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 

Kassaflöde löpande verksamhet 88385 96 202 104 507 107 530 

INVESTERINGSVERKSAMHET 

Investering i materiella tillgångar -115 875 -98 650 -106 585 -96 974 

Försäljning av materiella tillgångar 0 0 0 0 

Investering i finansiella tillgångar 0 0 -585 -2 778 

Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 0 

lnvesteringsbidrag 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -115 875 -98 650 -107170 -99 752 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 30 000 0 0 15 000 

Amortering av långfristiga sku lder -26 035 -26 035 -26 035 -26 410 

Ökning långfristiga fordringar 0 D 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 965 -2.6 035 -26 035 -11410 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 
I 

Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

Årets kassaflöde -23 525 -2·8 483 -28 698 -3 632 

Likvida medel vid årets början 80156 56 631 28149 -549 

Likvida medel vid årets slut 80155 56 631 28149 -549 -4181 
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Balansräkning 

Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 

2019 2020 2021 2022 2023 

TILLGÅNGAR 
I 
I 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0 0 
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Summa anläggningstillgångar 1511116 1552 128 1571861 1597 064 1612 788 

Omsättningstillgå ngar 

Förråd 3 750 3 750 3 750 3 829 3 928 

Fordringar 94 002 94 002 94 002 95 976 98 471 

Kassa och bank 80156 56 632 2"8150 3 337 4 615 

Summa omsättningstillgångar 177 908 154 384 125 902 103142 107 015 

SUMMA TILLGÅNGAR 1689 024 1 706 512 1697 763 1 700 205 1719802 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 702 758 681330 69:6845 715 978 740 003 

Årets resultat -21428 15 515 19133 24 025 24 536 

Summa eget kapital 681330 696 845 715 978 740 003 764 539 

Avsättningar för pensioner 49 602 47 610 4:5 763 44278 43 244 

Skulder 

Långfristiga skulder 675 380 679 345 653 310 627 275 615 865 

Kortfristiga skulder 282 712 282 712 282 712 288 649 296154 

Summa skulder 958 092 962 057 936 022 915 924 912 019 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 1689 024 1706512 1697 763 1700 205 1719 802 

lnvesteringsbudget/Plan 

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef 4000 1200 5 200 0 0 0 

Personalkontor 400 0 0 0 0 0 

Ekonomikontor 4 500 2 000 0 0 0 0 

Räddn ingstjänst 5 000 4 000 2 050 0 0 0 

Samhällsbyggnadskontor 74000 90000 79 550 48 850 40000 85 850 

Summa Kommunstyrelsen 87 900 97 200 86800 48850 40000 85 850 

Kultur- och Fritidsnämnd 4 500 0 1000 0 0 0 

Skolnämnd 4 000 4000 4 000 4 000 4000 4000 

Vård- och omsorgsnämnd 2 250 3 500 1500 1000 1000 1000 

Summa 98 650 104 700 93300 53 850 45 000 90 850 
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Budget 2021 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -09- 2 9 
Diarienr 

Dpb: 

Strategisk plan 2022-2023 

I. Liberalerna 



Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Under 2020 har Coronapandemin slagit till med full kraft, och 
Sala kommun drabbades relativt tidigt och relativt hårt, jämfört 
med de andra kommunerna i länet. I skrivande stund är krisen 
ännu inte över, och vad de långsiktiga effekterna blir är svårt att 
överblicka. Det råder också en stor osäkerhet kring de ekono
miska effekterna av pandemin - men klart är att skatte
underlaget kommer att vara påverkat under en lång tid framöver. 

I det förändrade ekonomiska läget i spåret av pandemin blir det 
extra viktigt att prioritera kommunens ansvar för välfärdens 
kärna, främst skola, vård och omsorg - men även samhälls
byggnads-, kultur- och fritidstjänster som också ingår i upp
draget att leverera välfärd. 

Det finns dock såväl tecken som prognoser på att även för Sala 
kommun positiva effekter kan uppstå i pandemins spår. En 
sådan effekt är en möjlig ökad efterfrågan på bostäder utanför 
storstadsområden. Under 2020 har fastighetspriserna i Sala 
kommun stått sig mycket väl, vilket skulle kunna tala för en 
sådan utveckling, och ge Sala kommun ytterligare förbättrade 
möjligheter till tillväxt. 

Sala kommuns befolkningstillväxt har avtagit något. Under det 
första halvåret 2020 minskade befolkningen med 49 personer 
och uppgick till 22 845 personer den 30/6 2020, framför allt 
beroende på en ökad utflyttning. Under de kommande åren finns 
det dock skäl att anta att befolkningen kommer att fortsätta växa 
i takt med att allt fler bostäder byggs runt om i kommunen. 

Att Sala kommun växer långsiktigt är en förutsättning för att 
klara av den förändrade demografi som hela Sverige står inför, 
och den främsta förutsättningen för befolkningstillväxt är ökat 
bostadsbyggande. Därför är det viktigt att den nya översikts
planen blir antagen under 2021 och glädjande att ett flertal 
detaljplaner inom kort kommer att möjliggöra bostadsbyggande 
på flera orter i kommunen. 

Planeringen för nya bostäder måste ta hänsyn till att det behövs 
varierade upplåtelseformer, en hänsynsfull markanvändning och 
att vi motverkar segregation i samhället. Det behöver också 
finnas en tydlig koppling mellan tankar på utbyggd kollektiv
trafik, skolor och annan samhällsservice och de nya bostads
områden som växer fram. 

Den tillväxtpotential som Sala kommun har är och kommer att 
vara beroende av vårt geografiska läge. Det är därför av största 
vikt att Sala kommun fortsätter arbetet med att säkerställa 
tillgången till alltifrån enskilda vägar till fungerande tåg
förbindelser och nya gång- och cykelvägar, för att möjliggöra en 



snabb och smidig arbetspendling inom den expansiva 
arbetsmarknadsregion som Sala är en del av. 

För att kunna ta tillvara tillväxtpotentialen behöver också den 
digitala infrastrukturen byggas ut. Sannolikt kommer männi
skor att arbeta stor del av sin tid på distans även efter pandemin. 
De områden i kommunen som då eventuellt inte har tillgång till 
snabbt och stabilt bredband riskerar alltså att tappa i 
attraktivitet. Därför är det viktigt att kommunen även framgent 
verkar för att främja bredbandsutbyggnaden. 

Coronapandemin har också gjort att den lågkonjunktur som 
också förutspåtts under en längre tid har accelererats. Även om 
bedömningarna av lågkonjunkturens omfattning och varaktig
het varierar, så bör vi nog följa Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) förutsägelse att det kommer att dröja tills 2023 innan 
arbetsmarknaden är i balans igen. 

I spåren av Coronapandemin har arbetslösheten ökad, främst 
bland ungdomar. För Sala kommuns del är det aktiva och 
livskraftiga näringslivet, med över 2700 företag spridda över hela 
kommunen en stor styrka som vi måste värna och utveckla. Även 
om den stora majoriteten av de företag som är verksamma inom 
kommunen är en- eller fåmansföretag, så sysselsätter dessa 
företag tillsammans över 4000 personer. Ett fortsatt högt 
nyföretagande och ett gott näringslivsklimat med en rättssäker 
myndighetsutövning är därför mycket eftersträvansvärt. 

Det civila samhället spelar också en stor roll i vår kommun, och 
dess bidrag till samhällsutvecklingen och samhällets robusthet 
kan inte nog poängteras. Detta har inte minst framkommit i 
hanteringen av Coronapandemin. Det är därför viktigt att vi 
fortsätter att stärka samarbetet mellan kommunen och civilsam
hällets aktörer genom att ytterligare utveckla arbetet med den 
lokala överenskommelsen. På så vis kan vi som kommun ta 
tillvara civilsamhällets kraft och energi, samtidigt som dess 
särart kan bevaras. 

Sala är i många avseenden en trygg kommun, men det finns 
områden som behöver utvecklas. För att invånarna i Sala 
kommun ska kunna fortsätta uppleva stor trygghet och ha bästa 
möjliga hälsa i framtiden, måste arbetet med förebyggande 
insatser ha hög prioritet de närmaste åren. Det förebyggande 
arbetet måste riktas såväl mot ungdomar som mot vuxna och 
äldre, med särskilt fokus på att förebygga psykisk ohälsa, 
utanförskap, missbruk och kriminalitet. Detta arbete blir särskilt 
viktigt i spåren av en pandemi, vars effekter annars kan leda till 
ökad social oro. 

Allt bra som görs varje dag i Sala kommun utförs av vår personal, 
och personalen är vår främsta resurs. Varje anställd person är en 



viktig del av att kunna utföra vårt välfärdsuppdrag. Därför måste 
vi fortsätta utvecklas som arbetsgivare, så att vi höjer vår 
attraktivitet. Några exempel på viktiga insatser för att höja 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare är ett tydligt 
ledarskap, möjlighet till personlig utveckling inom arbetet och 
förbättrade villkor för friskvård. 

Sala kommun gick precis som de flesta kommuner och regioner 
in i 2020 med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunk
turen försvagats kombinerat med ett högt geografiskt tryck. 
Ingen kunde då förutspå den nu pågående Coronapandemin, 
som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de 
ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas 
verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera 
välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i 
så snabb takt som under 2020. 

Hela världens ekonomi har upplevt en snabb nedgång under 
2020, till följd av pandemin och de åtgärder som vidtagits för att 
begränsa den. Nedgången har skett såväl inom produktion som 
inom sysselsättning. I Sverige drabbas ekonomin av såväl 
sjunkande inhemsk efterfrågan som vikande export. 

Det sammanfattande omdömet om den ekonomiska ut
vecklingen i närtid är framför allt att den präglas av väldigt stora 
osäkerheter. I Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
ekonomirapport från maj 2020 presenterades därför en kalkyl 
baserad på ett relativt positivt scenario i stället för den sedvanliga 
prognosen. 

Helt klart är att pandemins effekter kommer att vara långsiktiga, 
såväl på leveransen av det välfärdsuppdrag som är kommunens 
kärnuppdrag, som på de ekonomiska förut-sättningarna. 

Under 2020 har regeringen föreslagit att de generella 
statsbidragen till kommuner och regioner ska utökas med tio 
miljarder kronor år 2021 och fem miljarder kronor år 2022. 

Dessa tillskott är naturligtvis välkomna för att täcka det tapp i 
skatteunderlaget som uppstår i pandemins spår - men de utgör 
också en risk. 

För Sala kommuns del innebär de utökade generella stats
bidragen ett tillskott på cirka femton komma fem miljoner 
kronor för 2021. Detta tillskott halveras 2022 och förvinner helt 
2023. Det är nu av största vikt att Sala kommun redan från 
början anpassar sig till denna avtrappning av statsbidragen - så 
att en situation liknande den som följde den stora floran av 
riktade, villkorade statsbidrag i flyktingkrisens spår, då anpass
ningen av utgifterna till vikande bidrag släpade efter med stora 
ekonomiska konsekvenser som följd, kan undvikas. 



En annan effekt av Coronapandemin är att digitaliseringen tagit 
fart på allvar i Sala kommun liksom i övriga kommun- och 
regionsverige. Detta gäller såväl digitaliserade möten som digi
tala tjänster inom välfärdssektorn. I Sala kommun har nu 
effekterna av de digitala tjänsterna börjat bli mätbar. Under 
2020 har antalet tjänster vuxit stadigt, och användandet av de 
digitala tjänsterna fyrdubblats. Detta har i sin tur lett till 
tidseffektiviseringar vars ekonomiska effekt uppgår till hundra
tusentals kronor. Den utvecklingen måste fortsätta - främst i 
syfte att säkerställa högsta möjliga kvalitet samtidigt som 
tillgängligheten för medborgarna ökar. 

Budgetdirektiv juni 2020 

Ekonomi- och verksamhetsstyrningsdokumentet för Sala 
kommun för år 2020 anger att budget för 2021 samt strategisk 
plan för 2022-2023 ska fastställas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni. På grund av de osäkerheter som 
Coronapandemin orsakat, inte minst gällande de ekonomiska 
förutsättningarna för de kommande åren, beslöt dock kommun
styrelsen vid sitt sammanträde i juni att budgetprocessen för år 
2020 skulle förändras, så att budgeten ska beslutas av 
kommunfullmäktige vid oktober månads sammanträde. 

I juni 2020 fastställde kommunstyrelsen i stället ett budget
direktiv som underlag för det fortsatta budgetarbetet. 
Utgångspunkten för budgetdirektivet var den strategiska planen 
för 2021-2022 samt skatteunderlagsprognos i enlighet med 
SKRs cirkulär 20:20 2020-04-29. Befolkningssiffrorna 
fastställdes till 23 100 personer för 2021, 23 300 personer för 
2022 och 23 500 personer för 2023. Kommunalskatten 
fastställdes till oförändrad 22,31 %. 

Resultatmålet fastställdes till 1,5 %, vilket motsvarar 21 938 tkr 
inklusive återställande av negativt resultat. Kommunstyrelsens 
förfogande fastställdes till 0,5 %. 

Förändringar sedan budgetdirektivet 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner 
och regioner, som presenterades i cirkulär 20:32 i augusti 2020, 
visar på ett förändrat skatteunderlag med+ 1,8 mkr år 2021, +4,6 
mkr år 2022 och +6,8 mkr år 2023. Till detta kommer de 
satsningar som presenterats i regeringens höstbudget, som tillför 
Sala kommun 15,5 mkr i generella statsbidrag samt 10,9 mkr i 
generella statsbidrag riktade mot äldreomsorgen för år 2021. 



Sala kommuns folkmängd minskade med 49 personer under det 
första halvåret 2021 och uppgick den 30 juni till 22 845 personer. 
Av denna anledning har befolkningstalet i budget-arbetet behövt 
justeras ned, varför Alliansen valt att utgå från 22 950 invånare i 
budgeten för 2021. 

Då skatteunderlaget växer mindre än tidigare väntat under de 
kommande åren har Alliansen valt att justera ned resultatmålet 
till 1,3 % samt förfogandet till 0,35 %, för att på så vis kunna 
fördela mer medel till ramarna. 

Tack vare de tillskott som skett i form av något större skatte
underlag samt tillkommande statsbidrag är summan av 
skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021 8,8 mkr större i 
budgetförslaget än i det antagna budgetdirektivet. Summan är 
dock 11,9 mkr mindre än i den gällande strategiska planen för 
2021. 

I budgetdirektivet fanns en tydlig politisk prioritering, där skola 
och vård- och omsorg prioriterades. Denna prioritering fort
sätter, varför vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 5 
mkr, och skolnämnden tillförs 10 mkr. Kommunstyrelsen tillförs 
2 mkr och kultur- och fritidsnämnden tillförs 150 tkr. 

Detta ska täcka samtliga kostnadsökningar, det vill säga såväl 
personal- och lokalkostnader som inköp av varor och tjänster. 

Budget 2021 samt strategisk plan 2022-2023 

Alliansen gör bedömningen att Sala kommuns ekonomi kommer 
att vara sårbar de kommande tre åren, även om det starka 
resultat som prognostiseras för 2020 ger en viss återhämtning. 
Osäkerheten är också stor i de gällande prognoserna för 
skatteunderlaget, och situationen kan komma att förändras 
snabbt. 

I vårt förslag till budget för 2021 och strategisk plan för 2022-

2023 har vi prioriterat satsningar som vi ser som nödvändiga 
utifrån det välfärdsuppdrag kommunen har. För att förebygga 
ohälsa och motverka den negativa utvecklingen inom individ
och familjeomsorgen ligger ett särskilt fokus på förebyggande 
insatser, särskilt riktat mot unga. Vi prioriterar också kvaliteten 
inom skola och äldreomsorg, samt tryggheten för våra invånare. 
Vi satsar också vidare på att fortsätta förbättra näringslivs
klimatet i hela Sala kommun, och att vara en attraktiv kommun 
för både bosättning och företagsetableringar. 

Vår tillväxt i befolkning ska gå hand i hand med en ekonomisk 
tillväxt som kan hantera den växande befolkningen. För att 



kunna växa hållbart måste Sala kommun aktivt delta i arbetet 
med att skapa bättre förutsättningar och lägre trösklar för 
människor att komma in på arbetsmarknaden. Vi strävar efter att 
alla som kan arbeta också ska göra det. Sala ska vara växande 
småstad med ekonomi i balans, och en befolkning som lever på 
jämlika villkor oavsett var i kommunen man bor. Det är därför av 
största vikt att vi även fortsatt arbetar med att motverka 
segregation och utanförskap. Vi ska också fortsätta för att verka 
för en god samhällsservice i hela kommunen, med fokus på såväl 
välfärd som handel och övrig service. 

När det gäller investeringar fortsätter vi med det omfattande 
programmet för renovering, om- och nybyggnad av skollokaler, 
fortsätter bygga LSS-boenden och säkerställer tillgång till platser 
inom äldreomsorgen. 

För att upprätthålla en hållbar investeringstakt införs en ny 
modell för investeringar, där dessa delas in i årligen 
återkommande investeringar att ske inom ram respektive 
strategiska investeringar. Summan av investeringarna ska heller 
inte övergå summan av avskrivningar och resultat, för att 
säkerställa god ekonomisk hushållning. 

Sala är en företagarkommun, och det är av största vikt att 
kommunen fortsätter det arbetet med att främja nyföretagande, 
förbättra företagsklimatet och skapa förutsättningar för tillväxt i 
hela kommunen. På så vis kan såväl skattebas som självför
sörjningsgrad växa. 

Driftbudget 

Kommunstyrelsen 

Sala kommun måste satsa på sitt säkerhetsarbete, såväl med 
direkta fysiska säkerhetsåtgärder såsom lås, larm och 
övervakning som med trygghetsskapande åtgärder. Arbetet 
måste ske över hela förvaltningen, men samordningsansvaret 
ligger på kommunstyrelsen. 

Ett långsiktigt strategiskt arbete med bland annat förbättrade 
passagesystem i våra offentliga lokaler och bevakningskameror 
på platser som upplevs otrygga behöver inledas. Riktade insatser 
görs mot våra skollokaler som ett steg i arbetet med lugn och ro i 
skolmiljöer. Trygghetsgranskningar ska också göras av de nya 
detaljplaner som ska färdigställas under 2021. 

Våra satsningar på ett förbättrat näringslivsklimat fortsätter. 
Särskilt viktigt är det att åstadkomma ett bättre samarbets
klimat mellan kommunen och olika aktörer. 



Vi vill ge Sala kommun möjlighet att växa ekonomiskt hållbart. 
Dels måste planberedskapen förbättras, dels måste 
översiktsplanearbetet slutföras under 2021. Arbetet med att utse 
nya områden i hela kommunen för exploatering med såväl 
verksamheter som bostäder måste fortsätta, samtidigt som det 
sker med hänsyn taget till framtida anspråk på ekosystem
tjänster. 

Samtidigt utökas näringslivskontoret verksamhet med 
marknadsföringskompetens för att utföra riktade insatser med 
målet att locka nya invånare till kommunen, stärka 
företagsetableringen i Sala samt även utveckla företagslots
funktionen. 

Livskraften i hela kommunen måste stärkas med Sala kommun 
som en katalysator för olika goda initiativ från företag, föreningar 
och organisationer. Arbetet med den lokala överenskommelsen 
med civilsamhället måste därför också utvecklas. 

Arbetet med integrationsåtgärder måste fortsätta i med Sala 
kommun som en aktiv partner i samverkan med myndigheter, 
civilsamhälle och andra aktörer. Inom arbetet med integra
tionen ska stort fokus ligga på att hjälpa individer till själv
försörjning. 

Som ett led i vårt arbete med kostnadseffektivitet kommer Sala 
kommun 2021 påbörja en översyn av kommunens fordonsflotta. 
Målet är att Sala kommuns personal fortsatt åker tryggt och 
miljövänligt, men till avsevärt lägre kostnad. 

För att minska kommunens kostnader och få ett effektivt 
lokalutnyttjande behöver vi aktivt se över hur mycket ytor och 
lokaler vi hyr och ställa det i relation till behovet. 

Sala kommuns nya vision och därmed följande mål ska antas 
under 2021. 

Planeringen för Salas 400-årsjubileum måste påbörjas på allvar. 

Skolnämnden 

Alla elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan. Därför måste 
insatser för elever i behov av särskilt stöd utgå från individen, och 
Sala kommun måste säkerställa att erforderlig kompetens finns 
inom organisationen. 

En långsiktig plan för Sala kommuns skolorganisation ska tas 
fram, där särskilt fokus läggs på tillgänglighet till utbildning av 
god kvalitet i hela kommunen. 



Satsningen på en skola med kvalitet är betydelsefull också ut ett 
socialt perspektiv. Det motverkar sociala skillnader, social 
utslagning och ger goda möjligheter för elever från socialt svaga 
miljöer att utvecklas. 

Satsningen på kvalitet ska stärka möjligheten att bedriva 
undervisning på bra villkor och ge möjligheten att utöka antalet 
pedagoger, resurspersoner och socialpedagoger. 

Elevhälsan behöver också stärkas för att kunna fånga upp elever 
som har låg skolnärvaro, så kallade hemmasittare. 

Skolan ska öka sitt värnande av en fortsatt lugn och trygg 
skolmiljö som skapar goda förutsättningar för inlärning. Salas 
barn ska därför få bättre möjligheter att delta i undervisning i 
anpassade grupper utifrån individuella behov. 

Fokuseringen på kunskap och kvalitet ska öka påtagligt i 
skolväsendet i Sala under det kommande året. Detta kan 
innebära allt ifrån att läxor ska vara norm till att riktiga lektioner 
prioriteras. 

Som ett steg mot bättre skolresultat ser Alliansen ändamåls
enliga och kvalitativa läromedel, vilket prioriteras under 2021 

2023. 

Alliansen ser också att det är angeläget att sträva efter att såväl 
krympa storleken på förskolans barngrupper och antalet barn 
per vuxen som att uppfylla det högt ställda målet "plats på 
förskolan på önskat placeringsdatum". 

Vi vill även utveckla möjligheterna till förskoleundervisning 
riktat till barn till nyanlända för att på det sättet skapa 
förutsättningar för föräldrarna att själva lära sig det svenska 
språket under tiden deras barn är på förskola. 

Där digitala hjälpmedel används finns tydliga kursplaner med 
mål för vilken kompetens barnen ska ha och hjälpmedlens 
ändamålsenlighet. Därför behövs kompetensutveckling för den 
pedagogiska personalen för att kunna hantera både tekniken i sig 
och för att välja digitala verktyg utifrån pedagogiska behov som 
gynnar elevernas lärande. 



Vård- och omsorgsnämnden 

Sala kommun ska gå i täten för införandet av Nära Vård, och 
arbeta aktivt tillsammans med Region Västmanland för att skapa 
en fungerande vårdkedja som utgår ifrån individens behov. 

Arbetet med att sjösätta den äldreplan som tagits fram under 
2020 måste påbörjas. Fler boendeformer för äldre behöver 
utvecklas samtidigt som arbetet med att tillskapa platser på 
äldreboenden inleds. Vi ser också att den utmaning som den 
stora ökningen av andelen äldre i samhället måste hanteras. 

Ett starkt fokus måste ligga på förebyggande insatser, där 
öppenvården är en viktig del. Även samverkan med andra 
aktörer är avgörande för att lyckas. Möjligheten att inrätta en 
familjevård i samverkan med Region Västmanlands måste ses 
over. 

Den administrativa bördan på vår personal ska minskas med 
hjälp av välfärdsteknik. Målet är att så långt som möjligt 
automatisera tjänster för att möjliggöra snabba och rättssäkra 
bedömningar. Då finns mer tid för människorna de ska hjälpa. 

Socialtjänstens funktion "Förebyggande ungdom" utökas med 
insatser riktade mot barn i mellanstadieåldern, något som man i 
dag inte har resurser att klara av. Det förebyggande arbetet inom 
elevhälsovården måste också förstärkas. 

Vi vill utveckla och förenkla möjligheten för kommunens äldre 
medborgare, samt för personer med funktionsnedsättning, att 
framföra sina frågor, klagomål och förslag, men också få hjälp 
med att ta vara på sina rättigheter och det utbud av tjänster som 
kommunen erbjuder. Det skulle bli till glädje för den enskilde 
medborgaren men också bidra till kommunens kvalitets
utveckling och bidra till att göra Sala till en mer äldrevänlig 
kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samverkan med civilsamhällets aktörer måste stärkas, och Sala 
kommun ska aktivt arbeta för att förbättra studieförbundens 
närvaro i kommunen. 

Alla invånare, såväl unga som gamla, ska ges möjlighet till ett rikt 
kultur- och fritidsliv för att på så vis stärka såväl folkhälsan som 
kommunens attraktivitet. 

Fritidsbanken är en etablerad verksamhet där barn och 
ungdomar får möjligheten att låna idrottsutrustning till olika 



former av aktiviteter. Detta vill Alliansen tillgängliggöra 
ytterligare genom att flytta den från centrala Sala till Lärkans 
Sportcenter. 

Årets resultat och kommunstyrelsens förfogande 

De föreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 1,3 %. 
Till kommunstyrelsens förfogande finns 5 149 tkr. 

Politiska prioriteringar sedan budgetdirektivet 

Alliansen prioriterar att tillföra medel till ramarna enligt nedan: 

Skolnämnden: 
Läromedel, 1000 tkr. 
Kvalitet, 6000 tkr. 
Elevhälsa, 2000 tkr. 
Behörighet: 1000 tkr. 
Summa: 10 ooo tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden: 
Förebyggande: 5000 tkr. 
Summa: 5000 tkr. 

Kommunstyrelsen: 
Trygghet: 1000 tkr. 
Planer: 1000 tkr. 
Summa: 2000 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden: 
Ungdomar: 150 tkr. 
Summa; 150 tkr. 



Investeringar 

Under planperioden fortsätter investeringarna i lokaler för skola, 
vård och omsorg. 

Enligt den nya modell för hållbar investeringsplanering som 
presenterats arbetats fram under 2020 delas investeringarna upp 
i ramanslag, som avser årligen återkommande investeringar, och 
strategiska investeringar, för vilken en ram beslutas men särskilt 
startbesked krävs för varje projekt. 

Den sammanlagda investeringsvolymen ska heller inte uppgå till 
större belopp än summan av resultat och avskrivningar, för att 
på så vis egenfinansiera investeringarna och reducera 
upplåningsbehovet till att endast omfatta större strategiska 
investeringar. 

Under 2021 påbörjas renoveringen och utbyggnaden av Möklinta 
skola, som ska vara färdig 2022. Under 2022 påbörjas 
motsvarande om- och tillbyggnad av Varmsätra skola. Dessutom 
kommer ett antal investeringar inom t ex förskolor att behöva 
genomföras, samtidigt som det löpande underhållet av många 
skolor måste komma i fas. För detta pågår särskild planering. 

Ett nytt LSS-boende börjar också byggas under 2021. Dessutom 
ska en långsiktig plan för såväl skol- som äldreomsorgslokaler tas 
fram, för att ligga till grund för framtida investeringar. 

Ett flertal exploateringsprojekt genomförs också under 2021, där 
BoKloks bygge på Norrmalm är det största. Även dessa 
exploateringsprojekt innebär investeringar för Sala kommun, 
såväl inom området Gata som inom VA. 

Även inom gruvans vattensystem kommer investeringar att 
genomföras under planperioden. 



Nettoinvesteringar i 2021 års priser Budget2021 Plan 2022 Plan 2023 
(tkr) 

Ram Strategisk Ram Strategisk Ram Strategisk 

Kommunstyrelsen/Kommunchef 

Kommunchef 0 0 0 200 0 200 

Kommunstyrelsen/IT 

IT-investeringar 0 4000 0 1000 0 5000 

Kommunstyrelsen/Ekonomikontoret 

Ekonomikontoret 0 4500 0 2000 0 0 

Kommunstyrelsen/Personalkontoret 

Personalkontoret 0 400 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten 0 5000 0 4000 0 2050 

Kommunstyrelsen/Bygg- och miljökontor 

Bygg- och miljökontor 0 0 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontor 

Plan- och· utvecklingsprogram 0 -14000 0 -9000 0 -19500 

Kart/Mätprogram 0 0 0 

Lokalprogram 12500 27000 14500 39000 8500 54500 

Gatuprogram 1800 11800 1650 9500 1800 13000 

Parkprogram 500 2600 500 3250 500 4250 

Gruvans vattensystemsprogram 500 3900 500 2000 500 5200 

VA-program 12000 11400 21000 6300 6000 1300 

Summa Samhällsbyggnadskontoret 27300 42700 38150 51050 17300 59250 

Summa Kommunstyrelsen 27300 56600 38150 58250 17300 66000 

Kultur- och fritidsnämnd 0 4500 0 0 0 1000 

Skolnämnd 2000 2000 2000 2000 4000 0 

Vård- och omsorgsnämnd 1000 1250 3000 500 1000 500 

SUMMA INVESTERINGAR 30300 64350 43150 60750 22300 67500 

Strategisk plan 2021-2023 



Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 197 
tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 980 tkr och år 
2 0 2 3 till 21 9 1 5 6 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 83 
900 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 96 400 tkr 
och år 2023 till 83 300 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
51 870 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 52 822 tkr 
och år 2023 till 54 125 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 
fastställs till 4 500 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 0 
tkr och år 2023 till 1 000 tkr. 

Revisionen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 886 tkr, samt 

att driftbudget/plan för revisonen år 2022 fastställs till 902 tkr och år 2023 till 924 
tkr. 



Överförmyndaren 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 038 tkr, 
samt 

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 093 tkr och år 
2023 till 3 169 tkr. 

Skolnämnden 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 585 427 tkr, 
samt 

att driftbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 596 135 tkr och år 2023 
till 610 789 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 4 000 
tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 4 000 tkr och år 
2023 till 4 000 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
577 007 tkr, samt 

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 587 571 
tkr och år 2023 till 602 029 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 
fastställs till 2 250 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 3 
500 tkr och år 2023 till 1 500 tkr. 



Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas förfoga över 5 149 
tkr. 

Upplåning 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021, samt 

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2021 med totalt O tkr, under 2022 med totalt O tkr samt 
under 2023 med totalt 15 000 tkr. 

Utdebitering 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

Anslags bindning 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 

styrelse/nämnd. 

Finansiella mål 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa följande finansiella mål: 

Resultatmålet ska vara 1,3 % för 2021, samt 1,6 % för 2022 och 2023, 

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

Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av 
kommunfullmäktige beslutade anslag, 

Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering 
av sin verksamhet. 



De kommunala bolagen 

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 % på insatt kapital samt 

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Budget 2020 och Verksamhetsplan 2021-2022 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget 
2021 och verksamhetsplan 2022-2023, i enlighet med Bilaga KS 2020/xxx 



Budgetberäkning Alliansen, 2020-09-28 

Förutsättningar för beräkningar 
Kommunalskatt 

Befolkningstal 
antal invånare 

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 
och omsättning av lån 

Pensionskostnader 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
utjämning och fastighetsavgift 

PO-pålägg, prel 

Intern ränta 2021 

PKV 

Prisindex för kommunal verksamhet 
Personalkostnad 
Övrig förbrukning 
Prisförändring 

Beräknine: 

Skatteintäkt 
Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg. 

Årets resultatmål 
Årets resultat, inkl återställande av neg resultat 

Kommunstyrelsens förfogande 
KS förfogande andel av skatter, bidrag o utjämn 

Pensionskostnader 
Arbetsgivaravgifter 

Avskrivningar 
Finansnetto 

PO-pålägg 
Kap i ta ltjä nstkostnader 

Återstår att fördela ut i Ramar 

22,31% 

2021 2022 2023 
22 950 23 050 23 150 

2021 2022 2023 
0,77% 0,82% 0,88% 

KPA:s prognos 2019-11-30 samt premieprognos FÅP 2020-02-29 

Cirkulär 20:32 2020-08-24 

40,15% 

1,25% 

Cirkulär 20:37 2020-09-22 

Cirkulär 20:07 2020-02-06 

Cirkulär 20:32 2020-08-24 

2021 2022 2023 
2,0% 2,1% 2,1% 
1,4% 1,8% 2,1% 

1,8% 2,0% Z,1% 

2021 2022 
-1 041126 -1 081 715 

-430 148 -425 472 

1,3% 1,6% 
19127 24115 

5149 5 275 
0,35% 0,35% 

98 307 104 588 
261061 266 533 

78 111 81119 
1977 2 098 

-323 672 -330 469 
-97 210 -100 576 

-1428 424 -1454 504 

2020-09-29 

2023 
-1124 490 

-419 749 

1,6% 
24 708 

5 405 
0,35% 

106 604 
272 120 

83110 
2 418 

-337 409 
-102 908 

-1490 191 



Fördelning Nämnder 

Nettoram 
2020 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 234 471 210 197 213 980 219156 
Kultur-och fritidsnämnd 51983 51 870 52 822 54125 
Revision 879 886 902 924 
Överförmyndare 3 036 3 038 3 093 3169 
Skolnämnd 551 700 585 427 596135 610 789 
Vård- och omsorgsnämnd 567182 577 007 587 571 602 029 
Summa totalt 1409 252 1428 424 1454 504 1490191 

I förhållande till föregående års ram 1,4% 1,8% 2,5% 

I förhållande till 2020 års ram 1,4% 3,2% 5,7% 

Resultaträkning 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens intäkter 336 329 505 689 331429 331429 331429 
Verksamhetens kostnader -1690 365 -1855 954 -1703489 -1 731284 -1765432 
Avskrivningar -62 438 -74 090 -78 111 -81119 -83110 

VERKSAMHETENS -1416 474 -1424 355 -1450 171 -1480 974 -1 517113 
N ETTOKOSTNADER 

Skatteintäkter 1030 640 1042 259 1041126 1081 715 1124 490 
Generella statsbidrag och utjämning 364 429 405 415 430 148 425 472 419 749 
Finansiella intäkter 6457 5 005 4 369 4369 4369 
Finansiella kostnader -6 480 -6 609 -6 346 -6 467 -6 787 

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDINÄRA POSTER -21428 21715 19127 24115 24 708 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT -21428 21715 19 127 24115 24 708 

2020-09-29 



Kassaflödesanalys 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

LÖPANDE VERKSAMHET 

Årets resultat -21428 15 515 19 127 24115 24 708 
Justering för av- och nedskrivningar 74090 78111 81119 83110 
Justering för gjorda avsättningar -1992 -1847 -1485 -1034 
Upplösning bidrag till statlig infrastruktur 772 772 772 772 
Just övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 0 0 0 0 
Medel från vh före förändring av rörelsekapital 88 385 96163 104 521 107 556 

Ökning/minskning kf fordringar 0 0 0 0 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 0 0 0 
Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 
Kassaflöde löpande verksamhet 88 385 96163 104 521 107 556 

INVESTERINGSVERKSAMHET 

Investering i materiella tillgångar -115 875 -94 650 -105 770 -93 336 
Försäljning av materiella tillgångar 0 0 0 0 
Investering i finansiella tillgångar 0 0 -585 -2 778 
Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 0 
lnvesteringsbidrag 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -115 875 -94 650 -106 355 -96114 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 30 000 0 0 15 000 
Amortering av långfristiga skulder -26 035 -26 035 -26 035 -26 410 
Ökning långfristiga fordringar 0 0 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 965 -26 035 -26 035 -11410 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

Årets kassaflöde -23 525 -24 522 -27 869 32 
Likvida medel vid årets början 80156 56 631 32109 4239 
Likvida medel vid årets slut 80155 56 631 32109 4239 4271 

2020-09-29 3 



Balansräkning 

Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 

TILLGÅNGAR 

An läggn i ngsti I lgå nga r 
Materiel la an läggn ingsti llgå nga r 0 0 0 0 
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0 0 
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Summa anläggningstillgångar 1511116 1552 128 1567 894 1592 358 1604 590 

Omsättningstillgångar 
Förråd 3 750 3 750 3 750 3 829 3 909 
Fordringar 94 002 94002 94 002 95 976 97 992 
Kassa och bank 80156 56 632 32 111 8126 12123 
Summa omsättningstillgångar 177 908 154 384 129 863 107 930 114 024 

SUMMA TILLGÅNGAR 1689 024 1706512 1697 757 1700289 1718614 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Ingående eget kapital 702 758 681330 696 845 715 972 740 087 
Årets resultat -21 428 15 515 19 127 24115 24 708 
Summa eget kapital 681330 696 845 715 972 740 087 764 794 

Avsättningar för pensioner 49 602 47 610 45 763 44278 43244 

Skulder 
Långfristiga skulder 675 380 679 345 653 310 627 275 615 865 
Kortfristiga skulder 282 712 282 712 282 712 288 649 294 711 
Summa skulder 958 092 962 057 936 022 915 924 910 576 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 1689 024 1706512 1697 757 1700 289 1718 614 

lnvesteringsbudget/Plan 

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 4000 1200 5 200 0 0 0 
Persona I kontor 400 0 0 0 0 0 
Ekonomikontor 4 500 2 000 0 0 0 0 
Räddningstjänst 5 000 4 000 2 050 0 0 0 
Samhällsbyggnadskontor 70 000 89 200 76 050 48 850 40000 85 850 
Summa Kommunstyrelsen 83 900 96 400 83 300 48 850 40000 85 850 
Kultur- och Fritidsnämnd 4 500 0 1000 0 0 0 
Skolnämnd 4 000 4000 4 000 4 000 4 000 4 000 
Vård- och omsorgsnämnd 2 250 3 500 1500 1000 1000 1000 
Summa 94 650 103 900 89 800 53 850 45 000 90 850 

2020-09-29 4 
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2 Salas Bästas krisbudget och strategisk plan 
2.1 INLEDNING 
Salas Bästa budget och strategiska plan 2021-2023 tar återigen höjd för att ha en vision om att Sala 

kommun ska bli en hållbar tillväxtkommun som växer social t, ekonomiskt och klimatsmart, med 

ökande antal skattebetalare, bostäder, företag och förbättrad samhällsservice i hela kommunen. 

Men 2021 blir krisåret då vi ska återställa det negativa resultatet med 36 mkr under ett år om vi nu 

får ett nollresultat 2020. Om kommunfullmäktige nu inte hävdar att det föreligger synnerliga skäl att 

inte göra det pga Corona. Det är väldigt många om ... Det vi vet är att det är rejäl kris och vi håller 

med Alliansen om att det föreligger synnerliga skäl, då hela världsekonom in är i obalans. 

I 2021 års budget har vi därför valt att koncentrera oss på hur vi ser att kommunen måste arbeta för 

att få en ekonomisk balans i ekonomin samtidigt som vi inte kan slakta vår välfärd totalt. 

3 Ny vision 

Salas Bästas vision: 

"Sala kommun ska vara en kommun som växer socialt, ekonomiskt och klimatsmart, med ökande 

antal skattebetalare, bostäder, företag och förbättrad samhällsservice i hela kommunen genom 

att erbjuda en kvalitativ service i varje kommundel, med nära till allt, även på landsbygden." 

Utifrån den föreläsning vi hade om Visioner och målsättning har vi förändrat vår vision något fr o 

m 2021. Vi har till exempel tagit bort årtalet, samt förtydligat vad som behöver göras. Vi kommer 

dock att fortsätta arbeta för detta genom att sätta upp visioner med mål 2050 i arbetet med 

översiktsplanen, där vi kommer att delta aktivt med de ideer som vi under förra året lyfte i vår 

budget/strategiska plan. 

4 Övergripande mål 

Då Sala kommun fortfarande saknar egna övergripande mål har vi valt att fortsätta titta på de 

globala målens (Agenda 2030) indikatorer för att få en bild av hur det står till med hållbarheten i 

Sala kommun. Vi har dock tagit fram ett förslag på övergripande mål som vi måste ha för att ta 

oss ur denna ekonomiska kris. 

Hållbarhetsmål: Sala kommun ska ligga bland de 25% bästa kommunerna i Sverige 
enligt Agenda 2030 målen inom samtliga mål. 
Precis som 2020 har vi valt att titta på utfallet av Agenda 2030 målen som tydliggör hur 

kommunen ligger till gällande det socialt, ekonomiskt och klimatsmarta arbetet i kommunen men 

även andra kommunala nyckeltal som visar hur kommunen står i jämförelse med andra 

kommuner. 
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Tillväxtmål: Vi har också valt att förändra målet med 25 000 invånare till att istället vara en 

tillväxttakt över en 5 års period. Där vi utgår från rikssnittet. Under de bästa åren har Sala legat på 

4/8%/ 2019 sjönk snittet till 4A% och i år är det minskade siffror. Salas Bästa har dock som ambition 

att arbeta för att vi säkerställer att kommunen fortsätter växa till dess att vi ser att vi har en 

befolkningsstorlek som passar kommunens yta och hållbara mål. 

Sala kommun ska ha en tillväxttakt på 6% under förgående 5 års period för att växa hållbart. 

Utfall 2019: 4,4% 

Försäljningsmål: För att säkerställa att plan och utveckling planerar en markreserv och samtidigt ger 

intäkter till kommunen har vi tagit fram ett försäljningsmål till plan och utveckling. 

Sala kommun ska sälja tomter och fastigheter och göra en nettovinst med minst 20 mkr/år för att 

öka kommunens självfinansieringsgrad. 

Finansiella mål: Salas Bästa anser att de finansiella målen behöver utökas i och med den osäkra 

framtid som vi nu ser, Vi har därför valt att lägga till nya finansiella mål som utgår från 4 aspekter, 

resultat, kapacitet, risk och kontroll. 

RESULTAT 

Aspekten resultat handlar om vilken balans kommunen har haft över sina intäkter och kostnader 

under året och över tiden 

Resultatmålet ska vara 1,3 % för 2021, samt 1,6 % för 2022 och 2013, 

KAPACITET 

Handlar om vilken kapacitet kommunen har för att möta finansiella svårigheter på lång sikt. 

Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive pensionsåtaganden) ska öka över tid 

och vara 30% senast 2030. 

Kommunens kassalikviditet ska öka över tid och vara 100% senast 2024. 

RISK 

Föreligger det några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? 

Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska öka över tid och vara över 100% senast 

2024. 

KONTROLL 

Aspekten kontroll handlar om vilken kontroll kommunen har över den finansiella utvecklingen 

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

Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige beslutade anslag, 

Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin verksamhet. 



4.1 Analys av mål 

De tre mål i Agenda 2030 som vi ser som viktiga att arbeta vidare med under budgetåret är 

framtagna både utifrån de nyckeltal som finns till varje mål, men även utifrån undersökningar som 

Liv och Hälsa Ung som redovisades 2020. De globala mål som vi behöver ha fokus på 2021 är Minskad 

fattigdom och förbättrad hälsa och välbefinnandet samt att förbättra En god utbildning till alla. Inom 

dessa områden ligger Sala kommun bland de 25% sämsta i jämförelse med andra kommuner inom 

flera indikatorer vilket tyder på att Sala kommun inte är hållbart ur ett socioekonomiskt perspektiv, 

men när det gäller klimatpåverkan ligger Sala bra till. När det gäller tillväxtmålet så kommer inte Sala 

kommun att nå det målet i år heller, då befolkningsunderlaget för första gången sedan vi kom in i 

fullmäktige har en negativ trend igen. Det är därför avgörande att lyckas vända detta så snabbt som 

möjligt för att förbättra både det målet och de finansiella målen samt hållbarhetsmålen. 

Tittar vi på de finansiella målen så är utfallen 2019 riktigt illa. Vår självfinansieringsgrad är 

fortfarande bland de 25% sämsta i landet. Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag 

lyckades vi inte heller klara av. Soliditeten fortsätter minska. Det enda positiva vi kan se är att 

likviditeten förbättrats något från 2018 samt att nettokostnadsawikelsen totalt sett har förbättrats 

till 1,4% 2019. Vi har valt att titta på 2019, eftersom 2020 är ett så osäkert år. 

Ekonomi i 

Finansiella nyckelta l 

Sjätvfinanslenngsgrad 
för kommunens Skaltesats till 

investeringar, andel ,-------..kommun, (~) 

Verksamhetens 
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resultulr~kningen 

kommun. kr /lnv 

penslonsåtag. 
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(•· 

Kmallkvidltet 
kommunen, ('\) 

generella 
statsbidrag kommun, 
('; ) 

+ Sala 

20 19 v 

- Negativ referens 
- Positiv re ferens 

4.2 Slutsats 

För att förbättra måluppfyllelsen för hållbarhetsmålen behöver Sala kommun arbeta med: 

• Förbättra elevers känsla av trygghet och studiero i högstadiet 

• Förbättra studieresultaten 

• Minska arbetslösheten 

• Förbättra delaktigheten för ungdomar gällande deras framtid. 
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• Få ner antalet våldsbrott inom kommunen och förbättra upplevelsen av en trygg 

utemiljö. 

• Förbättra den psykiska hälsan 

• Säkerställ att vi ha r lokaler som klarar arbetsmiljökraven 

För att förbättra måluppfyllelsen för finansiella målen behöver Sala kommun arbeta med: 

• Återställa balanskravet 

• Öka självfinansieringen 

• Förbättra företagsklimatet 

För att förbättra måluppfyllelsen för tillväxtmålen behöver Sala kommun arbeta med: 

• Markplanering av etableringar 

• Förstärkt marknadsförering av kommunen 

• Minska arbetslösheten 

5 Ekonomiska förutsättningar 

Tittar man på de finansiella nyckeltalen från 2018 och jämför de med 2019 kan man tydligt se 

att vår självfinansieringsgrad för kommunens investeringar är bland de lägsta i landet och 

fortsätter vara det, soliditeten minskade även den under 2019. Kassalikviditeten och årets 

resultat har dock förbättrats. Tittar man i den senaste delårsrapporten kan vi dock se att 

kassalikviditeten och soliditeten har ökat under 2020 vilket är en förbättring av de ekonomiska 

förutsättningarna. 

Coronapandemin påverkar även verksamheterna hårt under 2020, trots att staten varit väldigt 

givmild för att rädda kommuner och regioner. I Delårsrapporten framgår det tydligt att den 

budget som vi nu lägger fram är allt annat än säker. Därför blir det extra viktigt för oss att inte ta 

någon som helst onödig investering under 2021-2023 i egen regi. Det beslut som 

kommunstyrelsen har tagit under 2020 som säger att kommunen ska arbeta mot att bli fri från 

lån ställer vi oss bakom och tar på fullaste allvar. För att ta oss tillbaka till en ekonomi i balans, 

måste vi förbättra självfinansieringsgraden rejält. Det innebär att Sala kommun måste börja 

sälja av fastigheter och tomter utifrån en plan, för att kunna investera för kommande 

tillväxtbehov. 
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6 Atgärder för att komma fram till en ekonomi i 
balans 

6.1 Inledning 

I skrivande stund lutar 2020 mot att kommunen uppnår ett nollresultat. Det innebär i sig att vi 

måste får ett resultat på 36 mkr i Sala nästa år. Detta innebär i så fall enormt stora konsekvenser 

för all välfärd. Det enda som kan rädda oss just nu är om vi helt enkelt får ta beslut om att inte 

återställa balanskravet pga synnerliga skäl i och med Coronan. Vi ställer oss därför bakom en 

sådan lösning och har beräknat vår budget på att kommunen börjar från noll 2021. 

För 2021 års budget krävs det att alla nämnder genomför effektiviseringar och börjar samverka 

för att minska kostnader och tydligt redogör för konsekvenserna av detta löpande, den politiska 

kontrollen måste öka betydligt. 

Då skolan och vård och omsorg är stora nämnder har de under lång tid varit de som fått spara 

mest. Detta anser vi inte vara självskrivet. Skolan har nu nått en punkt där vi nu måste börja dra 

ner rejält på kvaliteten för att ha råd med de kostnadsökningar som kommit i takt med att 

barnantalet i kommunen ökat och kostnader för skollokaler ökat. 

Det närmaste året säger skolförvaltningen att barnantalet kommer att minska, men om man 

samtidigt tittar på demografin bland småhusägarna ser man att det inom några år kommer att 

bli ett rejält generationsskifte bland husägarna i Sala kommun. Enligt lokalstrategen så kan det 

med andra ord komma en babyboom inom en 5-10 års period ungefär samtidigt som de stora 

nya bostadsområdena börjar byggas och stå klara. Det innebär att trycket både på nya 

verksamhetslokaler och verksamhet kommer att öka, istället för att minska. 

Skolan är en av de verksamheter som påverkar övriga verksamheter mest from 2021. Vård och 

omsorg får direkt ökade kostnader om inte arbetsmarknadsenheten och vuxnas lärande samt 

SFI har tillräckligt utrymme i kristider och hjälper människor i arbete. 

Vi vet också enligt forskningen att skolan påverkar både barnens välmående och möjlighet att bli 

samhällsbärande skattebetalare i framtiden. Om skolorna i Sala får dåligt rykte i och med att 

resultaten fortsätter försämras, påverkas inflyttningen direkt. 



Om skolor på landsbygden läggs ner, dör samhället runt skolan ganska snabbt, flyttkarusellen 

bromsas in eller dör helt och bostadspriserna sjunker. Därför är en fungerande skolverksamhet 

vital för hur hållbar tillväxt vi ska ha i framtiden. I vårt förslag har skolan därför fått en ganska 

blygsam besparing mot kommande behov i jämförelse med Alliansens redovisade prioriteringar. 

Vi har valt att säkerställa att kärnuppdraget och de lagstadgade verksamheterna inte får sådana 

nedskärningar så vi får stora negativa samhällseffekter de kommande åren samt att genomföra 

åtgärder som förbättrar företagsklimatet och ger en bättre politisk kontroll och 

ledningsförmåga. 

6.2 Förslag till åtgärder för att nå ekonomi i balans: 

6.2.1 GÖR ORGANISATIONEN TYDLIG 

SALA 
KOMM UN 

Stab: (Strategisk personal som arbetar med omvärldsbevakning och stödjer 
ledningsgrupp och kommunchef samt KSO) 

ekonomichefen 
etschefer som 
ärenden. 

Beredskapssamordning, kommunstrateg, ~ GDPR, 
Lokalstrateg, Förhandlingschef, IT-strateg, Säkerhetschef & ~ 
Administrativ utredare 

1 Kontorschef, ansvarar för 
klimatanpassad och socialt hållbar 
tillväxt och extern kommunikation med 
medborgare. 

9 enhetschefer 
• Näringslivs och 

medborgarkontoret -
Destination Sala/Grönt 
kompetenscentrum 
kommunikation/Turism 

• Samhällstekniska enheten 
• VA 
• Gata/park 
• Plan och utvecklingsenheten 
• Kart & Mät 
• Teknisk service 
• Bygg & Miljö enheten 
• Kultur och Fritldsenheten 

1 kontorschef, ansvarar för 
att stödja de två övriga 
kontoren. 
9 enhetschefer 

• Ekonomienheten 
• Upphandling/Inköps 

enheten 
• Administration/regis 

trator/ 
• Arkiv/ Kommun-

sekreterare 
• HRNikariepool/Lön 
• Fastlghetsenheten 
• Måltldsenheten 
• IT-enheten 
• Juridiska enheten 
• Statbidragsenheten 

1 kontorschef, ansvarar för den socioekonomiska hållbarheten 
5 enhetschefer bildar gemensam ledningsgrupp för social 
hållbarhet. 

• INDIVID & FAMILJEHÄLSAN 
Individ & Familj och elevhälsan 

• ÄLDREOMSORG 
• FUNKTIONSRÄTT SALA, LSS handläggare, särskolan 

och särskild kollektivtrafik. 
• UTBILDNINGSENHETEN BARN & UNGA 

Skolkansli, Rektorsgruppen, Förskola, Grundskola, 
Gymnasieskola, Kulturskola, Frltldshem/ungdomsgård 

• VUXENENHETEN 
Arbetsmarknad/ 
Integration 
Vuxnas lärande/SFI. 

Kommunens organisation och framför allt overhead är för stor och svårstyrd, den måste minskas 

ned för att lättare kunna styra kommunen. Idag är strukturen och ansvarsfördelningen för 

otydlig. Vi ser helst att kommunen endast har 4 kontorschefer kvar år 2021. En för extern 

service och tillväxt, en för interna serviceverksamheter, en för skolan och en för och en vård och 

omsorg. Men vi vill även att steg 2 i omorganisationen blir att försöka få till ett gemensamt 



omsorgskontor, där verksamhetsgrenar från både vård och omsorg och skolan hamnar under 

samma ledning med ansvar för den socioekonomiska hållbarheten i kommunen. 

Tillväxtkontoret är kontoret som ansvarar för klimatanpassad och socialt hållbar tillväxt och den 

externa kommunikationen med medborgare, företag och föreningar. Internservice kontoret 

ansvarar för att stödja de två övriga kontoren. Kommunchefen har förutom övergripande ansvar 

även personalansvar för staben och kontorscheferna. 

Kommunchefen leder kommunen tillsammans med ledningsgruppen som består av 

kontorschefer, ekonomichef, förhandlingschef. Om kommunen väljer att göra denna förändring 

krävs det också att vi ser över nämndsorganisationen till 2022 så att den passar till den nya 

förvaltningsorganisationen och blir lika tydlig. 

6.2.2 MINSKA DET EGNA FÖRVAL TANDET GENOM ÖKAT FÖRENINGSSTÖD 

Mycket av det som kommunen idag genomför kan utföras av andra aktörer: företag, föreningar 

eller kooperativ. Det blir oftast billigare och effektivare samtidigt som kommunens behov av 

styrning drastiskt minskar (chefs-, personalstöds- och stabsfunktioner kan skalas ned). Vi 

undviker i de fall vi samarbetar med föreningar det byråkratiskt tunga arbetet med Lagen om 

Offentlig upphandling (LOU) vilket också drar mycket resurser från kommunens organisation. 

Föreningar har även lättare att söka stöd från andra instanser än kommunen har. Därför vill vi 

öka föreningsstödet samtidigt som vi minskar den egna förvaltningen. 

6.2 .3 MINSKA DET KOMMUNALA ÄGANDET - INFÖR BESTÄLLARORGANISA TION 

När det kommer till investeringar och lokaler så tror vi att det är bättre att kommunen i längden 

säljer sina fastighets bestånd för verksamheter och hyr av privata aktörer då vi tror att detta kan 

minska overhead samt kostnader för fastighetssidan samtidigt som skötsel och underhåll kan 

avtalas bort till privata hyresvärdar. Med hjälp av duktiga förhandlare så tror vi att kommunen 

kan prispressa hyresnivåerna och erhålla för kommunen förmånliga avtalsvillkor vilket 

ytterligare minskar årskostnaderna för lokaler. Vi vill ha mindre utförarorganisation och mer 

beställarorganisation. 

6.2.4 MINSKA DE EKONOMISKA ÅTAGANDENA OCH RISKEXPONERINGAR GENTEMOT 
DE KOMMUNALA BOLAGEN 

Vi anser på sikt att kommunen ska minska sina ekonomiska åtaganden och riskexponeringar 

gentemot de kommunala bolagen. Salabostäder bör sälja av 30% av sitt bestånd. Pengar vid 
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försäljningen borde användas till att utveckla Sala kommun på alla områden, bland annat till att öka 

antalet hyresrätter i nya bostadsområden. 

6.2.5 LÄGG ÖVER KOSTNADER FÖR PLANERING OCH UTVECKLING PÅ EXPLOATÖRER 

Kostnader för planering och utveckling bör i största möjligaste mån förläggas på BUDGET 

exploatörerna för att minska kostnader och risker från kommunalt perspektiv och samtidigt minska 

arbetsbördan och overheadkostnader på verksamheterna. 

6.2.6 GÖR OM HÖGSTADIEORGANISATIONEN 

Vi ser att skolan kan hitta besparingar genom att återgå till att ha F-9 skola på Valla och låta Ekeby bli 

ett renodlat högstadium igen. Det är något som både fackförbunden och personalen eft erlängtar. 

Kostnaderna med den centrala organisationen som kräver fler chefer är högre och blir väldigt 

tungstyrd. Det ärt om något som den avgående rektorn framhävt då hen sa upp sig. Det är dags att 

sätta prestigen åt sidan och inse fakta. 

Ett samarbete mellan högstadierna kan ändå fortgå, med rätt person på rätt plats. 

6.2.7 LÅT FLER PRIVATA FÖRSKOLOR OCH SKOLOR FÅ ETABLERA SIG I SALA 

I och med att barnantalet just nu är så pass lågt att behovet av förskoleplatser minskat tror vi även 

att vi kan förbättra resultatet för barnomsorgen genom att byta lokaler samt öppna upp för att fler 

privata förskolor etablerar sig och bygger egna verksamhetslokaler, istället för att kommunen bygger 

i egen regi och driver verksamhet när babyboomen ökar. För att klara kommande kostnader för nya 

skolor vill vi även se över möjligheten att få fler skolor i privat eller kooperativ drift till Sala. 



6.2.8 DECENTRALISERA SKOLORGANISATIONEN OCH ÄLDREOMSORG SAMT LSS 

Genom att decentralisera skolorganisation och ge större makt över sin egen verksamhet till 

rektor och personalen, kan vi även minska kostnaderna för den centrala skolledningen. Vi vill 

därför införa Kommunala friskolor i Sala med start from 2022, gärna med egna profiler för att 

skolorna ska öka integrationen. Vi tror även att vi kan göra liknande förändringar inom Särskilt 

boende och hemtjänstteamen och på så sätt kapa overheadkostnader centralt. Här handlar det 

om att ge tillit till att enhetschefer och personalen kan planera och styra sin verksamhet själva. 

Genom att låta personalen få mer inflytande är det också lättare att hitta rätt arbetssätt som 

passar för varje boende. Den centralisering som vi nu försökt åstadkomma i flera år har endast 

medfört att vi har fått ett allt mer kontrollerat och ogripbart centralt styre som istället för att 

minska kostnaderna har ökat kostnader för overhead. Det har heller inte lett till varken ökad 

likvärdighet eller effektiviseringar, snarare att verksamheterna känner sig långt ifrån besluten. I 

och med att Äldreomsorgen redan är konkurrensutsatt, kan detta även innebära att vi får bättre 

jämförelse med de privata utförarna, då villkoren blir mer lika. 

Då tydliggörs också om egna verksamheter är effektivare och bättre än de privata och i så fall 

kan utvidgas. Vi tror att detta även kan öka intresset för att fler behöriga lärare och 

undersköterskor stannar kvar och kommer hit. 

6.2.9 DECENTRALISERINGEN AV KÖKEN 

Kostnaderna för måltider /kost belastar alla verksamheter och när priset för kosten ökar så blir 

effekten indirekt att personal måste sägas upp inom skola och vård. Mål tidskostnaderna består 

främst av kapital- och driftskostnader för alla tillagningskök, utbildad kökspersonal och råvaror, 

men även av overheadkostnader. Istället för att alla köken är samordnade centralt skulle varje 

kök kunna höra till den enhet där de hör hemma. Det skulle innebära att skolor och 

äldreboenden själva kan påverka kostnaderna lättare för köket. 

6.2.10 ARBETA PROAKTIVT MED ATT TILLGÄNGLIGHETSGÖRA UPPHANDLINGAR FÖR 
LOKALA AKTÖRER 

Sala kommun ska arbeta mycket proaktivt med att de kommunala upphandlingarna görs 

tillgängliga för lokala företagare att kunna deltaga i och ges förutsättningar för att få tilldelning 

utav. En kommunal skattekrona som används för inköp inom kommunen ger, enligt vissa 

undersökningar, en tillväxt på tre kronor i det kommunala näringslivet. Genom detta synsätt så 

kan kommunen via egen kassa ge en turbo-effekt på tillväxten inom det lokala näringslivet, 

något som kommer att vara mer viktigt än någonsin nu i Coronatider. Näringslivskontoret ska 



därför ha som en av sina huvud uppgifter att främja att lokala företag kan delta och ha möjlighet 

att vinna tilldelning i kommunala upphandlingar i Sala. 

6.2.11 PLANLÄGG EN MARKRESERV FÖR FÖRETAGSETABLERINGAR 

Sala kommun ska inom fem år skapa en stor planlagd reserv för företagsetableringar på 

Fridhem, Norrbygärden, Gustafs borg och längs med Tärnarakan. Handelsetableringar ska 

alltjämt ligga i anslutning till centralorten, dvs Evelund och Sör-Kivsta ska ej planeras för 

storskalig handel, innan bostadsområdet växt ifatt. 

6.2.12 BEHÅLL OCH ÖKA SAMARBETET MED HANDLINGSKRAFT SALA 

För att vända på företagsklimatet och arbeta fram bra kontakter med näringslivet behöver vi 

fortsätta att stödja Handlingskraft Sala. Genom att öka stödet till handlingskraft Sala, kan vi 

minska arbetsbelastningen på näringslivskontoret samtidigt som kommunen stödjer den lokala 

handelsu tvecklingen. 

6.2 .13 INFÖR EN ETABLERNGSSAMORDNARE OCH EN JÄMLIKHETSCOORDINATOR 

För att få igång etableringsarbetet på riktigt, behövs det en funktion som marknadsför 

kommunen och aktivt arbetar med att få hit etableringar. Detta kan vara samma person som en 

näringslivschef och rymmas inom ram. För att få igång arbetet med tillgänglighet, funktionsrätt, 

HBTQ frågor samt jämställdhetsfrågor och integration, behövs det en jämlikhetsstrateg likt den 

vi har för miljö och klimat. Det bästa är om en sådan funktion finns centralt, men skolan och vård 

och omsorg kan dela på kostnaderna. 

Genom att arbeta strategiskt med dessa frågor ökar vi även chansen för att dessa frågor lyfts och 

påverkar både unga och gamla människors psykiska välmående. Människor som mår bra, talar 

även gott om den kommun man bor i. Genom att ha en resurs till detta kan vi även söka fler EU

projektmedel inom dessa områden. Det kan också vara ett sätt att finansiera funktionen. 



6.2.14 PRIORITERA BOSTADSUTVECKLING OCH INFÖR NETTOBUDGET FÖR PLAN OCH 
UTVECKLING 

Så här ser Salas Bästas kommunindelning ut för utvecklingsarbetet. Vi tror att vi kan komma 

fortare fram i Översiktsarbetet och framförallt de kommande strategiska investeringsplanerna 

om vi delar in kommunen i 4 olika delar. 

Centrala Sala stad, Sydöstra kommundelen, Västra kommundelen samt Norra kommundelen. 

Dessa kommundelar har mest gemensamt och kan ses som egna utvecklingsområden med egna 

egenskaper och förutsättningar. Precis som vi tidigare visat i budget 2020, så har vi visioner för 

utveckling i flera områden. Vi har därför lagt in utredningsuppdrag för att snabba på arbetet 

med Översiktsplanen. För att säkerställa att kommunen även säljer de tomter som de köper in, 

har vi lagt in en nettobudget på 20 mkr /år i vår investeringsplan. Dvs att Plan och utveckling 

ska gå med vinst. 



7 Budgetförändringar 

7.1 Årets resultat och eget förfogande 

I Salas bästa förslag har vi precis som Alliansen räknat med att årets resultat är 1,3% år 2021 

och 1,6% för 2022 och 2023 vilket också täcker upp för det som ska återbetalas. Salas bästa 

anser att eventuellt tillkommande statsbidrag som är av generell art eller riktar sig till 

kommunstyrelsens tilldelade verksamheter ska hamna i kommunstyrelsens förfogande. 

De statsbidrag som är riktade till skolan och vård och omsorg tillfaller respektive nämnd och 

behöver inte fördelas ut av kommunstyrelsen. 

Till Kommunstyrelsens förfogande har vi valt att ha 0,10% för år 2022, 2023 och vara helt utan 

år 2021. Detta förfogande får endast användas till satsningar inom kommunen som påverkar 

kommunens attraktivitet och inte ryms inom de ordinära stöden till föreningslivet i Sala. 

7.2 Förändring av driftramar 2021- 2023 

Budgetberäkning SBÄ, 20·10-02 

Förutsättningar för beräkningar 

Kommunalskatt 

Befolkningstal 
antal invånare 

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 
och omsättning av lån 

Pensionskostnader 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
utjämning och fastighetsavgift 

PO-pålägg, prel 

Internränta 2021 

PKV 

Prisindex för kommunal verksamhet 

Personalkostnad ----- -------
Övrig förbrukn ing 

!!.!_sförändring 

---·-····- -· ···· 

-- --

l ..... . 

22,31% 

2021 
0,77% 

2022 
23 050 

.. -20237 

23 1so I 
·· __ -··] 

- 2022 - - 2023I 
·· •·· 0,82% .. . .... 9,?..?~j 

KPA:s prognos 2019-11-30 samt premieprognos FÅP 2020-02-29 

Ci rkulär 20:39 2020-10-01 

40,15% Cirkulär 20:37 2020-09-22 

1,25% Cirkulär 20:07 2020-02-06 

Cirkulär 20:39 2020-10-01 

2021 2022 2023 

H--
1,8% --·- _ 2,1% -·· -- ~6~ 
1,5% 1,8% 2,1% 

1.,7% 2,0% 2,4% 



Beräknine: 

2021 2022 2023 1 
Skat teintäkt -1038 258 -1 068 296 -1104 081 

------ -- -
Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg. -433 546 -433 250 -429 434 

Arets resultatmål 1,3% 1,6% 1,6% 

Arets resultat, inkl återställande av neg resultat 19133 24 025 24536 

Kommunstyrelsens förfogande 0 1 502 1534 
Ji~Li?_rfogande andel av skatter, bidrag o utjämn 0,10% 0,10% 0,10% 

Pensionskostnader 98 307 104 588 106 605 
Arbetsgivaravgifter 261060 266 532 273 448 

Avskrivninga r 78111 81 119 83 110 
Finansnetto 1977 2 098 2 418 

. -- ··•-·····-.. ·•-··· ---- ..... -·· --- --- -AO~ •---- -------
PO-pli lägg -323 686 -330 483 -339 076 -----~-----
Ka pitaltjänstkostnader -97 210 -100 576 -102 908 

Återstår att fördela ut i Ramar -1434112 -1452 743 -1483 848 

Resultaträkning 

Bokslut Budget Budget Pl;an PI.in ____ .,.... _____ 

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 ________ _, .... 
····-···· ------ ········-····· .. ..•... .................. ·········•-··----·--·--······ ............. ·····--··--······-•·· 

·-·-------·- ----- -- -•-- ... ------··· 
Verksa mhetens intäkter 336 329 505 689 331429 331429 331429 
Verksamhete ns kostnader -1690 365 -1855 954 -1 704 012 -1 725734 -1 754 880 ----------- ..... _... . .._ ...... ,,.,... _ __ ,.,..__.. 

Avskrivningar -62 438 -74 090 -78 111 -81119 -83 110 

VERKSAMHETENS -1416 474 -1424 355 -1450 694 -1475 423 ·1506 561 
NETTOKOSTNAOER 

- ----·· -----·-··· •.. 

Skatteintäkter 1 030 640 1042 259 1 038 258 1068 296 1104 081 ----- --
Generella statsbid rag och utjämning 364 429 405 415 433 546 433 250 429 434 --------~---- ----·---··· 
Finansiella intäkter 6457 5 005 4 369 4 369 4 369 
Finansie lla kostnader -6 480 -6 609 -6 346 -6 467 -6 787 

RESULTAT FÖRE EXTRA· --- -
ORDINÄRA POSTER -21428 21715 19133 24025 24 536 1 

I 
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinä ra kostnader 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT -21428 21715 19133 24025 24 536 i 
··•-· -··· -- ··--·· - -------•-- ---------·------ - ··-···•--• ----- ------------ ----- -----·-· -· ---• ···--·--··I 



Nettoram: tkr 2020 

Kommunstyrelsen 234 471 

Kultur och fritid 51983 

Revision 879 

Överförmyndare 3036 

Skolan 551 700 

Vård och omsorg 567 187 

Totalt 1409 252 

I förhållande till föregående års ram: 

I förhållande till 2020 års ram: 

2021 2022 

204 361 207 016 

50 624 51282 

860 872 

3012 3051 

599 459 607 247 

575 796 583 276 

1434112 1452 743 

1,8% 1,3% 

1,8% 3,1% 

2023 

211448 

52 380 

890 

3116 

620 248 

595 765 

1483 848 

2,1% 

5,3% 

Kommentar: Salas Bästa har valt att behålla ett eget förfogande för år 2022 och 2023 på 1 % vi, 

men har valt att fördela ut hela förfogandet på ramen 2021. Vi har samma skattesats och 

befolkningsmängd som Alliansen har i sitt förslag och samma resultatmål på 1,3% 2021, och 

1,6% 2022, 2023. Utifrån den investerings budget vi har, har vi fått en total ram att dela ut på 1 

434112 tkr för 2021, 1 452 743 tkr för 2022 och 1483 848 tkr för 2023. Vi har valt att lägga in 

en nettointäkt för plan och utveckling på 20 mkr per år istället för att lägga in ett lån år 2023 

vilket ger en högre likviditet 2023. Det innebär att Plan och utveckling måste komma igång och 

sälja fastigheter och tomter för att kommunen ska kunna finansiera de kommande 

utbyggnaderna av skolorna. 

7.3 Investeringsbudget 2021-2031 

Salas Bästa har valt att inte ta några lån under denna planeringsperiod och därför har vi istället 

infört ett försäljningsmål på 20 mkr/år till Plan och utveckling för att frigöra investeringsmedel 

och samtidigt inte öka skuldsättningsgraden. Vi har för övrigt valt att ställa oss bakom de 

investeringar som Alliansen har valt att göra med förbehåll för att vi hellre ser att det 

kommande LSS-bygget sker av extern aktör än i egen regi, men har ändå valt att lägga in 

investeringen i budgeten, om extern aktör ej kan hittas. 



NETTO INVESTERINGAR I 2021 ÅRS PRISER 

TKR 

Kommunchef 

Kommunstyrelsen/IT 

Kommunstyrelsen/Ekonomikontoret 

Kommunstyrelsen/Personalkontoret 

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsen/Bygg- och miljökontor 

Kommunstyrelsen/Plan och utveckling 

Kart/Mätprogram 

Lokalprogram 

Gatuprogram 

Parkprogram 

Gruvans vattensystemsprogra m 

VA-program 

Summa Samhällsbyggnadskontoret ,.. 

Summa Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnd 

Skolnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

2021 

RAM STRATEGISK 

0 0 

0 4000 

0 4500 

0 400 

0 5000 

0 0 

0 -20000 

0 0 

12500 27000 

1800 11800 

500 2600 

500 3900 

12000 11400 

27300 ,.. 56700 ,.. 

27300 50600 
0 4500 

2000 2000 
1000 1250 

2022 2023 

RAM STRATEGISK RAM STRATEGISK 

0 200 0 200 

0 1000 0 5000 

0 2000 0 0 

0 0 0 0 

0 4000 0 2050 

0 0 0 0 

0 -20000 0 -20000 

0 0 0 0 

14500 39000 8500 54500 

1650 9500 1800 13000 

500 3250 500 4250 

500 2000 500 5200 

21000 6300 6000 1300 

38150 ,.. 60050 ,.. 17300 ,.. 78250 

38150 47250 17300 65500 
0 0 0 1000 

2000 2000 4000 0 

3000 500 1000 500 

SUMMA INVESTERINGAR 30300 58350 43150 49750 22300 67000 

.___S_a l_as_B_å_· s_ta_s_to_t_al_a _ne_t_to_in_v_e_st_e_rin--=g'--a_r __ 2_02_1 ___ 8_8_65_0 ___ 20_2_2 ___ 9_29_0_0 __ 2_0_23 ___ 8_9_3_00_,I 270850 Totalt 3 år 
Summa avskrivningar plus reslutat: 

lnvesteringsutrymme: 

97238 105234 107818 310290 Totalt 3 år 

8 Yrkanden till ramar 

Hanna Westman, SBä, yrkar mot bakgrund av ovanstående skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsen 

Att driftsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 204 361tkr, samt 

driftsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 207 016tkr och år 2023 till 

211448tkr. 

394401 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2 021 fastställs till 77 900 tkr, 

samt 

att investerings budget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 85 400 tkr och år 2023 

till 82 800 tkr. 

Kultur och Fritidsnämnden 

Att driftsbudgetens nettoanslag för Kultur och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 50 624tkr 

samt driftsbudget/plan för Kultur och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 51 282 tkr och år 
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2023 till 52 380 tkr. 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för Kultur och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 4500 

tkr, samt 

att investerings budget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till O tkr och år 2023 till 

1000 tkr. 

Revision och Överförmyndare 

Att driftsbudgetens nettoanslag för Revision år 2021 fastställs till 860 tkr samt 

driftsbudget/plan för Revision år 2022 fastställs till 872 tkr och år 2023 till 890 tkr. 

Att driftsbudgetens nettoanslag för Överförmyndare år 2021 fastställs till 3012 tkr samt 

driftsbudget/plan för Revision år 2022 fastställs till 305 ltkr och år 2023 till 3116 tkr. 

Skolnämnden 

Att driftsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 599 459 tkr samt 

driftsbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 607 24 7 tkr och år 2023 till 620 248 

tkr. 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för skolan år 2021 fastställs till 4000 tkr, samt 

att investerings budget/plan för skolan år 2022 fastställs till 4000 tkr och år 2023 till 4000 tkr 

Vård och omsorgsnämnden 

Att driftsbudgetens nettoanslag för Vård och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 575 796 tkr 

samt driftsbudget/plan för Vård och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 583 276 tkr och år 

2023 till 595 765 tkr. 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för Vård och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 2250 

tkr, samt 

att investerings budget/plan för Vård och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 3500 tkr och 

år 2023 till 1500 tkr 



8.1 Finansförvaltning 

8.1.1 Upplåning 

Hanna Westman, SBä, yrkar mot bakgrund av ovanstående skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. 

8.1.2 Utdebitering 
Salas Bästa anser att skatten inte ska höjas för 2021 pga att vi fortfarande har högt skattetryck i 

jämförelse med riket och andra liknande kommuner. 

Hanna Westman, SBä, yrkar mot bakgrund av ovanstående skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

8.1.3 Anslagsbindning 
Hanna Westman, SBä, yrkar mot bakgrund av ovanstående skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till 

styrelse/nämnd. 

8.1.4 Finansiella mål 

Salas Bästa anser att de finansiella målen behöver utökas i och med den osäkra framtid som vi nu ser, 

Vi har därför valt att lägga till nya finansiella mål som utgår från 4 aspekter, resultat, kapacitet, risk 

och kontroll. (Denna metod är hämtad från Sundsvalls kommuns finansiella målarbete och tydliggör 

bättre varför de finansiella målen behövs). 

Hanna Westman, SBä, yrkar mot bakgrund av ovanstående skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att fastställa följande finansiella mål utifrån följande 4 aspekter: 

resultat, kapacitet, risk och kontroll 



RESULTAT 

Aspekten resultat handlar om vilken balans kommunen har haft över sina intäkter och 

kostnader under året och över tiden 

• Resultatmålet ska vara 1,3 % för 2021, samt 1,6 % för 2022 och 2023, 

KAPACITET 

Handlar om vilken kapacitet kommunen har för att möta finansiella svårigheter på lång 

sikt. 

• Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive pensionsåtaganden) 

ska öka över tid och vara 30% senast 2030. 

• Kommunens kasslikviditet ska öka över tid och vara 100% senast 2024. 

RISK 

Föreligger det några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? 

• Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska öka över tid och vara 

över 100% senast 2024. 

• KONTROLL 

Aspekten kontroll handlar om vilken kontroll kommunen har över den finansiella 

utvecklingen 

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

nettokostnadsökningen, 

• Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 

beslutade anslag, 

• Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin 

verksamhet. 

8.1.5 De kommunala bolagen 

Hanna Westman, SBä, yrkar mot bakgrund av ovanstående skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att Sala bostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta+ 1 % på insatt 

kapital, att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta+ 1 % 

på insatt kapital samt att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 



9 Salas Bästas förslag till uppdrag till nämnder och 
styrelser 

För att Salas bästas budget ska kunna uppnås har vi valt att ge nämnderna olika utrednings och 

genomförande uppdrag som vi vill ska genomföras under planperioden 2021-2023. 

Hanna Westman, SBä, yrkar mot bakgrund av ovanstående skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att via Kommunfullmäktiges delegationsordning ge Bygg och miljönämnden rätt att besluta om 

att i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) besluta om planbesked och att besluta om 

antagande och ändring av detaljplaner som inte är av stor vikt för kommunen from år 2021. 

Att ge Salabostäder AB i uppdrag: 

Att återkomma inom fem månader till Kommunstyrelsen med en konsekvensutredning 

samt förslag på vilka fastigheter som ska försäljas för att minska fastighetsbeståndet 

med 30 procent och öka möjligheterna för andra större aktörer att etablera sig i Sala 

kommun samtidigt som bolaget får kapital till att ytterligare minska på 

renoveringsskulden. 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag: 

✓ Att säkerställa att kommunen har tillräckligt med skollokaler genom: 

Att ta fram en kommundelsindelning sydöstra, västra och norra samt centrala Sala som 

redovisats i denna budgetskrivelse i den kommande långsiktiga investeringsplanen som 

ska redovisas i mars 2021, samt att samma kommundelsindelning även förs in i den 

kommande övergripande översiktsplanen. 

Att ge i uppdrag till fastighetsenheten att i samråd med skolan se över vad som blir mest 

kostnadseffektivt och redovisa kostnadsförslag där alla kostnader är medräknade (även 

moduler kontra förslaget om nybygge/rivning), för att kunna påbörja investeringen för 

en skola till 140 elever i Varmsätra i enlighet med kommande strategiska 

investeringsplan. 

Att skyndsamt ta fram en tomt och detaljplan där en ny skola kan uppföras på 

Norrmalm/Mamre, i egen regi eller via privata intressenter, samt att redovisa ev. 



kostnader i strategiskt inspel 2022. 

Att skyndsamt utreda antalet skolplatser som behövs i centrala Sala i alla stadier och 

fördela dessa platser på Ängshagen, Valla, Mamre och Lärkan samt tydliggöra vilka 

investeringar som behöver göras och när i kommande investeringsplan för Sala stad. 

✓ Att förbättra arbetssätt för planering och anpassa organisationen för tillväxt 

genom: 

Att införa ett arbetssätt som innebär att kommunens planresurser primärt fokuserar på 

att ta fram översiktsplanering och större detaljplaner samt 

Att jämte större detaljplaners införande även införa en markförsäljningsstrategi för 

aktuellt område i syfte att styra utbyggnadstakten inom planområdet. 

Att minska antalet kontor till Tillväxtkontoret, internservice kontoret och 

omvårdnadskontoret, där både skolan och vård och omsorg ingår samt ungdomslokalens 

verksamhet från kultur och fritid. Att den nya organisationsförändringen ska 

presenteras för kommunstyrelsen till budgetberedning 2022. 

Att se över möjligheterna med att göra Kulturskolan till en stiftelse för att säkra att 

Kulturskolans verksamhet ges möjlighet att utvecklas med Sala kommun som förvaltare 

men i samverkan med det lokala kulturlivet. 

✓ Att säkerställa att detaljplanering och markförsäljning påskyndas genom: 

Att prioritera detaljplanearbete för Norrmalm samt 

Att förbereda detaljplanering för ytterligare områden nordväst om Norrmalm i riktning 

mot Druvelund och Rosenlund. 

Att ta fram en beredskapsplan för att på sikt avveckla befintlig industri på Nybo och 

lokalisera denna till Gustafsborg eller Fridhem. 

Att påbörja en förstudie för att planera för framtida byggnation vid Viksberg och tidigt 

involvera näringslivet (exploatörer) i arbetet med att kunna bidra till ett nytt 

utvecklingsområde. 



Att tillsätta en Etableringssamordnare inom ramen för näringslivskontoret. 

✓ Att sätta in åtgärder för att öka verksamheternas intäkter och minska kostnader 

och säkerställa en förbättrad självfinansieringsgrad genom: 

Att utreda och återrapportera till kommunfullmäktige inom sex månader hur kök, skolor 

och äldreboenden kan decentraliseras i enlighet med intentionerna, med denna 

budgetskrivning 

Att rapportera till kommunstyrelsens ledningsutskott hur arbetet med att fler ska få 

arbeta på distans fortlöper, samt vilka lokaler som kan avvecklas genom att fler ges 

möjlighet att göra det. 

Att 2021 fortsätta en utförsäljning av kommunens lokaler /samhällsfastigheter till 

privata aktörer samt därtill teckna för kommunen förmånliga hyresavtal gällande 

kostnader för hyra samt 

Att påbörja en minskning av kommunens organisation för underhåll av fastigheter i takt 

med att lokaler avyttras samt 

Att Kommunstyrelsen ändrar sin delegationsordning så att hyresavtal med privata 

hyresvärdar som överstiger tre år och/ eller har ett årligt hyresvärde som överstiger 

350 000 kronor skall godkännas av kommunstyrelsens ledningsutskott. 

Att kommunen tar fram en 10 årig marknads och försäljningsplan som redogör för hur 

de detaljplaner av nya bostadsområden som tas fram ska säljas och när samt att denna 

försäljningsplan kopplas till kommande långsiktiga investeringsplan som ska redovisas i 

mars. 

✓ Att kraftfullt agera för att minska segregationen och otrygghetskänslan och öka 

inkluderingen i Sala kommun genom: 

Att Åkra tomten säljs i befintligt skick med kvarvarande detaljplan för möjlighet till 

utökade förskoleplatser där skolan är placerad idag. 

Att i nya detaljplaner arbeta för att exploateringen av bostäder blir av blandad 

upplåtelseform och därigenom upprätta en Policy för hyresrätter vid planering av nya 



större bostadsområden som innebär att andelen bostäder, i boarea mätt, som innehåller 

hyresrätter ej bör understiga 20 procent och ej heller överstiga 30 procent. 

Att Sala kommun upprättar en handlingsplan mot hedersrelaterat våld år 2021 

Att Sala kommun upprättar en åtgärdsplan för ökad trygghet i Sala kommun tillsammans 

med sociala föreningar och lokala sociala företag. 

Att avgiftsfria arbetsresor för de som åker till och från daglig verksamhet och 

färdtjänstresor inom kommungränsen införs från 2021. 

Att Sala kommun inrättar en Jämlikhetskoordinator inom gemensam ram.Dvs att 

nämnderna delar på funktionens kostnad. 

✓ Att förbättra det lokala näringslivsklimatet genom: 

Att aktivt arbeta för att ge lokala företag förutsättningar att kunna delta och bidra och få 

tilldelning i de kommunala upphandlingarna. 

Att inom tre år ha tillskapat stora planlagda markområden för handel, industri, logistik 

och övrig verksamhet på Fridhem, Gustafs borg och längs med Tärnarakan samt 

Att agera för att skyndsamt bidra till att cirkulationsplatser anläggs vid korsningarna 

Fridhemsgatan/RVS6/72 samt Fabriksgatan/RVS6/72. 

Att ta fram en kostnadsberäkning för att försköna torget samt att kommunstyrelsen 

därefter lägger in det i den långsiktiga investeringsplanen. 

Att fortsätta stödja Handlingskraft Sala och utöka samarbetet 2021-2023 där 

kommunen och företagarna ser fler win-win lösningar. 

✓ Att säkerställa att kommunen arbetar på ett klimatsmart sätt genom: 

Att fortsätta arbeta tillsammans med lokala och regionala aktörer för att säkerställa att 

det finns tillräckligt dricksvatten och att VA kan byggas ut vid befintliga områden som 

idag saknar VA-anslutning och nya områden som planeras framöver. 



Att tillsammans med Enköpings kommun och Avesta kommun se över möjligheterna att 

upprätta gemensam regional trafik med Sala kommun som förbättrar kollektivtrafiken 

mellan våra kommuner. 

Att införa en Koldioxidbudget i Sala kommun, för verksamheterna aktivt ska arbeta med 

att få ner koldioxidutsläppen. 

Att undersöka möjligheterna till klimatsmarta serviceställen i sydöstra, västra och norra 

kommundelen, där både laddningsstation för elbilar och automatisk serviceinrättning 

tillhandahålls. 

Att utreda ett investeringsstöd till de föreningar och företag som avslutat 

bredbandsutbyggnad i kommunen. 

Att skolnämnden får i uppdrag: 

✓ Att ta steget mot decentralisering av skolverksamheten genom: 

Att ta fram förslag på möjliga profiler till alla stadsskolor under 2021 i samråd med 

rektorer och lärare på skolorna samt 

Att ta in en extern oberoende konsult som utreder införandet av Kommunala friskolor i 

Sala från och med 2022. 

Att utreda hur organisationen för F-9 skolor skulle kunna se ut i Centrala Sala när 

elevantalet förväntas öka samt att from 2021 återgå till att låta Vallaskolan vara en F-9 

skola och Ekeby en renodlad högstadieskola för att göra kostnads besparingar centralt. 

Att införa elevpeng för alla förskolor och grundskolor i Sala senast 2022. 

Att redovisa hur alla skolor i Sala ska bli NPF-säkra 2026 samt vilka utbildningar som 

genomförs samt hur elevhälsan kan minska sina kostnader i samband med NPF

säkringen. 

Att minska antalet förskoleplatser (utifrån minskat behov) som drivs i kommunal regi i 

lokaler med stora renoveringsbehov, i centrala Sala, till förmån för externa aktörer som 

är villiga att bygga/renovera/köpa nya förskolelokaler och bedriva verksamhet i hela 

kommunen. 



Att utreda vilka program inom gymnasiets teoretiska program som kan göra Salas 

gymnasier mer attraktiva för fler elever samt hur dessa marknadsförs på bästa sätt. 

Att se över om det finns några effektiviseringar som kan genomföras inom 

arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildning samt SFI under 2021, i och med att enheterna 

hamnar under skolan för att nå en budget i balans. 

Att vård och omsorgsnämnden får i uppdrag: 

Att det upprättas en samordningsrutin för LSS med övrig kommunal verksamhet och 

regionala aktörer 

Att det upprättas en övergripande handlingsplan för att motverka hemlöshet, 

Att det upprättas en samlad plan för kompetensutveckling inom hemlöshet för 

kommunens handläggare. 

Att se över möjligheterna att hitta flera samverkansformer och skriva avtal med de 

sociala föreningar och det lokala näringslivet som finns i Sala för att gemensamt ordna 

ett härbärge i Sala kommun och möjligheter för alla bostadslösa att få mat för dagen och 

tak över huvudet. 

Att det tas fram en åtgärdsplan för hur Sala kommun kan förebygga ökat antal 

familjehemsplaceringar som redovisas för nämnden senast mars 2021. 

Att Bygg- och miljönämnden får i uppdrag: 

Att skyndsamt införa ett arbetssätt som bidrar till att nå målet om ökad tillväxttakt. 

Att införa ett arbetssätt som underlättar för att våra invånare och företagare att få en 

skyndsam, obyråkratisk och serviceinriktad handläggning, med servicegarantier. 



Att Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag: 

Att utveckla LÖK:en vidare och se över möjligheterna att teckna fler samarbetsavtal med 

föreningslivet för övertagande av verksamheter eller aktiviteter som inte längre Kultur 

och fritid kommer att kunna erbjuda i egen regi, när deras ram minskas. 

Att säkerställa att föreningsstöden inte blir lägre. 

I 
Att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget 

2021 och verksamhetsplan 2022-2023, i enlighet med Bilaga KS 2019 /xxx 

Tack för ordet! 

Hanna Westman, Salas Bästa 

Partiordförande 



Budgetberäkning SBÄ, 20-10-06 

Förutsättningar för beräkningar 

Kommunalskatt 

Befolkningstal 

antal invånare 

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 

och omsättning av lån 

Pensionskostnader 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 

utjämning och fastighetsavgift 

PO-pålägg, prel 

Internränta 2021 

PKV 

Prisindex för kommunal verksamhet 

Personalkostnad 

Övrig förbrukning 

Prisförändring 

Beräkning 

Skatteintäkt 

Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg. 

Årets resultatmål 
Årets resultat, inkl återställande av neg resultat 

Kommunstyrelsens förfogande 

KS förfogande andel av skatter, bidrag o utjämn 

Pensionskostnader 

Arbetsgivaravgifter 

Avskrivningar 

Finansnetto 

PO-pålägg 

Kap i ta ltjä nstkostnader 

Återstår att fördela ut i Ramar 

22,31% 

2021 2022 2023 
22 950 23 050 23150 

2021 2022 2023 
0,77% 0,82% 0,88% 

KPA:s prognos 2019-11-30 samt premieprognos FÅP 2020-02-29 

Cirkulär 20:39 2020-10-01 

40,15% Cirkulär 20:37 2020-09-22 

1,25% Cirkulär 20:07 2020-02-06 

Cirkulär 20:39 2020-10-01 

2021 2022 2023 
1,8% 2,1% 2,6% 

1,5% 1,8% 2,1% 

1,7% 2,0% 2,4% 

2021 2022 2023 
-1038 258 -1068 296 -1104 081 

-433 546 -433 250 -429 434 

1,3% 1,6% 1,6% 

19133 24 025 24 536 

0 1502 1534 

0,00% 0,10% 0,10% 

98 307 104 588 106 605 

261060 266 532 273 448 

78111 81119 83110 

1977 2 098 2 418 

-323 686 -330 483 -339 076 

-97 210 -100 576 -102 908 

-1434 112 -1452 743 -1483 848 
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Fördelning Nämnder 

Nettoram 
2020 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 234 471 204 361 207 016 211448 

Kultur-och frit idsnämnd 51983 50 624 51282 52 380 

Revision 879 860 872 890 

Överförmyndare 3 036 3 012 3 051 3116 

Skolnämnd 551 700 599 459 607 247 620 248 

Vård- och omsorgsnämnd 567182 575 796 583 276 595 765 

Summa totalt 1409 252 1434112 1452 744 1483 847 

I förhållande till föregående års ram 1,8% 1,3% 2,1% 

I förhållande till 2020 års ram 1,8% 3,1% 5,3% 

Resultaträkning 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens intäkter 336 329 505 689 331429 331429 331429 

Verksamhetens kostnader -1690 365 -1855 954 -1704012 -1725734 -1754880 

Avskrivn ingar -62 438 -74 090 -78 111 -81119 -83110 

VERKSAMHETENS -1416 474 -1424 355 -1450 694 -1475 424 -1506 561 

NETTO KOSTNADER 

Skatteintäkter 1030 640 1042 259 1038 258 1068 296 1104 081 

Generella statsbidrag och utjämning 364 429 405 415 433 546 433 250 429 434 

Finansiella intäkter 6457 5 005 4369 4369 4 369 

Finansiella kostnader -6 480 -6 609 -6 346 -6 467 -6 787 

RESULTAT FÖRE EXTRA-

ORDINÄRA POSTER -21428 21715 19133 24024 24536 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT -21428 21715 19133 24024 24 536 
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Kassaflödesanalys 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

LÖPANDE VERKSAMHET 

Årets resultat -21428 15 515 19133 24 024 24 536 
Justering för av- och nedskrivningar 74090 78111 81119 83110 
Justering för gjorda avsättningar -1992 -1847 -1485 -1034 
Upplösning bidrag till statlig infrastruktur 772 772 772 772 
Just övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 0 0 0 0 
Medel från vh före förändring av rörelsekapital 88385 96169 104430 107 384 

Ökn ing/m inskn ing kf fordringar 0 0 0 0 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 0 0 0 
Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 
Kassaflöde löpande verksamhet 88 385 96169 104430 107 384 

INVESTERINGSVERKSAMHET 

Investering i materiella tillgångar -115 875 -88 650 -94 572 -92 816 

Försäljning av materiella tillgångar 0 0 0 0 
Investering i finansiella tillgångar 0 0 -585 -2 778 

Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 0 
lnvesteringsbidrag 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -115 875 -88 650 -95157 -95 594 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 30000 0 0 15 000 

Amortering av långfristiga skulder -26 035 -26 035 -26 035 -26 410 

Ökning långfristiga fordringar 0 0 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 965 -26 035 -26 035 -11410 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

Årets kassaflöde -23 525 -18 516 -16 762 380 
Likvida medel vid årets början 80156 56 631 38116 21354 

Likvida medel vid årets slut 80155 56 631 38116 21354 21734 
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Balansräkning 

Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 

2019 2020 2021 2022 2023 

TILLGÅNGAR 

An läggn i ngsti I lgå nga r 

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0 0 
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Summa anläggningstillgångar 1511116 1552 128 1561894 1575160 1586 873 

Omsättningstillgångar 

Förråd 3 750 3 750 3 750 3 829 3 928 
Fordringar 94 002 94 002 94 002 95 976 98 471 
Kassa och bank 80156 56 632 38117 25 240 30 530 
Summa omsättningstillgångar 177 908 154 384 135 869 125 045 132 929 

SUMMA TILLGÅNGAR 1689 024 1706512 1697 763 1700205 1719802 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 702 758 681330 696 845 715 978 740 003 
Årets resultat -21428 15 515 19133 24 024 24 536 
Summa eget kapital 681330 696 845 715 978 740003 764 539 

Avsättningar för pensioner 49 602 47 610 45 763 44278 43 244 

Skulder 

Långfristiga skulder 675 380 679 345 653 310 627 275 615 865 

Kortfristiga skulder 282 712 282 712 282 712 288 649 296154 
Summa skulder 958 092 962 057 936 022 915 924 912 019 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 1689 024 1706 512 1697 763 1700205 1719 802 

lnvesteringsbudget/Plan 

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef 4000 1200 5 200 0 0 0 
Personalkontor 400 0 0 0 0 0 
Ekonomikontor 4500 2 000 0 0 0 0 
Räddningstjänst 5 000 4 000 2 050 0 0 0 
Samhällsbyggnadskontor 64000 78 200 75 550 48850 40000 85 850 
Summa Kommunstyrelsen 77 900 85 400 82 800 48850 40000 85 850 

Kultur- och Fritidsnämnd 4 500 0 1000 0 0 0 
Skolnämnd 4 000 4 000 4 000 4000 4 000 4 000 
Vård- och omsorgsnämnd 2 250 3 500 1500 1000 1000 1000 
Summa 88 650 92 900 89 300 53 850 45 000 90 850 
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SALA KAN BATTRE 

Socialdemokraternas förslag till budget 2021 och plan 2022 - 2023 med framåtblick till 2028 

för Sala kommun 



Vi prioriterar välfärden 

Jämställdhet och solidaritet är grunden för vår socialdemokratiska politik och skall vara 

inriktningen för vårt arbete i kommunen. Vi socialdemokrater lägger nu fram en kommunal 

budget som investerar i en ännu bättre kommunal välfärd, en ordentlig satsning på miljö och 

klimatomställning samt en ordentlig återstart av näringslivspolitiken. 

De resurser som läggs på välfärden är satsningar som kommer att göra Sala till en bättre 

kommun där skolan är jämlik, segregationen minskas, den psykiska ohälsan bland våra barn 

och unga minskar, studieresultaten ökar, fler slutför sina gymnasiestudier, våra äldre får ett 

självständigare liv, de får bestämmer själva hur och när de vill ha sin hjälp, förebyggande 

arbetet ökar för att minska så att människor hamnar i missbruk och utanförskap. I Sala ska 

ingen lämnas efter men inte heller hållas tillbaka! 

Kommunens ekonomi befinner sig fortfarande i ett allvarligt läge även om vissa förbättringar 

har uppnåtts. Vår uppfattning är att den styrande borgerliga alliansen inte har klarat av att 

genomföra den ekonomiska handlingsplan som kommunstyrelsen beslutat om tidigare. Vi 

socialdemokrater fortsätter arbetet med att lägga förslag som stabiliserar den kommunala 

ekonomin och därmed skapar utrymme för välfärdssatsningar. 

Vi tror på framtiden och vi vet att Sala kan bättre. 



Budgetförutsättningar 

Allt präglas av osäkerhet 

I världsekonomin sker just nu en mycket snabb nedgång i sysselsättning och produktion till 

följd av coronapandemin. Det mycket osäkra prognosläge som rådde i våras 

kommunicerades från SKR (Sveriges kommuner och regioner) med ett scenario i stället för 

att beskriva en prognos. Läget tycks nu ha stabiliserats, såväl i omvärlden som i Sverige, 

jämfört med den dramatiska konjukturkollapsen under mars, april och maj. Men fortfarande 

präglas den globala utvecklingen av stor ovisshet. Botten tycks ändå vara passerad och 

aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga . 

Återhämtningen kommer dock att ta tid. Under 2021 förväntas arbetslösheten att öka 

ytterligare jämfört mot tidigare år och beräknas ligga mellan 9,4-11 %. Lågkonjunkturen 

kommer att dröja sig kvar och år 2023 är arbetsmarknaden åter i balans enligt det scenario 

som SKR tagit fram. 

Den minskade sysselsättningen påverkar den kommunala ekonomin genom att 

skatteunderlaget inte ökar i den takt som kommunens kostnader förväntas öka till följd av 

ökade priser, löner och en växande befolkning med behov av välfärdstjänster. Detta är något 

som behöver tas i beaktande när budgetramarna sätts . 

Tabell 1. De senaste skatteunderlagsprognoserna 
Procentuell förändring 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2023 

SKRol-.1 - ,8 1,9 1,5 3,5 3,9 3,5 14,5 

SKR old, underliggande 3,0 2,5 1.8 3,5 3,6 3,5 1) , 1 

Reg sep 2,9 2,0 2,2' 3,6 3,9 15,5 

ESV sep 2,7 1,0 1,5 3,8 3,6 13, 1 

SKR aug 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0 15,2 

Sala 

Tillväxten i skatteunderlaget 2020 kommer att drabbas hårt av de effekter som corona

pandemin orsakar på den ekonomiska tillväxten. Omfattande generella statsbidrag av 

engångskaraktär för år 2020 hjälper till att kompensera för de minskade skatteintäkterna 

och förbättrar resultatet. Med dessa statsbidrag prognostiseras resultatet på helår till 15,5 

mkr för 2020 mot budgeterade 21, 7 mkr. Prognosen för balanskravsresultatet blir 8,8 mkr 

enligt delårsprognosen Därefter har SKR:s cirkulär 20:39 inkommit som visar på en 

försämring på 7,3 mkr för 2020. Delårsrapporten justerat med detta ger då ett 

balanskravsresultat på 1,5 mkr. 



Tillväxten i skatteunderlaget förväntas bli låg för de kommande åren. 
Nettokostnadsökningen bedöms blir år 20211,65 % 

Oavsett tillväxten i skatteunderlaget så har kommunen att förhålla sig till de pengar som 
finns. Ramarna som tilldelas verksamheterna sätts utifrån att pengar först avsatts till 
resultatmålet och kommunstyrelsens förfogande. 

Resultat för 2021 behöver vara minst 18,3 mkr och för 2022 på 22,9 mkr för att återställa de 
negativa resultaten för åren 2018 och 2019. Kommunstyrelsens förfogande har idag inga 
riktlinjer som reglerar vad förfogandet ska användas till. Vi anser att riktlinjer måste tas fram 
för att reglera detta. 

Kommunstyrelsens förfogande är följande: 
År 2021 4141 tkr 0,28 % 

År 2022 4245 tkr 0,28 % 
År 2023 4356 tkr 0,28 % 

Som ett led i att effektivisera administrationen gällande IT-licenser och andra IT kostnader så är 

ramarna justerade enligt följande: 

SKN -1 084 tkr VON -1648tkr KFN : -267tkr ÖF -5 tkr KS +3 004tkr. 

Från och med 2021 kommer vuxnas lärande och arbetsmarknadsenheten att ingå i skolnämndens 

ansvarsområde. De har tidigare ingått i kommunstyrelsens verksamheter. En ramförändring är 

justerad enligt följande: 

KS -27 227 tkr SKN +27 227 tkr 

Flytt av kulturskolans verksamhet från skolnämnden justeras enligt följande: 

SKN -4528 tkr KFN +4528 tkr 

För att öka resurserna till nämnderna så behöver översynen kring kommunens verksamheter 
prioriteras och se över vilka kostnader som kan minskas för att skapa resursutrymme. Det vi 
främst tänker på är lokalkostnader. Det finns ytterligare effektiviseringar som behöver ses 

över för att skapa utrymme. 

Befolkning och demografi 

Sala kommun har sedan 2008 haft en positiv befolkningsökning. Mellan 2008-2019 ökade 

Sala kommun med 1529 personer. Största var ökningen mellan 2013-2018. Kommunen 

ökade under denna period med 1047 personer. Under åren 2020-2030 förväntas 

befolkningen öka med 1561 personer till 24 594 personer 31 december 2030. I snitt handlar 

det om en ökning med 156 personer/år utifrån den befolkningsprognos som är framtagen av 

SCB. Det första halvåret 2020 visar dock på en minskning av invånarantalet och den 30 juni 

2020 var antalet invånare 22 845 mot 22 894 invånare den 31 december 2019, en minskning 

med 49 personer. 



Befolkningsutveckling 
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Andelen äldre personer, 80+ ökar stadigt under perioden 2021- 2033. Det är inom den 

gruppen som också behovet är störst av kommunens service via hemtjänst och äldreboende. 

Befolkningsprognos för vissa grupper vid årets slut 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Förskolebarn, 0•5 år 1492 1494 1501 1500 1492 1517 

Yngre skolbarn, 6-12 år 1954 1972 1995 2 020 2 027 1996 

Högstadieelever, 13-15 år 709 755 791 815 845 885 

Gymnasieelever, 16-18 år 726 739 743 743 782 813 

Vuxn personer, 19-64 år 12 355 12 321 12 343 12 354 12 365 12 383 

Pensionärer, Ålder 65-79 år 4 222 4 287 4300 4337 4 335 4 318 

Äldre personer, 80+ år 1436 1464 1508 1562 1639 1 731 

Kommunens folkmängd 22894 23 033 23182 23333 23486 23 645 

Kommunens skatteintäkter 

Kommunens skattesats uppgår till 22,31 kr och ingen förändring är budgeterad för 

budgetåret 2021 eller verksamhetsåren 2022 - 2023. Skatteintäkter kommer in i 

kommunkassan det år som de avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad 

i december följande år. Därför spelar prognoser över skatteunderlagets tillväxt stor roll för 

planeringen i kommuner och regioner. Om tillväxten av kommunens skatteunderlag skiljer 

sig från den genomsnittliga tillväxten i riket, justeras det via inkomstutjämningen. Sala 

kommun använder sig av SKR:s prognoser vad gäller skatte underlagets tillväxt. Enligt SKR:s 

cirkulär 20:39 anges skatteunderlagets tillväxt för år 2020 till 1,9 %, för år 2021 till 1,5 %, för 

år 2022 till 3,5 % och för år 2023 till 3,9 %. 



Skatteintäkter Tkr 

Budget 2021 1 038 276 tkr 

Plan 2022 

Plan 2023 

1 068 296 tkr 

1101 676 tkr 

God ekonomisk hushållning 

Årets resultatmål var satt till 1,5 % för 2020. 

Generellt brukar ett resultat mellan 2-3 % betraktas som god ekonomisk hushållning, 

eftersom ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större 

delen av normal investeringsvolym i en kommun. Kommunen ska över tid sträva efter 

resultatöverskott motsvarande minst två procent av kommunens skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning. Resultatnivån ska vara förenlig med kommunens 

riskexponering. 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall vara större än 

nettokostnadsökningen. Nämnderna ska bedriva verksamheten inom beslutande anslag och 

de externa intäkterna ska öka i förhållande till de externa kostnaderna . 

Sala kommun har åren 2018 och 2019 haft negativa resultat motsvarande totalt 59,5 mkr. 

Dessa ska återställas under åren 2020 med 18,3 mkr, 2021 med 18,3 mkr och 2022 med 22,9 

mkr. Detta ställer krav på ett resultat högre än 1 %. 

Resultatutveckling 2015-2019, mkr 
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Resultatmålet för perioden 

202119 096 tkr 

2022 23 978 tkr 

2023 24 485 tkr 

1,3% 

1,6% 

1,6% 

Vi stärker näringslivet och ökar tryggheten hos medborgarna 

Sala kommun har många företag inom olika branscher. För att möjliggöra tillväxt i hela 

kommunen behöver en rad olika åtgärder och satsningar genomföras för att stärka 

näringslivet. En kommun med ett livskraftigt näringsliv skapar inte bara jobb och 

skatteintäkter, det stärker också kommunens varumärke. Det ska vara lätt att driva företag i 

Sala. Därför ska förutsättningar skapas för näringslivet att kunna expandera och anställa. Det 

ska ske genom dialog mellan näringslivet och kommunens alla verksamheter. Det ska 

tydliggöras om en gemensam syn hur kommunen tillsammans med näringslivet ska värna 

den lokala företagsamheten. De upphandlingar som sker ska möjliggöra för lokala 

entreprenörer att kunna delta. En kompetensinventering behöver genomföras för att klara 

kompetensförsörjningen både för näringslivet och kommunens egna verksamheter. Sala 

kommun har en geografisk bra placering i Mälardalen med närhet både till 

Uppsala/Stockholm och Västerås/Linköping. Marknadsföringen av kommunen i landet är en 

viktig insats, för att öka antalet etableringar men också för att öka antalet besökare och 

inflyttare till kommunen. 

Fler bostäder behöver byggas inte minst för att de unga ska kunna ges möjlighet att flytta 

hemifrån. Behovet av fler bostäder behövs i hela kommunen med blandad upplåtelseform. 

Störst är dock behovet av hyresrätter och kommunen bör ta initiativ för att möjliggöra för 

andra intressenter utöver det kommunala bolaget Sala Bostäder AB att bygga dessa. 

Bredbandsutbyggnaden behöver snabbas upp. I Sala stad är tillgången till bredband god. 

Fortfarande är det många hushåll och företag, inte minst på landsbygden, som saknar 

tillgång till bredband. Arbetet för att tillgodose kommuninvånarna med bredband behöver få 

en högre prioritet inom kommunen. Det behöver involveras fler aktörer för att öka 

utbyggnadstakten så att alla hushåll och företag har tillgång till bredband senast årsskiftet 

2022. 

Den otrygghet som idag upplevs måste tas på största allvar. Det ska vara tryggt att vistas ute 

i Sala kommuns miljöer. Att kontinuerligt utföra trygghetsvandringar i hela kommunen är ett 

sätt att öka tryggheten. Vid en trygghetsvandring deltar vanligen boende i området, men 

också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. Därefter 

upprättas en plan vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka tryggheten. Kommunen 

behöver också se över belysningen så att fler områden blir upplysta. 

Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna vara med och påverka 

beslutsfattandet genom att medborgardialoger införs. Medborgardialogerna ska ses som ett 



verktyg i utvecklingen av kommunen. Dessa kan ske både inom ett ämne och/eller ett 

geografiskt område. 

Silverlinjen är idag den busslinje som trafikerar innerstaden på tider som idag inte är 

anpassad till efterfrågan. Behovet att utöka Silverlinjen och den övriga kollektivtrafiken 

behöver ske, inte minst för att tillgodose efterfrågan men också för att kollektivtrafiken är en 

viktig del i tillväxtarbetet. Fler ska kunna ta bussen och ställa bilen hemma utan att resandet 

tar längre tid. Även tågtrafiken utgör en viktig del för kommunens resande och pendlande. 

Antalet turer mot Uppsala/Stockholm måste öka. 

Målet att år 2030 ska Sala kommun vara en energi- och klimatförebild i länet och landet är 

ett bra mål. Arbetet för att nå målbilden behöver växlas upp, detta uppnås genom att 

medborgarna, företagarna och föreningslivet involveras i detta arbete tillsammans med 

kommunen. Många kommuner väljer att komplettera sitt klimat- och miljöarbete med en 

koldioxidbudget vilket även Sala kommun bör göra. Miljö- och klimatmålet måste på ett 

tydligare sätt ingå i det kommande målarbetet. Resurser avsätts till arbetet för att nå målet. 

Kommunen ska ta över all städning i kommunal regi allteftersom de nuvarande avtalen löper 

ut. Detta är också ett led i att kunna erbjuda alla att jobba heltid inom kommunens 

verksamheter s.k. kombitjänster. Kommunen har allt att vinna på att själv sköta städningen 

och lokalvården, inte minst utifrån nya och hårdare hygienkrav för att minska och förebygga 

smittspridning. 

Vi vill ge de anställda möjlighet att genom inflytande och medbestämmande kunna påverka 

frågor som rör arbetsmiljö, arbetstider och löner. Vi vill införa ett arbetsmiljöpris 

"Silverpriset". Priset är tänkt att uppmuntra både chefer och medarbetare att tillsammans 

jobba för en god arbetsmiljö på sin arbetsplats präglad av inflytande och medbestämmande. 

I budgeten för 2021 anvisar vi 210 897 tkr kronor till kommunstyre/sen. 

Våra prioriteringar för planperioden: 

Öka dialogen och samverkan mellan upphandlingsenheten och näringslivet för att 

möjliggöra för lokala entreprenörer att kunna delta vid upphandlingar 

Satsa på en etableringsfunktion som om har till uppgift att både marknadsföra och 

öka antalet etableringar till kommunen 

Ta fram en "Salamodell" likt Rättviksmodellen som syftar till att regelförenkla och 

utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunens tillsyns- och 

myndighetsutövning. 

Detaljplanera mark som ökar bostadsbyggandet med inriktning att fler hyresrätter 

byggs i hela kommunen. 

Alla kommuninvånare och företagare ska ha tillgång till bredband senast 31 

december 2022 



Genomföra trygghetsvandringar för att öka tryggheten för kommuninvånarna och 

snabbt åtgärda hinder som upplevs otrygga 

Införa medborgardialoger som en del i beslutsfattandet 

Tillgängliggöra kollektivtrafiken så den anpassas till efterfrågan och arbeta för ökade 

turer med tåg främst mot Uppsala/Stockholm 

Klimat- och miljöarbetet prioriteras tydligare mot idag. Fler involveras för att målet 

ska uppnås. En koldioxidbudget tas fram 

Överta all städning i kommunal regi. 

En plan tas fram för hur kommunen ska bli en attraktivare arbetsgivare tillsammans 

med medarbetarna och facken . 

Införa "Silverpriset" 

En trygg och jämlik kunskapsskola för alla 

Behovet av satsningar inom skolan är stora och nu krävs tydliga prioriteringar. Fokus för 

skolans verksamhet ska vara elevernas kunskapsinhämtning och respekt för grundläggande 

värden. Målet är att barn och ungdomar mår bra i skolan och klarar kunskapskraven. Skolan 

skall vara en trygg och säker plats. Den skall stärka elevernas självkänsla och självförtroende 

samt viljan att lära sig. 

Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever lyckas med sin utbildning var i 

kommunen de än går. Likvärdighet innebär lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i 

utbildningen samt att skolan förmår kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. 

Målet är att alla ska gå ut högstadiet med godkända betyg. Det gör det möjligt för den 

enskilde eleven att komma in på vald gymnasieutbildning. Alla elever i gymnasiet skall lämna 

skolan med ett examensbevis som öppnar vägen till studier på universitet eller högskolor. 

En grundläggande förutsättning för att möjliggöra satsningar på elevernas 

kunskapsinhämtning är behöriga lärare och förskolelärare . Inom det här området krävs stora 

satsningar. Sala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi ska bedriva ett mer aktivt 

rekryteringsarbete. Vi behöver utveckla vårt samarbete med högskolor för att utbilda fler i 

vår personal till behöriga lärare, och finnas med som ett starkt alternativ när nyexaminerade 

lärare ska söka sina första jobb. Vi vill se ett ökat systematiskt utvecklingsarbete inom detta 

område. 

Vi behöver göra mer för arbetsmiljön för anställda inom verksamheten. Nya arbetssätt 

kommer bli aktuella och där ska vi ligga i framkant. Medel för kompetensutveckling skall 

avsättas . Vi ska också se över möjligheter att utveckla tjänster som lärarassistenter för att 

låta lärare fokusera mer på undervisning. Vi ska låta proffsen vara proffs. 

Kommunen har många grundskolor där Ranstaskolan och den nya Vallaskolan är de senaste 

nybyggda tillskotten . Men idag finns även moduler uppställa vid många av våra skolor för att 

verksamheten inte ryms inom befintliga lokaler. Det är en fråga om arbetsmiljö för elever, 



lärare och annan skolpersonal. Skolans verksamhet som vi ser ska hållas i väl underhållna 

och ändamålsenliga lokaler. 

En översyn av Salas skolstruktur och kommande investeringsbehov behövs, inte bara av 

ekonomiska skäl utan även för att skapa förutsättningar för att uppnå högre likvärdighet för 

kommunens elever, för en attraktiv arbetsmiljö som underlättar rekrytering av behörig 

personal och för att uppnå generellt högre kunskapsresultat och minskad segregationen. 

Skolan i Sala kommun har en bred verksamhet med förskola, förskoleklass, grundskola, 

gymnasieskola, särskola, fritidshem. Alla dessa verksamheter ska vi fortsätta driva och 

utveckla i kommunens regi. Vi kan inte tillåta att skolan är en marknadsplats för vinstgiriga 

affärsföretag. För att skapa en rättvis och likvärdig skola med fokus på kunskapsmålet måste 

de negativa effekterna av det fria skolvalet ses över och riktlinjer tas fram för skolplacering 

som motverkar segregation. 

Sala kommun ska också klara av att tillgodose behovet av förskoleplats inom 4 månader, 

som är den nationella tidsgränsen, och på sikt vill vi se att vi klarar av att erbjuda 

förskoleplats på önskat placeringsdatum. Eftersom våra kommuninvånare arbetar olika tider 

på dygnet och under veckans alla dagar behöver barnomsorgens tillgänglighet anpassas efter 

efterfrågan. 

Gymnasieskolan har under de senaste åren utvecklats positivt men det gäller att hålla i 

arbetet så att en större andel av Sala kommuns ungdomar väljer att läsa vid 

Kungsängsgymnasiet eller Ösby naturbruksgymnasium. Vi vill se en ökad samverkan mellan 

gymnasieskolorna och näringslivsenheten för att öka antalet U F-företag i kommunen. 

Kulturskolan ska överföras ifrån skolan till kultur- och fritid. Främst för att kulturskolan inte 

ska behövas ställas mot skolans lagstadgade verksamhet, men också för att enklare kunna 

möta upp det aktiva föreningslivet kring kulturskolans verksamhetsområde 

Från och med 1 januari 2021 går Arbetsmarknadsenheten och Vuxnas lärande över till 

skolnämnden. Dessa verksamheter erbjuder en rad av olika studie- och 

arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker individens kompetens och möjligheter att få 
ett arbete eller få en utbildningsgrund samt är en viktig del till ökad integration. 

I budgeten för 2021 anvisar vi 580 249 tkr kronor till sko/nämnden. 

Våra prioriteringar för planperioden: 

- Barngrupperna i förskolan ska anpassas till det antal så att barnen erbjuds en trygg och 

stimulerande miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. 

- Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, 

musik och idrott. 



- Alla elever i Sala kommun ska lämna grund- och gymnasieskolan med fullständiga betyg. 

Lovskola och läxhjälp efter behov. 

- Genomströmning av antalet elever på introduktionsprogram skall snabbas upp 

- Minska antalet avhopp från gymnasiet genom ett målmedvetet utvecklingsarbete så att fler 

ungdomar slutför sina studier med examen. 

- Säkerhetsställa att det är ordning och studiero i skolan genom mobilförbud och stärkt 

ledarskap i klassrummet. Införa 

- Införa separat mentorskap så lärarna får mer tid för planering och undervisning 

- Ge riktat pedagogiskt och psykosocialt stöd å eleverna som är hemmasittare att komma 

tillbaka till skolan 

- Ge strategiska kompetenshöjande insatser för anställda obehöriga lärare samt bedriva 

systematiskt utvecklingsarbete för att få fler behöriga lärare och förskolelärare till våra 

skolor och förskolor. 

- Satsningar på kompetensutveckling inom NPF och utveckla/stärka mentorskap och 

handledning för elever med påtagliga studiesvårigheter 

Ett starkt samhälle är grunden för en vård och omsorg som finns där när du behöver den. 

Försörjningsstöd är ett yttersta skyddsnät för dem som trillat genom maskorna i andra 

trygghetssystem. En tillfällig hjälp i speciella situationer, inget någon långsiktigt ska klara sig 

på. Trots detta ser vi att barn växer upp i familjer som får sin försörjning genom ekonomiskt 

bistånd. Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för 

deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det istället om att barn i 

familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, tenderar att ha 

sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållanden samt saknar en känsla 

av att kunna förverkliga sina drömmar. 

Att växa upp i fattigdom har en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra 

sig sina rättigheter och till goda livschanser. Det som för många andra är små kostnader 

sätter hinder för deltagande i det som är kostnadsfritt tex. en bussbiljett, avgifter för 

fritidsaktiviteter eller utrustning. 

Alla barnfamiljer ska därför ha rätt till insatser som tex. arbete, utbildning eller behandling 

från kommunen i samverkan med regionen och staten. Syftet är att man inte skall behöva 

uppbära ekonomiskt bistånd mer än 9 månader. Det kommer vara positivt för det enskilda 

barnet, för familjen och för samhället. Det rådande läget tydliggör behovet av ett starkt 

samhälle. 



Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar och även dess konsekvenser av utsatthet och 

utanförskap. Missbruk och gängproblematik sjunker allt längre ned i åldrarna med risker för 

ökade problem och skador som följd. Besöken på de öppna verksamheterna 

familjerådgivningen, skolteamet och familjeteamet fortsätter att öka. Dessa mycket viktiga 

verksamheter måste stärkas upp så att det förebyggande arbetet prioriteras, inte minst det 

som riktar sig mot barn och unga. Bortsett från det kloka i att direkt investera i människor 

och möjligheter så är det på sikt även en ekonomisk investering för kommunen genom tex 

uteblivna kostsamma institutionsplaceringar. 

Behovet av LSS-boenden är stort inom de närmaste åren. Dels för att ersätta befintliga, dels 

för att behovet av fler platser ökar. 

Kommunen har idag tomställda vårdavdelningar inom äldreomsorgen som på sikt kommer 

att behöva öppnas igen. Behovet finns även av andra sorters boenden som till exempel 

trygghetsboenden och seniorboenden i hela kommunen. 

Demografin visat att antalet äldre ökar och därmed kommer behovet av ytterligare service 

inom välfärden att öka. 

Efterfrågan på välfärdstjänsterna är fortsatt hög och alla prognoser visar att behovet 

kommer att bestå över lång tid framöver. 

Pandemin har tydligt visat på brister i välfärden, därför ska satsningar på arbetsmiljön och 

trygga anställningar samt bättre villkor för vår äldreomsorgspersonal genomföras. Med detta 

säkrar kommunen framtidens personalbehov. Fortbildning och kompetenshöjning för 

personalen ska vara en löpande del för alla olika yrkesgrupper. Äldreomsorgslyftet är en 

viktig satsning från staten som kommunen aktivt ska ta del av. 

Mottagare av hemtjänst skall själva avgöra hur och när de vill ha sin hjälp. Behovet ska styra 

och inte tiden. Genom att införa den s.k. "Skönsmomodellen" blir detta möjligt. Trycket på 

hemtjänsten ligget konstant och behovet väntas öka . För oss Socialdemokrater är det viktigt 

att se helheten och vi vill därför att kommunen skall återinföras som valbart alternativ när 

det gäller hemtjänstens serviceinsatser. 

All forskning kring äldreomsorg visar att förebyggande insatser är den effektivaste åtgärden 

för att begränsa kraftigt stigande kostnader. Genom förebyggande insatser så senareläggs 

behovet av stöd och hjälp. 

Demens är ett växande problem i takt med att antalet äldre ökar. Demens är den sjukdom 

som idag kostar samhället allra mest. Antalet personer som drabbas av pre-senil demens 

ökar. Det är en grupp som idag inte passar in någonstans. En grupp som kräver stor och 

omfattande vård och omsorg. Alternativ måste skapas som passar individen med någon form 

av skräddarsytt boende/stöd för yngre demenssjuka och deras anhöriga. 

Digitalisering - Välfärdsteknik är ett spännande och nödvändigt komplement till dagens vård 

och service för att klara av framtidens ökade behov. Tekniken utvecklas i rasande fart och 

möjliggör ökat självbestämmande för vårdtagaren samt ett effektivt och avlastande 

arbetsredskap för personalen. 



Utöver den tilldelade ramen för vård- och omsorg finns ytterligare 10,9 mkr som är riktade 

mot äldreomsorgen. Dessa pengar ska användas till trygga anställningar och fler 

undersköterskor för att öka trivseln och kvaliten inom äldreomsorgen. 

I budgeten för 2021 anvisar vi 575 152 tkr kronor till vård- och omsorgsnämnden. 

Våra prioriteringar för planperioden: 

-Äldreomsorgslyftet skall användas för att säkerställa kompetens- och personalförsörjningen 

- Barnfattigdomen ska bekämpas och ingen barnfamilj ska leva på försörjningsstöd mer än 9 

månader 

- Krafttag mot barnfattigdom, missbruk och utanförskap genom samordning mellan olika 

förvaltningar och verksamheter 

- Verksamheter som skolteamet, familjeteamet och familjerådgivning måste prioriteras som 

en del i det förebyggande arbetet 

-En särskild boendelösning för personer med pre-senil demens tillskapas 

- Skönsmomodellen införs. Valfrihet på riktigt i hemtjänsten 

-Låt proffsen vara proffs, omvårdnadspersonalen ska ha inflytande över sitt arbete och 

arbetsschema 

- Nybyggnation av tre nya LSS-gruppbostäder 

-Fortsätta satsningen på digitaliseringen och välfärdstekniken för att uppnå en högre kvalite 

med mindre resurser. 

- Fortsätta ta del av statens satsningar för att höja habiliteringsersättningen för de inom 

daglig verksamhet 

Ett rikt kultur- och fritidsliv bidrar till ökad livskvalite och fler i rörelse 

Ett utbud av olika kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva 

i. En kommun kan mäta sin attraktivitet genom att kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds i hela 

kommunen men också genom att det ska vara en självklar del av kommuninvånarnas vardag. 

Genom rörelse kan den ökade psykiska ohälsan förebyggas . 

Vår strävan är ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där alla kan utvecklas i en 

trygg miljö på sina villkor och där själva deltagandet och utövandet bygger på glädje och lust. 



Ett föreningsliv som lär ut föreningskunskap och hur demokrati fungerar. Så bygger vi Salas 

föreningsliv ännu starkare . 

Föreningslivet i Sala ska fortsättas att drivas i sin nuvarande form med bidrag och stöd från 

kommunen. Dialog behöver ske hur detta arbete kan utvecklas genom den lokala 

överenskommelsen som finns tecknad mellan kommunen och civilsamhället . 

Våra ungdomar och barn är det viktigaste vi har och de är framtiden. Ungdomslokalen som 

finns på Täljstenen vänder sig idag till barn och unga från 13 år. Då behovet finns att vända 

sig till ännu yngre barn och ge dem en meningsfull fritid så ska detta möjliggöras. 

Hockeyhallen är en mycket välbesökt sportarena som förutom hockey erbjuder 

allmänhetens åkning vid ett flertal tider varje dag. Hockeysargen är 31 år gammal och 

behöver bytas ut av säkerhetsskäl. 

Sala kommun har under flera år anordnat sommarlovsläger och de har de senaste åren varit 

avgiftsfria vilket vi ser som mycket lyckat då alla har möjlighet att delta. Därför kommer vi att 

prioritera att det kommer att vara avgiftsfritt i framtiden. 

För att fortsätta utveckla Lärkans sportområde så behöver arbetet med Vision Lärkan 

återupptas och en dialog med föreningslivet bör ske för hur området ska utvecklas. 

Behovet av ett nytt badhus är stort. Ett arbete pågår med att ta fram förutsättningarna för 

ett sådant. Ett badhus har många fler funktioner än att tillhandahålla att människor kan bada 

till exempel simundervisning för kommunens alla barn i åk 2. 

Mötesplatser för äldre får en ännu viktigare roll nu när många äldre är isolerade på grund av 

coronapandemin. Att bryta ensamheten är viktigt för ökat välmående. Så fort det är möjligt 

så ska träffpunkterna för äldre öppnas och möjliggöra för att fler ska få förutsättningar att 

besöka dessa. 

Under 2021 vill vi starta ett arbete med målet att bli årets Kulturkommun 2023 

I budgeten för 2021 anvisar vi 56 887 tkr kronor till kultur- och fritidsnämnden. 

Våra prioriteringar för plan perioden: 

Möjliggöra "Meröppet" i biblioteken i Västerfärnebo och Möklinta 

Satsa på ny simhall 

Fortsätta stödja Salas omfattande föreningsliv-:-

Låta fler barn ta del av ungdomslokalens aktiviteter 

Ny sarg i hockeyhallen 

Avgiftsfria sommarlovsläger 

Låta fler äldre få förutsättningar att besöka träffpunkterna 

Bli årets kulturkommun år 2023 



lnvesteringsplan 2021 - 2028 

lnvesteringsbehovet är stort i Sala kommun inte minst när det gäller skollokaler men också 

av LSS-bostäder och ett nytt badhus. Samtidigt behövs investeringar inom VA-programmet, 

Gruvans vattensystem, planerat vägunderhåll och gång- och cykelvägar med mera Dessa 

investeringar är årligen återkommande och behöver prioriteras. 

En ny investeringsmodell är framtagen och den kommer att tillämpas i sin helhet först i 

budgetarbetet från år 2022. 

Vi socialdemokrater väljer att tillämpa den så långt det är möjligt redan nu då den ger en 

bättre kontroll över investeringskostnaderna och de driftskostnadskonsekvenser som 

uppstår. För att ha en bra nivå på investeringsbudgeten så bör inte investeringsvolymen 

överstiga årets resultat plus avskrivningar. Detta ställer krav på att verksamheterna levererar 

planer över vilka investeringar som ska ske under 2021 och att detta redovisas i samband 

med månadsuppföljningarna. Det större strategiska investeringarna som sträcker sig över 

flera år, till exempel ny, om - och tillbyggnationer sker först efter att ett startbesked beviljats 

av politiken. För att få starbesked så ska en rad kriterier vara uppfyllda som tidsplan, 

ritningar samt driftkostnadskonsekvenser. 

Vi socialdemokrater anser att en investeringsplan måste hålla över tid och vid politiska 

skiften. En plan som sträcker sig längre än tre år är en nödvändighet utifrån de stora 

investeringsbehov kommunen står inför. Därför är det viktigt att den beslutade 

investeringsplanen efterlevs för att i framtiden minska felaktiga investeringar och fördyrande 

driftskostnader. 

Badhuset har precis genomgått en renovering som inneburit att badhuset åter öppnat med 

tillgång till stora bassängen och undervisningsbassängen. Under 2021 behöver ett beslut om 

ett nytt badhus fattas. Målet är att det skall stå färdigt under 2027. Nuvarande Åkraskolan 

behöver ersättas då den idag enbart består av moduler och detta är mycket kostsamt för 

kommunen. För att få ett helhetsgrepp kring skolans lokalbehov så har uppdrag givits och 

ska återrapporteras våren 2021. Men redan nu finns behov som prioriterats när det gäller 

Kyrkskolan i Möklinta och Varmsätra skola. Kyrkskolan får en omfattande ny- och 

ombyggnation så verksamheten kan lämna Åsgården (ett tidigare äldreboende) som inte är 

lämplig som skollokal. Varmsätra får en ny skolbyggnad som är anpassad efter de krav på 

tillgänglighet som efterfrågas. Den skall stå klar till hästterminen år 2024. Behovet är stort av 

tre nya LSS-boenden under planperioden. Två av dem kommer att ersätta befintliga 

boenden. Dessa kommer att tas i drift år 2022 och år 2024. Tredje boendet genererar sex 

nya boendeplatser och tas i drift år 2026. 

Under planperioden investerar vi i följande: 

Nybyggnation av Varmsätra skola 



Om - och tillbyggnation Kyrkskolan, Möklinta 

Nybyggnation av tre LSS-boenden 

Ny konstgräsplan på Lärkan 

Ny hockeysarg i hockeyhallen 

Färdigställande av skateparken och bollplan 

Ett nytt badhus 

Upprustning av torget, färdigställt 2023 

Fortsätta tillgänglighetsarbetet i lekparken i Sala stadspark 

Ny" Åkraskola" 

Gång- och cykelvägar 

Nettoinvesteringar Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef /Näringsliv 0 200 200 0 0 0 0 

Kommunchef /IT 4 000 1000 5 000 0 0 0 0 

Pers ona I kontor 400 0 0 0 0 0 0 

Ekonomikontor 4 500 2 000 0 0 0 0 0 

Räddningstjänst 5 000 4 000 2 050 0 0 0 0 

Sam häl lsbyggnadskontor 

Kart/Mät 0 0 0 0 0 0 0 

Lokalförvaltarna 40 500 50 500 61000 45 500 19 500 65 500 0 

Kommunala Gator och vägar 13 850 11150 14 800 14 750 9 900 9 750 0 

Parkverksamhet 2 600 4 250 5 250 1500 1500 1500 0 

Gruvans Vattensystem 4 800 2 800 5 700 500 500 500 0 

VA-verksamheten 26 900 27 300 7 300 9 300 9 300 9 300 0 

Teknisk service 0 0 0 0 0 0 0 

Plan- och utveckling -14 000 -9 000 -19 500 -700 -700 -700 0 

Summa Samhällsbyggnadskontor 74 650 87000 74 550 70 850 40000 85 850 0 

Summa KS 88 550 94 200 81800 70 850 40 000 85 850 0 

Kultur och fritidsnämnd 6 200 0 1000 0 0 0 0 

Skolnämnd 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 

Vård- och omsorgs nämnd 2 250 2 500 1500 1000 1000 1000 0 

Summa 101000 100 700 88 300 75 850 45 000 90 850 0 

Uppdrag till kommunchefen 

Landsbygdsutveckling 

Den största delen av vägnätet i Sala kommun förvaltas av vägsamfälligheter som erhåller 

statligt stöd till 70 procent för kostnaderna. Kommunen bidrar till viss del med stöd. Vi 

Socialdemokrater anser att det kommunala stödet måste öka och att kommunen inventerar 

under 2021 hur detta skall ske. 

Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en invertering med syfte att se hur kommunens 
bidrag kan öka. Uppdraget ska redovisas till kommunstyre/sen i maj 2021 



Aguelimuseet en viktig del i kommunens konst 

Genom en donation från stadsläkaren Carl Friberg kan Ivan Aguelis konstverk visas i Sala. 

Nationalmuseum har äganderätt till konstsamlingen men ska, om möjligt visas i Sala enligt 

en önskan i Dr Fribergs testamente. 

Genom Sala konstförening och Aguelimuseet kan delar av konstverken visas. 

Aguelimuseet har trångt i sina lokaler, små personalresurser, korta öppettider och knappa 

möjligheter att utveckla verksamheten. Inriktningen måste vara att Aguelimuseet ska kunna 

öka sina öppettider, kunna arrangera konstutställningar och bedriva verksamhet kopplat 

mot kommunens skolor och förskolor. 

Frågan i vilken form Aguelimuseet ska drivas, kommunalt eller föreningsdrift, har diskuterats 

under många år. Vi Socialdemokrater anser att det nu är dags att ta ställning i frågan om 

Aguelimuseets framtid. Museet behöver också större lokalytor. Antingen genom att få 

tillgång till mer ytor i Täljstenen eller att undersöka om en helt ny lokal ska tas i anspråk. 

Tillsammans med Sala Silvergruva och Väsby kungsgård är Aguelimuseet ett viktigt turistmål 

för Sala. 

Kommunchefen får i uppdrag att återkomma senast 30 juni 2021 med en plan för ett 
övertagande av Aguelimuseet i kommunal regi till verksamhetsåret 2022. Samt att planen 
innehåller i vilken form som verksamheten bäst kan drivas för att få en utveckling för ökat 
besökande men också kopplat mot kommunens skolor och förskolor. 

Inköp av lasarettsområdet 

Lasarettsområdet där nuvarande lasarettsbyggnad finns är en mycket viktig strategisk plats 

invid resecentrum, nära till centrum och beläget invid parkområdet vid Ekeby dammar. 

För Sala kommun är detta område oerhört värdefullt. Kommunen måste därför ta initiativet 

till att få full förfoganderätt över detta område. Det är viktigt att kommunen kan bestämma 

över hur utvecklingen av stadens centrum ska ske och hur detta ska bebyggas. Ett så viktigt 

område som Lasarettsområdet kan inte överlämnas till andra aktörer utom kontroll för 

kommunen. 

Kommunchefen får i uppdrag att förvärva Lasarettsområdet från Region Västmanland och 
att en plan arbetas fram hur området ska detaljplaneläggas och användas. 

Öka politikens påverkan och insyn i upphandlingar 

Idag sker upphandlingar i kommunens regi utan någon insyn eller påverkan från politiken. 

Många andra kommuner hanterar upphandlingsunderlag och förfrågningar politiskt innan 

dessa publiceras vilket även bör ske i Sala kommun. En annan viktig fråga är också 

uppföljningen av pågående upphandlade avtal dessa behöver också återrapporteras till 

politiken . 



Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en modell som ökar politikens påverkan och insyn 
över upphandlingsunderlagen innan dessa publiceras. Med målet att modellen ska vara 
införd senast 1 juli 2021 

Minska lokalkostnaderna för att frigöra resurser till verksamheterna 

Kommunens lokalkostnader uppgår till ca 130 miljoner. Arbetet med att genomföra vilka 

fastigheter i egen regi som kan avyttras och vilka avtal med extern aktör som kan avyttras 

alternativt omförhandlas för att minska kostnaderna för kommunens verksamheter behöver 

växlas upp. 

Kommunchefen får i uppdrag att laka/kostnaderna ska minska med 10 procent över 
planperioden. Att arbetet ska återrapporteras till kommunstyrelsens /edningsutskott vid 2 
tillfällen per år. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att anta det socialdemokratiska förslaget till budget för 2021 och plan 2022 och 2023 samt 

att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2021. 

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att ytterligare upplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder under 2021 med totalt 0 tkr, under 2022 med totalt 0 tkr samt 15 000 

tkr under 2023. 

att fastställa utdebiteringen till 22,31% för 2021 

att kommunen år 2021 utöver budgeterat belopp bemyndigas förfoga över 4141 tkr som 

eget kapital 

att för 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till styrelse/nämnd 

att fastställa följande finansiella mål 

Resultatmålet ska vara 1,3 % för 2021 inkl. återställandet av negativt resultat, 2022 

1.6 % inkl. återställande av negativt resultat samt 1,6 % för 2023 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen 

Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 

beslutade anslag 

Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktfinansiering av sin 

verksamhet 

Styrelser och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera verksamheterna 

med bibehållen kval ite 



att driftbudgetensnettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 897 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 881 tkr och år 2022 till 

218 457 tkr 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 88 550 tkr, 

samt 

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 94 200 tkr och år 

2023 till 81 800 tkr 

att driftbudgetensnettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 575 152 

tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 583 197 

tkr och år 2023 till 595 533 tkr 

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 

2250 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 2500 tkr 

och år 2023 till 1500 tkr 

att driftbudgetensnettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 580 249 tkr, samt att 

driftbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 588 400 tkr och år 2023 till 600 900 

tkr 

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 4000 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 4000 tkr och år 2023 till 

4000 tkr 

att driftbudgetensnettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 56 887 

tkr, samt att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 57 686 tkr 

och år 2023 till 58 912 tkr 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 

6200 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till O tkr och år 

2023 till 1000 tkr 

att driftbudgetensnettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 890 tkr, samt att 

driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 902 tkr och år 2023 till 922 tkr 



att driftbudgetensnettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3068 tkr, samt att 

driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3111 tkr och år 2023 till 3178 tkr 

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

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta+ 1 % på insatt kapital 

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB 



Budgetberäkning Socialdemokraterna 20-10-05 

Förutsättningar för beräkninga r 

Kommunalskatt 

Befolkningstal 

antal invånare 

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 

och omsättning av lån 

22,31% 

2021 2022 
23 000 r··- 22 900 

1 · - ·-····· _. · ···- · ··- ... .-: ____ ---~--·_:: .. ~----~--

1· 

!
,________ __________ ·-·····-·-·-······· ···--

0, 77% 0,82% t...-...., __ 

2021 2022 

2023 
23 100 

2023 
0,88% 

Pensionskostnader KPA:s prognos 2019-11-30 sa mt premieprognos FÅP 2020-02-29 

Skatteintäkter, generella statsbid rag 

utjämning och fastighetsavgift 

PO-pålägg, prel 

Internränta 2021 

PKV 

Cirkulär 20:39 2020-10-01 

40,15% Cirkulär 20 :37 2020-09-22 

1,25% Cirkulär 20:07 2020-02-06 

Cirkulär 20:39 2020-10-01 

---------------··-·-·-······-···· -----------~ 
Prisindex för kommunal verksamhet 2021 2022 2023 
Personalkostnad 1,8% 2,1% 2,6% 

Övrig förbrukning 1,5% 1,8% 2,1% 

Prisförändring ··········-····· __ ·····-·····-····· ____ ·······- _ 1,7% 2,0% 2,4% 
. ... ---------······•··· ·····-··•--···-·•······•··· .. 

Beräkning 

2021 2022 2023 
Skatteintäkt -1 038 276 -1 068 296 -1101676 

~---·-·-·-... 
Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg. -430 627 -430 327 -428 639 

Arets resultatmål 1,3% 1,6% 
•·· --···----- ··•···•·· .. ··-·· ..•.. -·--· -··-•------. .... •••••••~••••••·V•••••-·••• ••••-•••• .. •• .. •·••••••-••-•• •••--•• 

Årets resultat, inkl återställande av neg resultat 19 096 23 978 

Kommunstyrelsens förfogande 4141 4 245 

KS förfogande andel av skatter, bidrag o utjämn __ _ 0,28% 0,28% 
--------------------- ···•··-•· ----··· ·----·---

Pensionskostnader 98 307 104 588 
1----------------------·--------------····-
~-r..betsgiva ravgifte r 261060 266 532 ........ ,. .. ____________ . ___ 

--·-··•·---·--·----•-·.-•--· 

,_A_v_sk_r~iv_n_i n_g_a_r ________ ···-···-····--·-·--·--·······-··-···- _ 81288 ---··. ···--·-···--·····------78 240 

Finansnetto 1977 2 098 

PO-pålägg -323 686 -330 483 

~apita ltjä nstkostn ader -97 376 -100 801 

1,6% 
---- ·• ···-·-··-··-· 

24485 

4356 

0,28% 

106 605 

273 448 

83165 

2 418 

-339 076 

-102 988 

Återstår att fördela ut i Ramar -1427 145 -1447179 -1477 901 
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Fördelning Nämnder 

Kommunstyrelsen ___ _ 

Kultur-och fritidsnämnd 

Revision 

Nettoram 

2020 
234 471 

51983 

879 

2021 2022 2023 
•·•··· - ···-·- ······•----'--·- - -----. -·----··-··----···-· . ------------------

210 897 213 881 218 457 
. - . . . •---- ····•--· ·--

56 887 57 686 58 912 
·•· ··--·· --- --------------··· -- ------·-•··--·-··------··--·- ----·-· ---

890 902 922 
Överfö~myndare · ····-· ··········-•·-···•··-•··-· ·-·-- ·------- · .... -----·-• ··-· .. , .. __ ,_,,_ .. , ___ _ 

------~-· ··-· ... -----·• 
Skolnämnd 

Vård - och omsorgsnämnd 

Summa totalt 

3 036 

551 700 

567182 

1409 252 

3 068 
...... ·--------··---------~ 
580 249 

3111 

588 400 

3178 
.... _. ---------- ------···· 

600 900 

575 152 583 197 595 533 

1427 143 1447 179 1477 901 

~!örhållande till föregående års ra~----- ------------------········· __ .. ____________ __ 1~% L4% ~1% 
............ ----------~---------····--------··----·--· -- ______ .....,.. __ _ 

I förhållande till 2020 års ram .. ________________________________ ··-·- _______________________ ..... ___________ 1,3_!o_____ _ __ 2, 7% 4,9% 

Resultaträkning 

Tkr 

Verksamhetens intäkter 
-······-······-··-·--··-··----•·· ......... ··•··· 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS 

NETTO KOSTNADER 

Skatte intäkter 
1------···-··•· ·- ·- .. ·····- .. ··········•···--•· --···•·· 
Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

RESULTAT FÖRE EXTRA

ORDINÄRA POSTER 
f----------·-----·--------···---·------

____ ,. ________ ··-·-··-·•·•-••0 •·· ~-··· 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

t-,,-------·------··--·--·---·-
ÅRETS RESULTAT 

Bokslut Budget Budget Plan Plan ------------------- ----------· 
2019 2020 2021 2022 2023 

336 329 505 689 331429 331429 331429 
. -·- ... ... .. ··--······-· -··---.. ···•-•--. ·-·--·-···· 

-1 690 365 -1855 954 -1 701 019 -1722688 -1 751676 

-62 438 -74 090 -78 240 -81288 -83 165 

-1 416 474 -1424 355 -1447 829 -1472 547 -1 503 412 

1 030 640 1 042 259 1 038 276 1 068 296 1101 676 

364 429 

6 457 

-6 480 

-21428 

0 

0 

-21428 

405 415 430 627 430 327 428 639 

5 005 4 369 4 369 4 369 
. ·-- -· ·-- -- ·--· ·-·--- .. -------~ 

-6 609 -6 346 

21 715 19 097 

··-
0 

21 715 

0 

0 

19 097 

-6 467 -6 787 

23 978 24485 

0 0 
0 0 

23 978 24485 

Berä kning S 2021-2023 cirk 20_39 201005 2020-10-05 2 



Kassaflöd esa na lys 

Bokslut 
···•··-- ·· ------·--••--------··· .. 

Tkr 2019 
1--------.. --........... •·-···-··-·--···-···-··-· .. ··-··•··--··· 

LÖP AN DEVERKSAMH ET . 
··-···-····-··•···•···-···-··------

Årets resultat -21428 15 515 
... ············--··- .. ···--
19 097 23 978 24 485 

·····•-•-<••··--·•---- •--- . ····-···-·-····· .. , ... ···•··-···-···-··•······-·-·--· 
~~tering för av- och nedskrivningar 74090 78 240 81288 83165 

·------------ ·---------- --
Justering för gjorda avsättningar -1 992 -1 847 -1485 -1034 

772 Upplösning bidrag till statlig infrastruktur -----··--··--···-··--·-· .. ·-··-7_7_2 ____ _ 772 772 
Just övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 0 0 0 0 
Medel från vh före förändring av rö;eisek.~p°ft~-,·-··-_··-_··· ---- 88 385 96 262 104 553 107 388 

Ökning/minskning kf fordringar 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder · · · · 0 0 0 0 
•·· •···•···•···••· .. •···•········- •·--·· ·· ··· ---- ........... ·--------- ---------·-·---•-,>• •••• ..,.••r• --••••••••-•••·•••-••""•"••• ---~••••••••• • ••••••••• .. •·••••••••-••-• 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 ... ···--····----···-··---·····-·--·-·•···· ··-····-·· ----·----------------1 
Kassaflöde löpande verksamhet 88 385 96 262 104 553 107 388 

INVESTERINGSVERKSAMHET 

t---------------·--•···-···-······---------
lnvestering i materiella tillgångar -115 875 -101 000 -102 513 -91 777 

-•·-- ··--•--•··-·······•-·•-·· 
0 0 0 0 Försäljning av materiella tillgångar 

Investering i finansiella tillgångar 
-----------··· ---~--------------·----·---------< 

0 0 -585 -2 778 

Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 0 
t---------·---------------··---------------···------------
I nvesteringsbid rag 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -115 875 -101 000 -103 098 -94 555 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 30 000 0 0 15 000 ------------ -------------~----------·------------
Amortering av långfristiga skulder -26 035 -26 035 -26 035 -26 410 

···-············· ········-···-···--··········-·····················--·------·---- ----------i 
Ökning långfristiga fordringar O O O 0 ---------------------•---··--·------------~---- ·--······-· ---· -- ........ _. __________ _, _________________________________ ··-----·--------< 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 965 -26 035 -26 035 -11410 
-----,•-------------------- ---- -----·- -------·-

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

1--=-------------- --.--...--------~------·--·----· 
Årets kassaflöde -23 525 -30 773 -24 580 1423 

Likvida medel vid årets början 80156 56 631 25 858 1279 

Likvida medel vid årets slut 80155 56 631 25 858 1279 2 702 
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Balansräkning 

Tkr 
-----··---··---···--···········-····--······ ............... -------------------- Bokslut ....... _ Budget __ Budget __ _ Plan 

-- -·--·--···-·-•·· 

2019 2020 2021 2022 
TILLGÅNGAR . .. 

.. .. -----··· 
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

- ·•···•-----·-····-- ·--------------····· .. . .. •· ·- . •·· · 
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 Q 

Maskiner och inventarier 0 0 
------··------------------··------- ..• -------- ----. 

- 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 
----·-·-···-··-·- ------- --------------- ---- - ---------------------.... -------·-· 

Summa anläggningstillgångar 1 511116 1 552 128 1 574 115 1 595 153 1 605 771 

Omsättningstillgångar 

Förråd 3 750 3 750 3 750 3 829 3 928 
······----------- ·-·. .. ----------- --

Ford ringar 94 002 94 002 94 002 95 976 98 471 
... ·····•-•·--••····•·······-··-·· -

Kassa och bank 80 156 56 632 25 860 5165 11498 

Summa omsättningstillgångar 177 908 154 384 123 612 104 970 113 897 -----------
,__S_U_M_M_A_ T-IL-LG- A~0 N_G_A_R __________ 1_6_8_9_0_2_4 _1_7_0_6_5-12- - 1 69-7 7- 2-7 - _1_7_0_0 _1-22 ___ 1_7_1_9_6_6_8 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Årets resultat 

Summa eget kapital 
-···- .. - -----------

Avsättningar för pensioner 
··-··-···-·····-·······•·--··-·•·<'••·· ,. ....... ······- ·- ·· •.....•. •·- - . 

Skulder 

Långfristiga skulder ------------· ···---·----·--·---··-- ........ ------- ................... . 

,__K_o_rtf_r_is_ti_g_a_sk_u_ld_e_r ________________________ ..... _________________ __ 
Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

lnvesteringsbudget/Plan 

702 758 681330 

-21428 15 515 

681330 696 845 
--------- ------------ -----

49 602 47 610 

675 380 

282 712 

958 092 

679 345 

282 712 

962 057 

1 689 024 1 706 512 

696 845 715 942 739 920 
. --------------- -------· 

19 097 23 978 24485 

715 942 739 920 764405 
- ---- --···--·····-

45 763 

653 310 

282 712 

936 022 

........... 

1697 727 

44278 

627275 

288 649 

915 924 

1700122 

43 244 

615 865 

296154 

912 019 

. ·····-··· 
1719668 

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 
···-····-- ·--·-•- •· . --· 

Kommunstyr_e _ls_en ______________ __________ __ 

Kommunchef 4 000 1200 ,___ _____ ..... -·-·-·--· --------------- ---- ---· ........................ ---·---·· ·-·--------·--- ·-·----------
Personalkontor 

Ekonomikontor 
-- _ .. ·-··· ·-··---·---

Räddningstjänst 

Samhällsbyggnadskontor 

Summa Kommunstyrelsen 
····•·······•··-···•···•-·•··-···· ... ·····•-··••··-·•-•--· ... ···-···-··. 
Kultur- och Fritidsnämnd 

Skolnämnd 

Summa 

400 0 

4 500 2 000 

5 000 4 000 

74 650 87 000 

88 550 

6 200 

4 000 

2 250 

101000 

94 200 

0 

4 000 

2 500 

100 700 

5 200 0 0 0 

... 

0 

0 

2 050 

74 550 

81800 

1000 

4 000 ....... _ ........ ______ .. 
1500 

88 300 

0 0 
... ····-··-·-· . ··-···-····-----·---·· 

0 0 

0 0 
..... ··------·--· -·· . ·- ·-------·---·---

48 850 40 000 

48 850 
....... -·· .. ··-··- . 

0 

4 000 

1000 

53 850 

·----· 
40000 

0 

4 000 
··-·--- ----- --- --

1000 

45 000 

---
0 

0 

0 

85 850 

85 850 

0 

4 000 

1000 

90 850 
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Bilaga KS 2020 / 157 / 5 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -10- 0 6 

.. 
SALA KAN BATTRE 

Socialdemokraternas förslag till budget 2021 och plan 2022 - 2023 med framåtblick till 2028 

för Sala kommun 



Vi prioriterar välfärden 

Jämställdhet och solidaritet är grunden för vår socialdemokratiska politik och skall vara 
inriktningen för vårt arbete i kommunen . Vi socialdemokrater lägger nu fram en kommunal 
budget som investerar i en ännu bättre kommunal välfärd, en ordent lig satsning på miljö och 

klimatomställning samt en ordentlig återstart av näringslivspolitiken. 

De resurser som läggs på välfärden är satsningar som kommer att göra Sala till en bättre 

kommun där skolan är jämlik, segregationen minskas, den psykiska ohälsan bland våra barn 

och unga minskar, studieresultaten ökar, fler slutför sina gymnasiestudier, våra äldre får ett 

självständigare liv, de får bestämmer själva hur och när de vill ha sin hjälp, förebyggande 

arbetet ökar för att minska så att människor hamnar i missbruk och utanförskap. I Sala ska 

ingen lämnas efter men inte heller hållas tillbaka! 

Kommunens ekonomi befinner sig fortfarande i ett allvarligt läge även om vissa förbättringar 
har uppnåtts. Vår uppfattning är att den styrande borgerliga alliansen inte har klarat av att 
genomföra den ekonomiska handlingsplan som kommunstyrelsen beslutat om tidigare. Vi 

socialdemokrater fortsätter arbetet med att lägga förslag som stabiliserar den kommunala 
ekonomin och därmed skapar utrymme för välfärdssatsningar. 

Vi tror på framtiden och vi vet att Sala kan bättre. 



Budgetförutsättningar 

Allt präglas av osäkerhet 

I världsekonomin sker just nu en mycket snabb nedgång i sysselsättning och produktion till 

följd av coronapandemin. Det mycket osäkra prognosläge som rådde i våras 

kommunicerades från SKR (Sveriges kommuner och regioner) med ett scenario i stället för 

att beskriva en prognos. Läget tycks nu ha stabiliserats, såväl i omvärlden som i Sverige, 

jämfört med den dramatiska konjukturkollapsen under mars, april och maj. Men fortfarande 

präglas den globala utvecklingen av stor ovisshet. Botten tycks ändå vara passerad och 

aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga. 

Återhämtningen kommer dock att ta tid. Under 2021 förväntas arbetslösheten att öka 

ytterligare jämfört mot tidigare år och beräknas ligga mellan 9,4-11 %. Lågkonjunkturen 

kommer att dröja sig kvar och år 2023 är arbetsmarknaden åter i balans enligt det scenario 

som SKR tagit fram. 

Den minskade sysselsättningen påverkar den kommunala ekonomin genom att 

skatteunderlaget inte ökar i den takt som kommunens kostnader förväntas öka till följd av 

ökade priser, löner och en växande befolkning med behov av välfärdstjänster. Detta är något 

som behöver tas i beaktande när budgetramarna sätts. 

Tabell 1. De senaste skatteunderlagsprognoserna 
Procentuell förändring 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 201 9-2023 

SKR okt 2,8 1,9 1,5 3,5 3,9 3,5 14,5 

SKR okt, underliggande 3,0 2.5 1,8 3,5 3,6 3,5 15, 1 

Reg sep 2,9 2,01 2,2 3,6 3,9 15,5 

ESV sep 2,7 1,0 1,5 3,8 3,6 13, 1 

SKR aug 2,8 2.4 1,3 3,9 4,0 15,2 

Sala 

Tillväxten i skatteunderlaget 2020 kommer att drabbas hårt av de effekter som corona

pandemin orsakar på den ekonomiska tillväxten. Omfattande generella statsbidrag av 

engångskaraktär för år 2020 hjälper till att kompensera för de minskade skatteintäkterna 

och förbättrar resultatet. Med dessa statsbidrag prognostiseras resultatet på helår till 15,5 

mkr för 2020 mot budgeterade 21, 7 mkr. Prognosen för balanskravsresultatet blir 8,8 mkr 

enligt delårsprognosen Därefter har SKR:s cirkulär 20:39 inkommit som visar på en 

försämring på 7,3 mkr för 2020. Delårsrapporten justerat med detta ger då ett 

balanskravsresultat på 1,5 mkr. 



Tillväxten i skatteunderlaget förväntas bli låg för de kommande åren. 
Nettokostnadsökningen bedöms blir år 2021 1,65 % 

Oavsett tillväxten i skatteunderlaget så har kommunen att förhålla sig till de pengar som 
finns. Ramarna som tilldelas verksamheterna sätts utifrån att pengar först avsatts till 
resultatmålet och kommunstyrelsens förfogande. 

Resultat för 2021 behöver vara minst 18,3 mkr och för 2022 på 22,9 mkr för att återställa de 
negativa resultaten för åren 2018 och 2019. Kommunstyrelsens förfogande har idag inga 
riktlinjer som reglerar vad förfogandet ska användas till. Vi anser att riktlinjer måste tas fram 
för att reglera detta. 

Kommunstyrelsens förfogande är följande: 
År 2021 5141 tkr 0,35 % 

År 2022 5245 tkr 
År 2023 5356 tkr 

0,35% 
0,35% 

Som ett led i att effektivisera administrationen gällande IT-licenser och andra IT kostnader så är 

ramarna justerade enligt följande: 

SKN -1 084 tkr VON -1 648tkr KFN: -267tkr ÖF -5 tkr KS +3 004tkr. 

Från och med 2021 kommer vuxnas lärande och arbetsmarknadsenheten att ingå i skolnämndens 

ansvarsområde. De har tidigare ingått i kommunstyrelsens verksamheter. En ramförändring är 

justerad enligt följande: 

KS -27 227 tkr SKN +27 227 tkr 

Flytt av kulturskolans verksamhet från skolnämnden justeras enligt följande: 

SKN -4528 tkr KFN +4528 tkr 

För att öka resurserna till nämnderna så behöver översynen kring kommunens verksamheter 

prioriteras och se över vilka kostnader som kan minskas för att skapa resursutrymme. Det vi 
främst tänker på är lokalkostnader. Det finns ytterligare effektiviseringar som behöver ses 
över för att skapa utrymme. 

Befolkning och demografi 

Sala kommun har sedan 2008 haft en positiv befolkningsökning. Mellan 2008-2019 ökade 

Sala kommun med 1529 personer. Största var ökningen mellan 2013-2018. Kommunen 

ökade under denna period med 1047 personer. Under åren 2020-2030 förväntas 

befolkningen öka med 1561 personer till 24 594 personer 31 december 2030. I snitt handlar 

det om en ökning med 156 personer/år utifrån den befolkningsprognos som är framtagen av 

SCB. Det första halvåret 2020 visar dock på en minskning av invånarantalet och den 30 juni 

2020 var antalet invånare 22 845 mot 22 894 invånare den 31 december 2019, en minskning 

med 49 personer. 
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Andelen äldre personer, 80+ ökar stadigt under perioden 2021 - 2033. Det är inom den 

gruppen som också behovet är störst av kommunens service via hemtjänst och äldreboende. 

Befolkningsprognos för vissa grupper vid årets slut 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Förskolebarn, 0-5 år 1492 1494 1501 1500 1492 1517 

Yngre skolbarn, 6-12 år 1954 1972 1995 2 020 2 027 1996 

Högstadieelever, 13-15 år 709 755 791 815 845 885 

Gymnasieelever, 16-18 år 726 739 743 743 782 813 

Vuxn personer, 19-64 år 12 355 12 321 12 343 12 354 12 365 12 383 

Pensionärer, Ålder 65-79 år 4 222 4 287 4 300 4 337 4 335 4 318 

Äldre personer, 80+ år 1436 1464 1508 1562 1639 1 731 

Kommunens folkmängd 22894 23 033 23182 23 333 23486 23 645 

Kommunens skatteintäkter 

Kommunens skattesats uppgår till 22,31 kr och ingen förändring är budgeterad för 

budgetåret 2021 eller verksamhetsåren 2022 - 2023. Skatteintäkter kommer in i 

kommunkassan det år som de avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad 

i december följande år. Därför spelar prognoser över skatteunderlagets tillväxt stor roll för 

planeringen i kommuner och regioner. Om tillväxten av kommunens skatteunderlag skiljer 

sig från den genomsnittliga tillväxten i riket, justeras det via inkomstutjämningen. Sala 

kommun använder sig av SKR:s prognoser vad gäller skatte underlagets tillväxt. Enligt SKR:s 

cirkulär 20:39 anges skatteunderlagets tillväxt för år 2020 till 1,9 %, för år 2021 till 1,5 %, för 

år 2022 till 3,5 % och för år 2023 till 3,9 %. 



Skatteintäkter Tkr 

Budget 2021 1 038 276 tkr 

Plan 2022 

Plan 2023 

1 068 296 tkr 

1101 676 tkr 

God ekonomisk hushållning 

Årets resultatmål var satt till 1,5 % för 2020. 

Generellt brukar ett resultat mellan 2-3 % betraktas som god ekonomisk hushållning, 

eftersom ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större 

delen av normal investeringsvolym i en kommun. Kommunen ska över tid sträva efter 

resultatöverskott motsvarande minst två procent av kommunens skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning. Resultatnivån ska vara förenlig med kommunens 

riskexponering. 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall vara större än 

nettokostnadsökningen. Nämnderna ska bedriva verksamheten inom beslutande anslag och 

de externa intäkterna ska öka i förhållande till de externa kostnaderna. 

Sala kommun har åren 2018 och 2019 haft negativa resultat motsvarande totalt 59,5 mkr. 

Dessa ska återställas under åren 2020 med 18,3 mkr, 2021 med 18,3 mkr och 2022 med 22,9 

mkr. Detta ställer krav på ett resultat högre än 1 %. 

Resultatutveckling 2015-2019, mkr 
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Resultatmålet för perioden 

202119 096 tkr 

2022 23 978 tkr 

2023 24 485 tkr 

1,3% 

1,6% 

1,6% 

Vi stärker näringslivet och ökar tryggheten hos medborgarna 

Sala kommun har många företag inom olika branscher. För att möjliggöra tillväxt i hela 

kommunen behöver en rad olika åtgärder och satsningar genomföras för att stärka 

näringslivet. En kommun med ett livskraftigt näringsliv skapar inte bara jobb och 

skatteintäkter, det stärker också kommunens varumärke. Det ska vara lätt att driva företag i 

Sala. Därför ska förutsättningar skapas för näringslivet att kunna expandera och anställa. Det 

ska ske genom dialog mellan näringslivet och kommunens alla verksamheter. Det ska 

tydliggöras om en gemensam syn hur kommunen tillsammans med näringslivet ska värna 

den lokala företagsamheten. De upphandlingar som sker ska möjliggöra för lokala 

entreprenörer att kunna delta. En kompetensinventering behöver genomföras för att klara 

kompetensförsörjningen både för näringslivet och kommunens egna verksamheter. Sala 

kommun har en geografisk bra placering i Mälardalen med närhet både till 

Uppsala/Stockholm och Västerås/Linköping. Marknadsföringen av kommunen i landet är en 

viktig insats, för att öka antalet etableringar men också för att öka antalet besökare och 

inflyttare till kommunen. 

Fler bostäder behöver byggas inte minst för att de unga ska kunna ges möjlighet att flytta 

hemifrån. Behovet av fler bostäder behövs i hela kommunen med blandad upplåtelseform. 

Störst är dock behovet av hyresrätter och kommunen bör ta initiativ för att möjliggöra för 

andra intressenter utöver det kommunala bolaget Sala Bostäder AB att bygga dessa. 

Bredbandsutbyggnaden behöver snabbas upp. I Sala stad är tillgången till bredband god. 

Fortfarande är det många hushåll och företag, inte minst på landsbygden, som saknar 

tillgång till bredband. Arbetet för att tillgodose kommuninvånarna med bredband behöver få 

en högre prioritet inom kommunen. Det behöver involveras fler aktörer för att öka 

utbyggnadstakten så att alla hushåll och företag har tillgång till bredband senast årsskiftet 

2022. 

Den otrygghet som idag upplevs måste tas på största allvar. Det ska vara tryggt att vistas ute 

i Sala kommuns miljöer. Att kontinuerligt utföra trygghetsvandringar i hela kommunen är ett 

sätt att öka tryggheten. Vid en trygghetsvandring deltar vanligen boende i området, men 

också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. Därefter 

upprättas en plan vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka tryggheten. Kommunen 

behöver också se över belysningen så att fler områden blir upplysta. 

Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna vara med och påverka 

beslutsfattandet genom att medborgardialoger införs. Medborgardialogerna ska ses som ett 



verktyg i utvecklingen av kommunen. Dessa kan ske både inom ett ämne och/eller ett 

geografiskt område. 

Silverlinjen är idag den busslinje som trafikerar innerstaden på tider som idag inte är 

anpassad till efterfrågan. Behovet att utöka Silverlinjen och den övriga kollektivtrafiken 

behöver ske, inte minst för att tillgodose efterfrågan men också för att kollektivtrafiken är en 

viktig del i tillväxtarbetet. Fler ska kunna ta bussen och ställa bilen hemma utan att resandet 

tar längre tid. Även tågtrafiken utgör en viktig del för kommunens resande och pendlande. 

Antalet turer mot Uppsala/Stockholm måste öka. 

Målet att år 2030 ska Sala kommun vara en energi- och klimatförebild i länet och landet är 

ett bra mål. Arbetet för att nå målbilden behöver växlas upp, detta uppnås genom att 

medborgarna, företagarna och föreningslivet involveras i detta arbete tillsammans med 

kommunen. Många kommuner väljer att komplettera sitt klimat- och miljöarbete med en 

koldioxidbudget vilket även Sala kommun bör göra. Miljö- och klimatmålet måste på ett 

tydligare sätt ingå i det kommande målarbetet. Resurser avsätts till arbetet för att nå målet. 

Kommunen ska ta över all städning i kommunal regi allteftersom de nuvarande avtalen löper 

ut. Detta är också ett led i att kunna erbjuda alla att jobba heltid inom kommunens 

verksamheter s.k. kombitjänster. Kommunen har allt att vinna på att själv sköta städningen 

och lokalvården, inte minst utifrån nya och hårdare hygienkrav för att minska och förebygga 

smittspridning. 

Vi vill ge de anställda möjlighet att genom inflytande och medbestämmande kunna påverka 

frågor som rör arbetsmiljö, arbetstider och löner. Vi vill införa ett arbetsmiljöpris 

"Silverpriset". Priset är tänkt att uppmuntra både chefer och medarbetare att tillsammans 

jobba för en god arbetsmiljö på sin arbetsplats präglad av inflytande och medbestämmande. 

I budgeten för 2021 anvisar vi 210 897 tkr kronor till kommunstyrelsen. 

Våra prioriteringar för planperioden: 

Öka dialogen och samverkan mellan upphandlingsenheten och näringslivet för att 

möjliggöra för lokala entreprenörer att kunna delta vid upphandlingar 

Satsa på en etableringsfunktion som om har till uppgift att både marknadsföra och 

öka antalet etableringar till kommunen 

Ta fram en "Salamodell" likt Rättviksmodellen som syftar till att regelförenkla och 

utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunens tillsyns- och 

myndighetsutövning. 

Detaljplanera mark som ökar bostadsbyggandet med inriktning att fler hyresrätter 

byggs i hela kommunen. 

Alla kommuninvånare och företagare ska ha tillgång till bredband senast 31 

december 2022 



Genomföra trygghetsvandringar för att öka tryggheten för kommuninvånarna och 

snabbt åtgärda hinder som upplevs otrygga 

Införa medborgardialoger som en del i beslutsfattandet 

Tillgängliggöra kollektivtrafiken så den anpassas till efterfrågan och arbeta för ökade 

turer med tåg främst mot Uppsala/Stockholm 

Klimat- och miljöarbetet prioriteras tydligare mot idag. Fler involveras för att målet 

ska uppnås. En koldioxidbudget tas fram 

Överta all städning i kommunal regi. 

En plan tas fram för hur kommunen ska bli en attraktivare arbetsgivare tillsammans 

med medarbetarna och facken . 

Införa "Silverpriset" 

En trygg och jämlik kunskapsskola för alla 

Behovet av satsningar inom skolan är stora och nu krävs tydliga prioriteringar. Fokus för 

skolans verksamhet ska vara elevernas kunskapsinhämtning och respekt för grundläggande 

värden. Målet är att barn och ungdomar mår bra i skolan och klarar kunskapskraven. Skolan 

skall vara en trygg och säker plats. Den skall stärka elevernas självkänsla och självförtroende 

samt viljan att lära sig. 

Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever lyckas med sin utbildning var i 

kommunen de än går. Likvärdighet innebär lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i 

utbildningen samt att skolan förmår kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. 

Målet är att alla ska gå ut högstadiet med godkända betyg. Det gör det möjligt för den 

enskilde eleven att komma in på vald gymnasieutbildning. Alla elever i gymnasiet skall lämna 

skolan med ett examensbevis som öppnar vägen till studier på universitet eller högskolor. 

En grundläggande förutsättning för att möjliggöra satsningar på elevernas 

kunskapsinhämtning är behöriga lärare och förskolelärare. Inom det här området krävs stora 

satsningar. Sala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi ska bedriva ett mer aktivt 

rekryteringsarbete. Vi behöver utveckla vårt samarbete med högskolor för att utbilda fler i 

vår personal till behöriga lärare, och finnas med som ett starkt alternativ när nyexaminerade 

lärare ska söka sina första jobb. Vi vill se ett ökat systematiskt utvecklingsarbete inom detta 

område. 

Vi behöver göra mer för arbetsmiljön för anställda inom verksamheten. Nya arbetssätt 

kommer bli aktuella och där ska vi ligga i framkant. Medel för kompetensutveckling skall 

avsättas. Vi ska också se över möjligheter att utveckla tjänster som lärarassistenter för att 

låta lärare fokusera mer på undervisning. Vi ska låta proffsen vara proffs. 

Kommunen har många grundskolor där Ranstaskolan och den nya Vallaskolan är de senaste 

nybyggda tillskotten. Men idag finns även moduler uppställa vid många av våra skolor för att 

verksamheten inte ryms inom befintliga lokaler. Det är en fråga om arbetsmiljö för elever, 



lärare och annan skolpersonal. Skolans verksamhet som vi ser ska hållas i väl underhållna 

och ändamålsenliga lokaler. 

En översyn av Salas skolstruktur och kommande investeringsbehov behövs, inte bara av 

ekonomiska skäl utan även för att skapa förutsättningar för att uppnå högre likvärdighet för 

kommunens elever, för en attraktiv arbetsmiljö som underlättar rekrytering av behörig 

personal och för att uppnå generellt högre kunskapsresultat och minskad segregationen. 

Skolan i Sala kommun har en bred verksamhet med förskola, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola, särskola, fritidshem. Alla dessa verksamheter ska vi fortsätta driva och 

utveckla i kommunens regi. Vi kan inte tillåta att skolan är en marknadsplats för vinstgiriga 
affärsföretag. För att skapa en rättvis och likvärdig skola med fokus på kunskapsmålet måste 
de negativa effekterna av det fria skolvalet ses över och riktlinjer tas fram för skolplacering 
som motverkar segregation. 

Sala kommun ska också klara av att tillgodose behovet av förskoleplats inom 4 månader, 

som är den nationella tidsgränsen, och på sikt vill vi se att vi klarar av att erbjuda 

förskoleplats på önskat placeringsdatum. Eftersom våra kommuninvånare arbetar olika tider 

på dygnet och under veckans alla dagar behöver barnomsorgens tillgänglighet anpassas efter 

efterfrågan. 

Gymnasieskolan har under de senaste åren utvecklats positivt men det gäller att hålla i 

arbetet så att en större andel av Sala kommuns ungdomar väljer att läsa vid 

Kungsängsgymnasiet eller Ösby naturbruksgymnasium. Vi vill se en ökad samverkan mellan 

gymnasieskolorna och näringslivsenheten för att öka antalet UF-företag i kommunen. 

Kulturskolan ska överföras ifrån skolan till kultur- och fritid. Främst för att kulturskolan inte 

ska behövas ställas mot skolans lagstadgade verksamhet, men också för att enklare kunna 

möta upp det aktiva föreningslivet kring kulturskolans verksamhetsområde 

Från och med 1 januari 2021 går Arbetsmarknadsenheten och Vuxnas lärande över till 

skolnämnden. Dessa verksamheter erbjuder en rad av olika studie- och 

arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker individens kompetens och möjligheter att få 

ett arbete eller få en utbildningsgrund samt är en viktig del till ökad integration. 

I budgeten för 2021 anvisar vi 580 249 tkr kronor till sko/nämnden. 

Våra prioriteringar för planperioden: 

- Barngrupperna i förskolan ska anpassas till det antal så att barnen erbjuds en trygg och 

stimulerande miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. 

- Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, 

musik och idrott. 



- Alla elever i Sala kommun ska lämna grund- och gymnasieskolan med fullständiga betyg. 

Lovskola och läxhjälp efter behov. 

- Genomströmning av antalet elever på introduktionsprogram skall snabbas upp 

- Minska antalet avhopp från gymnasiet genom ett målmedvetet utveckl ingsarbete så att fler 

ungdomar slutför sina studier med examen. 

- Säkerhetsställa att det är ordning och studiero i skolan genom mobilförbud och stärkt 

ledarskap i klassrummet. Införa 

- Införa separat mentorskap så lärarna får mer tid för planering och undervisning 

- Ge riktat pedagogiskt och psykosocialt stöd å eleverna som är hemmasittare att komma 

tillbaka till skolan 

- Ge strategiska kompetenshöjande insatser för anställda obehöriga lärare samt bedriva 

systematiskt utvecklingsarbete för att få fler behöriga lärare och förskolelärare till våra 

skolor och förskolor. 

- Satsningar på kompetensutveckling inom NPF och utveckla/stärka mentorskap och 

handledning för elever med påtagliga studiesvårigheter 

Ett starkt samhälle är grunden för en vård och omsorg som finns där när du behöver den. 

Försörjningsstöd är ett yttersta skyddsnät för dem som trillat genom maskorna i andra 

trygghetssystem. En tillfällig hjälp i speciella situationer, inget någon långsiktigt ska klara sig 

på . Trots detta ser vi att barn växer upp i familjer som får sin försörjning genom ekonomiskt 

bistånd. Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för 

deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det istället om att barn i 

familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, tenderar att ha 

sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållanden samt saknar en känsla 

av att kunna förverkliga sina drömmar. 

Att växa upp i fattigdom har en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra 

sig sina rättigheter och till goda livschanser. Det som för många andra är små kostnader 

sätter hinder för deltagande i det som är kostnadsfritt tex. en bussbiljett, avgifter för 

fritidsaktiviteter eller utrustning. 

Alla barnfamiljer ska därför ha rätt till insatser som tex. arbete, utbildning eller behandling 

från kommunen i samverkan med regionen och staten. Syftet är att man inte skall behöva 

uppbära ekonomiskt bistånd mer än 9 månader. Det kommer vara positivt för det enskilda 

barnet, för familjen och för samhället. Det rådande läget tydliggör behovet av ett starkt 

samhälle. 



Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar och även dess konsekvenser av utsatthet och 

utanförskap. Missbruk och gängproblematik sjunker allt längre ned i åldrarna med risker för 

ökade problem och skador som följd. Besöken på de öppna verksamheterna 

familjerådgivningen, skolteamet och familjeteamet fortsätter att öka . Dessa mycket viktiga 

verksamheter måste stärkas upp så att det förebyggande arbetet prioriteras, inte minst det 

som riktar sig mot barn och unga. Bortsett från det kloka i att direkt investera i människor 

och möjligheter så är det på sikt även en ekonomisk investering för kommunen genom tex 

uteblivna kostsamma institutionsplaceringar. 

Behovet av LSS-boenden är stort inom de närmaste åren. Dels för att ersätta befintliga, dels 

för att behovet av fler platser ökar. 

Kommunen har idag tomställda vårdavdelningar inom äldreomsorgen som på sikt kommer 

att behöva öppnas igen. Behovet finns även av andra sorters boenden som till exempel 

trygghetsboenden och seniorboenden i hela kommunen. 

Demografin visat att antalet äldre ökar och därmed kommer behovet av ytterligare service 

inom välfärden att öka. 

Efterfrågan på välfärdstjänsterna är fortsatt hög och alla prognoser visar att behovet 

kommer att bestå över lång tid framöver. 

Pandemin har tydligt visat på brister i välfärden, därför ska satsningar på arbetsmiljön och 

trygga anställningar samt bättre villkor för vår äldreomsorgspersonal genomföras. Med detta 

säkrar kommunen framtidens personalbehov. Fortbildning och kompetenshöjning för 

personalen ska vara en löpande del för alla olika yrkesgrupper. Äldreomsorgslyftet är en 

viktig satsning från staten som kommunen aktivt ska ta del av. 

Mottagare av hemtjänst skall själva avgöra hur och när de vill ha sin hjälp . Behovet ska styra 

och inte tiden. Genom att införa den s.k. "Skönsmomodellen" blir detta möjligt. Trycket på 

hemtjänsten ligget konstant och behovet väntas öka . För oss Socialdemokrater är det viktigt 

att se helheten och vi vill därför att kommunen skall återinföras som valbart alternativ när 

det gäller hemtjänstens serviceinsatser. 

All forskning kring äldreomsorg visar att förebyggande insatser är den effektivaste åtgärden 

för att begränsa kraftigt stigande kostnader. Genom förebyggande insatser så senareläggs 

behovet av stöd och hjälp. 

Demens är ett växande problem i takt med att antalet äldre ökar. Demens är den sjukdom 

som idag kostar samhället allra mest. Antalet personer som drabbas av pre-senil demens 

ökar. Det är en grupp som idag inte passar in någonstans. En grupp som kräver stor och 

omfattande vård och omsorg. Alternativ måste skapas som passar individen med någon form 

av skräddarsytt boende/stöd för yngre demenssjuka och deras anhöriga. 

Digitalisering - Välfärdsteknik är ett spännande och nödvändigt komplement till dagens vård 

och service för att klara av framtidens ökade behov. Tekniken utvecklas i rasande fart och 

möjliggör ökat självbestämmande för vårdtagaren samt ett effektivt och avlastande 

arbetsredskap för personalen. 



Utöver den tilldelade ramen för vård- och omsorg finns ytterligare 10,9 mkr som är riktade 

mot äldreomsorgen. Dessa pengar ska användas till trygga anställningar och fler 

undersköterskor för att öka trivseln och kvaliten inom äldreomsorgen. 

I budgeten för 2021 anvisar vi 575 152 tkr kronor till vård- och omsorgsnämnden. 

Våra prioriteringar för planperioden: 

-Äldreomsorgslyftet skall användas för att säkerställa kompetens- och personalförsörjningen 

- Barnfattigdomen ska bekämpas och ingen barnfamilj ska leva på försörjningsstöd mer än 9 

månader 

- Krafttag mot barnfattigdom, missbruk och utanförskap genom samordning mellan olika 

förvaltningar och verksamheter 

- Verksamheter som skolteamet, familjeteamet och familjerådgivning måste prioriteras som 

en del i det förebyggande arbetet 

-En särskild boendelösning för personer med pre-senil demens tillskapas 

- Skönsmomodellen införs. Valfrihet på riktigt i hemtjänsten 

-Låt proffsen vara proffs, omvårdnadspersonalen ska ha inflytande över sitt arbete och 

arbetsschema 

- Nybyggnation av tre nya LSS-gruppbostäder 

-Fortsätta satsningen på digitaliseringen och välfärdstekniken för att uppnå en högre kvali t e 

med mindre resurser. 

- Fortsätta ta del av statens satsningar för att höja habiliteringsersättningen för de inom 

daglig verksamhet 

Ett rikt kultur- och fritidsliv bidrar till ökad livskvalite och fler i rörelse 

Ett utbud av olika kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva 

i. En kommun kan mäta sin attraktivitet genom att kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds i hela 

kommunen men också genom att det ska vara en självklar del av kommuninvånarnas vardag. 

Genom rörelse kan den ökade psykiska ohälsan förebyggas. 

Vår strävan är ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där alla kan utvecklas i en 

trygg miljö på sina villkor och där själva deltagandet och utövandet bygger på glädje och lust. 



Ett föreningsliv som lär ut föreningskunskap och hur demokrati fungerar. Så bygger vi Salas 

föreningsliv ännu starkare. 

Föreningslivet i Sala ska fortsättas att drivas i sin nuvarande form med bidrag och stöd från 

kommunen. Dialog behöver ske hur detta arbete kan utvecklas genom den lokala 

överenskommelsen som finns tecknad mellan kommunen och civilsamhället. 

Våra ungdomar och barn är det viktigaste vi har och de är framtiden . Ungdomslokalen som 

finns på Täljstenen vänder sig idag till barn och unga från 13 år. Då behovet finns att vända 

sig till ännu yngre barn och ge dem en meningsfull fritid så ska detta möjliggöras. 

Hockeyhallen är en mycket välbesökt sportarena som förutom hockey erbjuder 

allmänhetens åkning vid ett flertal tider varje dag. Hockeysargen är 31 år gammal och 

behöver bytas ut av säkerhetsskäl. 

Sala kommun har under flera år anordnat sommarlovsläger och de har de senaste åren varit 

avgiftsfria vilket vi ser som mycket lyckat då alla har möjlighet att delta. Därför kommer vi att 

prioritera att det kommer att vara avgiftsfritt i framtiden. 

För att fortsätta utveckla Lärkans sportområde så behöver arbetet med Vision Lärkan 

återupptas och en dialog med föreningslivet bör ske för hur området ska utvecklas. 

Behovet av ett nytt badhus är stort. Ett arbete pågår med att ta fram förutsättningarna för 

ett sådant. Ett badhus har många fler funktioner än att tillhandahålla att människor kan bada 

till exempel simundervisning för kommunens alla barn i åk 2. 

Mötesplatser för äldre får en ännu viktigare roll nu när många äldre är isolerade på grund av 

coronapandemin. Att bryta ensamheten är viktigt för ökat välmående. Så fort det är möjligt 

så ska träffpunkterna för äldre öppnas och möjliggöra för att fler ska få förutsättningar att 

besöka dessa . 

Under 2021 vill vi starta ett arbete med målet att bli årets Kulturkommun 2023 

I budgeten för 2021 anvisar vi 56 887 tkr kronor till kultur- och fritidsnämnden . 

Våra prioriteringar för plan perioden: 

Möjliggöra "Meröppet" i biblioteken i Västerfärnebo och Möklinta 

Satsa på ny simhall 

Fortsätta stödja Salas omfattande föreningsliv-;-

Låta fler barn ta del av ungdomslokalens aktiviteter 

Ny sarg i hockeyhallen 

Avgiftsfria sommarlovsläger 

Låta fler äldre få förutsättningar att besöka träffpunkterna 

Bli årets kulturkommun år 2023 



lnvesteringsplan 2021 - 2028 

lnvesteringsbehovet är stort i Sala kommun inte minst när det gäller skollokaler men också 

av LSS-bostäder och ett nytt badhus. Samtidigt behövs investeringar inom VA-programmet, 

Gruvans vattensystem, planerat vägunderhåll och gång- och cykelvägar med mera Dessa 

investeringar är årligen återkommande och behöver prioriteras. 

En ny investeringsmodell är framtagen och den kommer att tillämpas i sin helhet först i 

budgetarbetet från år 2022. 

Vi socialdemokrater väljer att tillämpa den så långt det är möjligt redan nu då den ger en 

bättre kontroll över investeringskostnaderna och de driftskostnadskonsekvenser som 

uppstår. För att ha en bra nivå på investeringsbudgeten så bör inte investeringsvolymen 

överstiga årets resultat plus avskrivningar. Detta ställer krav på att verksamheterna levererar 

planer över vilka investeringar som ska ske under 2021 och att detta redovisas i samband 

med månadsuppföljningarna. Det större strategiska investeringarna som sträcker sig över 

flera år, till exempel ny, om - och tillbyggnationer sker först efter att ett startbesked beviljats 

av politiken. För att få starbesked så ska en rad kriterier vara uppfyllda som tidsplan, 

ritningar samt driftkostnadskonsekvenser. 

Vi socialdemokrater anser att en investeringsplan måste hålla över tid och vid politiska 

skiften. En plan som sträcker sig längre än tre år är en nödvändighet utifrån de stora 

investeringsbehov kommunen står inför. Därför är det viktigt att den beslutade 

investeringsplanen efterlevs för att i framtiden minska felaktiga investeringar och fördyrande 

driftskostnader. 

Badhuset har precis genomgått en renovering som inneburit att badhuset åter öppnat med 

tillgång till stora bassängen och undervisningsbassängen. Under 2021 behöver ett beslut om 

ett nytt badhus fattas. Målet är att det skall stå färdigt under 2027. Nuvarande Åkraskolan 

behöver ersättas då den idag enbart består av moduler och detta är mycket kostsamt för 

kommunen. För att få ett helhetsgrepp kring skolans lokalbehov så har uppdrag givits och 

ska återrapporteras våren 2021. Men redan nu finns behov som prioriterats när det gäller 

Kyrkskolan i Möklinta och Varmsätra skola. Kyrkskolan får en omfattande ny- och 

ombyggnation så verksamheten kan lämna Åsgården (ett tidigare äldreboende) som inte är 

lämplig som skollokal. Varmsätra får en ny skolbyggnad som är anpassad efter de krav på 

tillgänglighet som efterfrågas. Den skall stå klar till hästterminen år 2024. Behovet är stort av 

tre nya LSS-boenden under planperioden. Två av dem kommer att ersätta befintliga 

boenden. Dessa kommer att tas i drift år 2022 och år 2024. Tredje boendet genererar sex 

nya boendeplatser och tas i drift år 2026. 

Under planperioden investerar vi i följande: 

Nybyggnation av Varmsätra skola 



Om - och tillbyggnation Kyrkskolan, Möklinta 

Nybyggnation av tre LSS-boenden 

Ny konstgräsplan på Lärkan 

Ny hockeysarg i hockeyhallen 

Färdigställande av skateparken och bollplan 

Ett nytt badhus 

Upprustning av torget, färdigställt 2023 

Fortsätta tillgänglighetsarbetet i lekparken i Sala stadspark 

Ny" Åkraskola" 

Gång- och cykelvägar 

Nettoinvesteringar Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Komn:iunstyrelsen 

Kor"!1munchef/Näringsliv 0 200 200 0 0 0 0 

Kommunchef/IT 4 000 1000 5 000 0 0 0 0 

Persona I kontor 400 0 0 0 0 0 0 

Ekonomikontor 4 500 2 000 0 0 0 0 0 

Rä~dningstjänst 5 000 4 000 2 050 0 0 0 0 

Sam_hällsbyggnadskontor 

Ka_rtj Mät 0 0 0 0 0 0 0 

Lokalförvaltarna 40 500 so 500 61000 45 500 19 500 65 500 0 

Kommun_a la Gator och vägar 13 850 11150 14 800 14 750 9 900 9 750 0 

Pa rkverksa mhet 2 600 4 250 5 250 1500 1500 1500 0 

Gruva~s 'y'attensystem 4 800 2 800 5 700 500 500 500 0 

VA-verksamheten 26 900 27 300 7 300 9 300 9 300 9 300 0 

Tekn isk service 0 0 0 0 0 0 0 

Plan- och utveckling -14 000 -9 000 -19 500 -700 -700 -700 0 

Su0ma Samhäl/sbyggnadskontor 74 650 87000 74 550 70 850 40 000 85 850 0 

Summa KS 88 550 94 200 81800 70 850 40 000 85 850 0 

Kultur och fritidsnämnd 6 200 0 1000 0 0 0 0 

Skolnämnd 4 000 4000 4000 4 000 4 000 4 000 0 

Vård- oc~ omsorgs nämnd 2 250 2 500 1500 1000 1000 1000 0 

Summa 101000 100 700 88 300 75 850 45 000 90 850 0 

Uppdrag till kommunchefen 

Landsbygdsutveckling 

Den största delen av vägnätet i Sala kommun förvaltas av vägsamfälligheter som erhåller 

statligt stöd till 70 procent för kostnaderna. Kommunen bidrar till viss del med stöd. Vi 

Socialdemokrater anser att det kommunala stödet måste öka och att kommunen inventerar 

under 2021 hur detta skall ske. 

Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en invertering med syfte att se hur kommunens 
bidrag kan öka. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i maj 2021 



Aguelimuseet en viktig del i kommunens konst 

Genom en donation från stadsläkaren Carl Friberg kan Ivan Aguelis konstverk visas i Sala. 

Nationalmuseum har äganderätt till konstsamlingen men ska, om möjligt visas i Sala enligt 

en önskan i Dr Fribergs testamente. 

Genom Sala konstförening och Aguelimuseet kan delar av konstverken visas. 

Aguelimuseet har trångt i sina lokaler, små personalresurser, korta öppettider och knappa 

möjligheter att utveckla verksamheten. Inriktningen måste vara att Aguelimuseet ska kunna 

öka sina öppettider, kunna arrangera konstutställningar och bedriva verksamhet kopplat 

mot kommunens skolor och förskolor. 

Frågan i vilken form Aguelimuseet ska drivas, kommunalt eller föreningsdrift, har diskuterats 

under många år. Vi Socialdemokrater anser att det nu är dags att ta ställning i frågan om 

Aguelimuseets framtid. Museet behöver också större lokalytor. Antingen genom att få 

tillgång till mer ytor i Täljstenen eller att undersöka om en helt ny lokal ska tas i anspråk. 

Tillsammans med Sala Silvergruva och Väsby kungsgård är Aguelimuseet ett viktigt turistmål 

för Sala. 

Kommunchefen får i uppdrag att återkomma senast 30 juni 2021 med en plan för ett 
övertagande av Aguelimuseet i kommunal regi till verksamhetsåret 2022. Samt att planen 
innehåller i vilken form som verksamheten bäst kan drivas för att få en utveckling för ökat 
besökande men också kopplat mot kommunens skolor och förskolor. 

Inköp av lasarettsområdet 

Lasarettsområdet där nuvarande lasarettsbyggnad finns är en mycket viktig strategisk plats 

invid resecentrum, nära till centrum och beläget invid parkområdet vid Ekeby dammar. 

För Sala kommun är detta område oerhört värdefullt. Kommunen måste därför ta initiativet 

till att få full förfoganderätt över detta område. Det är viktigt att kommunen kan bestämma 

över hur utvecklingen av stadens centrum ska ske och hur detta ska bebyggas. Ett så viktigt 

område som Lasarettsområdet kan inte överlämnas till andra aktörer utom kontroll för 

kommunen. 

Kommunchefen får i uppdrag att förvärva Lasarettsområdet från Region Västmanland och 
att en plan arbetas fram hur området ska deta/jplaneläggas och användas. 

Öka politikens påverkan och insyn i upphandlingar 

Idag sker upphandlingar i kommunens regi utan någon insyn eller påverkan från politiken. 

Många andra kommuner hanterar upphandlingsunderlag och förfrågningar politiskt innan 

dessa publiceras vilket även bör ske i Sala kommun. En annan viktig fråga är också 

uppföljningen av pågående upphandlade avtal dessa behöver också återrapporteras till 

politiken . 



Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en modell som ökar politikens påverkan och insyn 
över upphandlingsunderlagen innan dessa publiceras. Med målet att modellen ska vara 
införd senast 1 juli 2021 

Minska lokalkostnaderna för att frigöra resurser till verksamheterna 

Kommunens lokalkostnader uppgår till ca 130 miljoner. Arbetet med att genomföra vilka 

fastigheter i egen regi som kan avyttras och vilka avtal med extern aktör som kan avyttras 

alternativt omförhandlas för att minska kostnaderna för kommunens verksamheter behöver 

växlas upp. 

Kommunchefen får i uppdrag att lokalkostnaderna ska minska med 10 procent över 
planperioden. Att arbetet ska återrapporteras till kommunstyrelsens ledningsutskott vid 2 
tillfällen per år. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att anta det socialdemokratiska förslaget till budget för 2021 och plan 2022 och 2023 samt 

att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2021. 

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att ytterligare upplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder under 2021 med totalt 0 tkr, under 2022 med totalt 0 tkr samt 15 000 

tkr under 2023. 

att fastställa utdebiteringen till 22,31% för 2021 

att kommunen år 2021 utöver budgeterat belopp bemyndigas förfoga över 4141 tkr som 

eget kapital 

att för 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till styrelse/nämnd 

att fastställa följande finansiella mål 

Resultatmålet ska vara 1,3 % för 2021 inkl. återställandet av negativt resultat, 2022 

1.6 % inkl. återställande av negativt resultat samt 1,6 % för 2023 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen 

Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 

beslutade anslag 

Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktfinansiering av sin 

verksamhet 

Styrelser och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera verksamheterna 

med bibehållen kvalite 



att driftbudgetensnettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 897 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 881 tkr och år 2022 till 

218 457 tkr 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 88 550 tkr, 

samt 

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 94 200 tkr och år 

2023 till 81 800 tkr 

att driftbudgetensnettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 575 152 

tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 583 197 

tkr och år 2023 till 595 533 tkr 

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 

2250 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 2500 tkr 

och år 2023 till 1500 tkr 

att driftbudgetensnettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 580 249 tkr, samt att 

driftbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 588 400 tkr och år 2023 till 600 900 

tkr 

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 4000 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 4000 tkr och år 2023 till 

4000 tkr 

att driftbudgetensnettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 56 887 

tkr, samt att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 57 686 tkr 

och år 2023 till 58 912 tkr 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 

6200 tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till O tkr och år 

2023 till 1000 tkr 

att driftbudgetensnettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 890 tkr, samt att 

driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 902 tkr och år 2023 till 922 tkr 



att driftbudgetensnettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3068 tkr, samt att 

driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3111 tkr och år 2023 till 3178 tkr 

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

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta+ 1 % på insatt kapital 

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB 



Budgetberäkning Socialdemokraterna 20-10-05 

Förutsättningar för beräkningar 

Kom mu na !skatt 

Befolkningstal 

antal invånare 

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 

och omsättning av lån 

22,31% 

2021 
22 900 

2021 
0,77% 

2022 2023 
23 000 23100 

2022 2023 
0,82% 0,88% 

Pensionskostnader KPA:s prognos 2019-11-30 samt premieprognos FÅP 2020-02-29 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 

utjämning och fastighetsavgift 

PO-pålägg, prel 

Internränta 2021 

PKV 

Prisindex för kommunal verksamhet 
Personalkostnad 

Övrig förbrukning 

Prisförändring 

Beräkning 

Skatteintäkt 

Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg. 

Årets resultatmål 
Årets resultat, inkl återställande av neg resultat 

Kommunstyrelsens förfogande 

KS förfogande andel av skatter, bidrag o utjämn 

Pensionskostnader 

Arbetsgivaravgifter 

Avskrivningar 

Finansnetto 

PO-pålägg 

Kap i ta ltjä nstkostnader 

Återstår att fördela ut i Ramar 

Cirkulär 20:39 2020-10-01 

40,15% Cirkulär 20 :37 2020-09-22 

1,25% Cirkulär 20:07 2020-02-06 

Cirkulär 20:39 2020-10-01 

2021 2022 2023 
1,8% 2,1% 2,6% 

1,5% 1,8% 2,1% 

1,7% 2,0% 2,4% 

2021 2022 
-1038 276 -1068 296 

-430 627 -430 327 

1,3% 1,6% 

19 096 23 978 

4141 4 245 

0,28% 0,28% 

98 307 104 588 

261060 266 532 

78 240 81288 

1977 2098 

-323 686 -330 483 

-97 376 -100 801 

-1427 145 -1447179 

Beräkning S 2021-2023 cirk 20_39 201005 2020-10-05 

2023 
-1101676 

-428 639 

1,6% 

24485 

4 356 

0,28% 

106 605 

273 448 

83165 

2 418 

-339 076 

-102 988 

-1477 901 



Fördelning Nämnder 

Nettoram 

2020 2021 2022 2023 
Kommunstyrelsen 234 471 210 897 213 881 218 457 

Kultu r-och frit idsnämnd 51983 56887 57 686 58 912 

Revision 879 890 902 922 

Överförmyndare 3 036 3 068 3111 3178 

Skolnämnd 551 700 580 249 588 400 600 900 
Vård- och omsorgsnämnd 567 182 575152 583197 595 533 

Summa totalt 1409 252 1427143 1447179 1477 901 

I förhållande till föregående års ram 1,3% 1,4% 2,1% 

I förhållande till 2020 års ram 1,3% 2,7% 4,9% 

Resultaträkning 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 

Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens intäkter 336 329 505 689 331429 331429 331429 

Verksamhetens kostnader -1690 365 -1855 954 -1701019 -1722688 -1 751676 

Avskrivningar -62 438 -74 090 -78 240 -81 288 -83 165 

VERKSAMHETENS -1416 474 -1424 355 -1447 829 -1472 547 -1503 412 

NETTO KOSTNADER 

Skatteintäkter 1030 640 1042 259 1038 276 1068 296 1101676 

Generella statsbidrag och utjämning 364 429 405 415 430 627 430 327 428 639 

Finansiella intäkter 6457 5 005 4369 4 369 4369 

Finansiella kostnader -6 480 -6 609 -6 346 -6 467 -6 787 

RESULTAT FÖRE EXTRA-

ORDINÄRA POSTER -21428 21715 19 097 23978 24485 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT -21428 21715 19 097 23978 24485 

Beräkning S 2021-2023 ci rk 20_39 201005 2020-1 0-0 5 2 



Kassaflödesanalys 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

LÖPANDE VERKSAMHET 

Årets resultat -21428 15 515 19 097 23 978 24485 

Justering för av- och nedskrivningar 74 090 78 240 81288 83165 

Justering för gjorda avsättningar -1992 -1847 -1485 -1034 

Upplösning bidrag till statlig infrastruktur 772 772 772 772 

Just övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 0 0 0 0 

Medel från vh före förändring av rörelsekapital 88 385 96262 104 553 107 388 

Ökning/minskning kf fordringar 0 0 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 0 0 0 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 

Kassaflöde löpande verksamhet 88 385 96 262 104 553 107 388 

I NVESTERI NGSVERKSAM HET 

Investering i materiella tillgångar -115 875 -101000 -102 513 -91 777 

Försäljning av materiella tillgångar 0 0 0 0 

Investering i finansiella tillgångar 0 0 -585 -2 778 

Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 0 

I nvesteringsbid rag 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -115 875 -101000 -103 098 -94 555 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 30 000 0 0 15 000 

Amortering av långfristiga skulder -26 035 -26 035 -26 035 -26 410 

Ökning långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 965 -26 035 -26 035 -11410 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

Årets kassaflöde -23 525 -30 773 -24 580 1423 

Likvida medel vid årets början 80156 56 631 25 858 1279 

Likvida medel vid årets slut 80155 56 631 25 858 1279 2 702 

Beräkning S 2021-2023 cirk 20_39 201005 2020-10-05 



Balansräkning 

Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 

2019 2020 2021 2022 2023 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0 0 
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Summa anläggningstillgångar 1511116 1552128 1574115 1595153 1605 771 

Omsättningstillgångar 

Förråd 3 750 3 750 3 750 3 829 3 928 
Fordringar 94 002 94 002 94 002 95 976 98 471 
Kassa och bank 80156 56 632 25 860 5165 11498 

Summa omsättningstillgångar 177 908 154 384 123 612 104970 113 897 

SUMMA TILLGÅNGAR 1689 024 1 706 512 1697 727 1700122 1719 668 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 702 758 681330 696 845 715 942 739 920 
Årets resultat -21428 15 515 19 097 23 978 24 485 

Summa eget kapital 681330 696 845 715 942 739 920 764405 

Avsättningar för pensioner 49 602 47 610 45 763 44278 43244 

Skulder 

Långfristiga skulder 675 380 679 345 653 310 627 275 615 865 

Kortfristiga skulder 282 712 282 712 282 712 288 649 296154 

Summa skulder 958 092 962 057 936 022 915 924 912 019 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 1689 024 1706 512 1697 727 1700122 1719 668 

lnvesteringsbudget/Plan 

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef 4000 1200 5 200 0 0 0 

Personalkontor 400 0 0 0 0 0 

Ekonomikontor 4 500 2 000 0 0 0 0 
Räddningstjänst 5 000 4 000 2 050 0 0 0 

Samhällsbyggnadskontor 74 650 87 000 74 550 48850 40000 85 850 

Summa Kommunstyrelsen 88 550 94 200 81800 48850 40000 85 850 

Kultur- och Fritidsnämnd 6 200 0 1000 0 0 0 
Skolnämnd 4000 4 000 4 000 4000 4 000 4 000 

Vård- och omsorgsnämnd 2 250 2 500 1500 1000 1000 1000 

Summa 101000 100 700 88 300 53 850 45 000 90 850 

Beräkning S 2021-2023 cirk 20_39 201005 2020-10-05 4 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förval tning 

lnk. 2020 -10- 0 6 

Sverigedemokraterna Sala 
Budgetmotion perioden 2021-2023 
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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 2018 innebar att Sverigedemokraterna i Sala nu på allvar är en maktfaktor att räkna med 
på det kommunala planet. Det innebär att SO behåller sin roll som vågmästare i 
kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige i förhållande till de traditionella politiska blocken. Vi 
tar vår viktiga roll i den lokala politiken på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt försöka 
förvalta det förtroende som väljarna gett oss. 

SD Sala är villiga att samarbeta i sakfrågor med de partier som ger oss bäst förutsättningar att 
genomföra vår politik. Detta program drar upp de generella riktlinjerna för en 
sverigedemokratisk kommunpolitik i Sala. 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. 

I sverigedemokraterna Salas budgetförslag för 2021-2023 sammanfattar vi på ett överskådligt 
sätt våra prioriteringar för hur Sala skall kunna bli en bättre och mer välskött kommun. 
När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg, 
trygghetsskapande åtgärder bör ges företräde. Därav har vi valt att för vår budget för 2021-2023 
vara väldigt kortfattad och koncis då den väldigt ansträngda ekonomin inte ger utrymme för 
visioner och större investeringar. 

Vår huvudsakliga målsättning med denna budget är att försöka med de medel vi har fokusera 
på kommunens kärnverksamheter och få ekonomin i balans. 



2. Kort om läget 2020/2021 
De två senaste åren har kommunen gått med ekonomiskt underskott, 2018 med drygt 36 
miljoner och 2079 med drygt 21 miljoner. Prognosen pekar på att vi inte heller detta år kommer 
kunna hålla budgeten då vi ser ut att gå mot nollresultat. De tid igare ekonomiska åtgärderna har 
inte gett de resultat vi hoppats på. Genom Covid-19 pandemin har kommunens redan utsatta 
ekonomiska läge förvärrats. 

Angående ekonomisk ersättning för Covid-19 pandemin 
Enligt uppgifter från Socialstyrelsen så kommer det tidigare löftet från regeringen om full 
ersättning för kostnader som kan härröras till Covid-19 pandemin inte kunna uppfyllas. Detta 
förvärrar ytterligare kommunens ansträngda ekonomi. 

På grund av denna ekonomiska situation har vi i år valt att prioritera kommunens 
kärnverksamheter (vård, skola och omsorg). övrig verksamhet får stå tillbaka tills kommunens 
ekonomi är i balans. 

lnvesteringsläget 
lnvesteringsbehovet dom kommande åren är särskilt stort inom förskolan och övrig 
skolverksamhet. Vår ekonomi är kraftigt begränsad samtidigt som kommunens möjligheter till 
ytterligare lån för investering snart ej är möjligt då vi strax når vårt upplånings-tak. 

Angående kommunens fastigheter 
Vi anser att kommunen bör i högre grad avyttra fastigheter i kommunal regi och mark som inte 
längre används eller har möjliga framtida behov. Detta måste ske skyndsamt för att minska 
utgifter i form av bland annat driftskostnader och försäljning kan generera intäkter som i sin tur 
kan användas till framtida investeringar. 
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3. Besparingar och omfördelningar 
Då vi endast haft alliansens siffror att tillgå för jämförelse är våra uträkningar och besparingar 
baserade på deras budget. Vi har valt att via denna budget presentera våra omprioritera till de 
kommunala kärnverksamheterna. 

Våra föreslagna besparingar och förändringar är: 

• Sänkt förfogande för kommunstyrelsens till 0.2% vilket genererar cirka 2 miljoner 

• Vi minskar anslagen till kultur och fritidsnämnden med 3% och lägger istället dessa 1.5 

miljoner på skolnämnden 

• Vi har minskat anslaget till kommunstyrelsen med 3% vilket genererar drygt 6.5 miljoner 

vilket vi istället valt att lägga på vård och omsorgsnämnden 

• Vi vill sänka de politiska arvodena med 10% och det genererar cirka 450 tusen som vi 

lägger på skolnämnden 

• Vi har även valt att göra en justering gällande skattesatsen med ytterligare 15 öre vilket 

genererar strax över 7 miljoner där vi valt att fördela hälften var till skolnämnden samt 

vård och omsorgsnämnden. Detta för att stärka kommunens möjlighet att upprätthålla 

välfärdsuppdraget 

Sammantaget ger våra omfördelningar och besparingar skolnämnden strax under 5.5 miljoner 
samt vård och omsorgsnämnden 10 miljoner. De 2 miljonerna från kommunstyrelsens sänkta 
förfogande går oavkortat till årsresultatet. 
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4. Budget och ekonomiska ramar 
Budgetberäkning 

Budgetberäkning SO, 2010-10-05 

Förutsättningar för beräkningar 
Kommunalskatt 

Befolkningstal 

antal invånare 

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 

och omsättning av lån 

Pensionskostnader 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 

utjämning och fastighetsavgift 

PO-pålägg, prel 

Internränta 2021 

22,46% 

2021 
22 950 

2021 
-· 

0,77% 

2022 
23 050 

2022 
0,82% 

.. 

2023 
23150 

2023 1 
0,88%] 

KPA:s prognos 2019~11-30 samt premieprognos FÅP 2020-02-29 

Cirkulär 20:39 2020-10-01 

40,15% 

1,2S% 

Cirkulär 20:37 2020-09-22 

Cirku lä r 20:07 2020-02-06 

PKV Cirkulär 20:39 2020-10-01 

Prisindex för kommun.al verksamhet 2021 2022 2023 
-- -- ---~--- ·- -- ---

1 Personalkostnad 118% 2,1% 2,6% 
'Övrig förbrukning 

~------ ----
1,S% 1,8% 2,1% 

! Prisförändring 1,1% 2,0% 2,496 

Beräknin 
2021 2022 2023 

Skatteintäkt -1045 294 -1075 478 -1111 sos 
....... -·-- - - ----- . -

,Gen. statsbidrag, utjäm~~fastighetsavg. -433 546 -433 250 -429434 ---

Arets resultatmål 
Å~~~ ~~e~~ lt~tJ nk! å_~e_!3!_ållande av n~g resultat 

1,~J6 1,8% 1,8% ] 
21443 26403 26966 - I 

! 
· Kommunstyrelsens förfogande 
· KS förfogande andel av skatter, bidrag o utjäm'!_ ____ .. 

2 958 3 017 3082 - - - ·-- - ~ 
_0,209§ _ _ _0,20% ... 0,20% I 

Pensionskostnader 98307 104 588 106 605 
Arbetsgivaravgifter 261060 266 532 273 448 

Avskrivningar 78144 8119S 83 256 
Finansnetto 1977 2098 2418 

~.Q:r:,ålägg. __ _ ~323 686 ~330483 ~339 076 
Kap ita ltjän stkostnade r -97 267 -100 705 -103132 

Återstår att fördela ut i Ramar -143S904 -14S6084 ·1487 371 
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Fördelning 

Fördelning Nämnder 

Kommunsty~elsen _ 
: Kultur-och fritidsnämnd 
Revision 

'. Överförmyndare 
Skolnämnd 

' V~~~~ och omsorgsnämnd 
Summa totalt 

I förhållandetill föregåendeå~~am 
i 

I förhållande· till 2020 års ram 

Resultaträkning 

lfkr 

jVerllcsamhetens intäkter 
'Verksamhetens kostnader 
)Avskrivningar 

; VERKSAMHffiNS 
· NETTOKOSTNAOER 

i 
Skatteintäkter 

- -- ~ - .. , -- - ~ 

- - ---- -

[Ge.nere Ila -; tatsbidrag och utjämning 
Finansiella intäkter 
· Finansiella kostnader 

-
,RESULTAT FÖRE EXTRA· -#0--
ORDINÄRA POSTER 
I 

,Extraordinära intäkter 
;Extraordinära kostnader 

lÅRETS RESULTAT 

Nettoram 
2020 

234471 
51983 

879 
3036 

S51 700 
567182 

1409 2S2 

Bokslut 
2019 

336 329 
-1 690 365 

-62 438 

.. 1416474 

-

BudJet 
2020 

sos 689 
-18S5 954 

-74 090 

-1424 3SS 

- -------- - -

1030 640 1042 259 ·- -- - -
364429 405 4.1S 

6457 S 005 
-6480 -6609 -----· - . ---

-

-21428 2171S 

0 0 
0 0 

-21428 2111S 

5 

----
__ ] 

2021 2022 2023 1 
203622 206 440 210~1 1 
S0299 51009 52108 1 

·- . -
886 898 918 

3038 3081 3147 
591138 599461 612 364 
586 920 595195 608 026 

1435904 1 456084 1 487371 

--- ···-- ~---- --
1,9~ ___ 1,4~ _ - - 2,1% 

1,9% 3,3% 5,5% 

Budj et Plan 
2021 2022 

331429 331 429 331429 
-1708704 -1730 462 -1759 727 

-781.44 -81195 -83 256 

·1 45S 419 .. 1480 228 .. 15115S4 

1045 294 107S478 1111 sos - -- - -- -
433 546 433 2SO 429 434 

4369 4369 4369 
-6 346 -6467 -6 787 

·-- ---·-·-- -·-·--··· - .. -- ... --
-- - -- -

21443 26403 26966 

0 0 0 

0 0 0 



Kassaflöde 

Kassaflöd,esanal~ 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

LÖPANDE VERKSAMHET 

Årets re-su ltät -21428 15 515 214.43 26403 26966 
J ~st~rlng för ä\r- och nedsktivn.ingar 74090 78144 81 19S 83256 
Justering för gjord.a ävsättningar -19'92 -1847 -148S -1 034 

u~elösning bidrag till statlig infrastruktur 772 772 772 772 
J~st ÖV! iga ej rörelsekapi_talp.å~erkande poster 0 0 0 0 
Medel flin vh fore förandrl:ng av rorelsekapital 88385 98512 106885 109960 

Ökning/minskning kf fordringa_r ___ _Q__ _Q_ 0 ..Q. 
Ökning/rninskning kortfristiga skulder 0 0 0 0 
Ökning/mi~skning förråd och va.rulager 0 0 0 0 

Kassaflöde lö . ande verksamhet 88385 98512 106885 109960 

INVESTERJNGSVERKSAMHET 

lnves.tering i matetiella tillgångar -115 875 -98 650 -106 SBS -96974 
Försäljning av materiella till;ångar 0 0 0 0 

lnvesterin i finansiella till ån ar 0 0 -SBS -2778, 

Försäl"nin; av finansiella tillg!!ig~!_ .. 0 Q 0 ..Q, 
lnvesteringsbidrag 0 0 0 0 
Kassaflode från lnvesterlngsverksamheten -115 875 -98650 -107 170 -9975~, 

Flf'!ANSIER_INGSVERKSAMHETEN 

-----· ·• ····--·· •·•· ·•-··-- ·-·· .. ··- .. 
~ ta na lån 30000 0 0 15000 
Amor:'terin!l av lånsfristiga sku lder -2603.S -26 035 ·26 035 -26 410 
Ökning långfristiga fordrhrasar 0 0 0 0 

J 

Minskni'n av lån fristiga fordringar 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansierlnpverksamheten ~ _965 •26035 -~~s -11 410 

BIDRAG lilLL STATLIG INFRASTRUICTUR 

Bi-drag till statlig infrastruktur 0 0 0 o, 

Kassaflöde från bidra 0 0 0 0 

Årets kassaflöde •23 S25 -26 173 -26 320 
I 

-1202 

Llkvidä medel vid årets bör"än 80156 S6631 30 458 413,8. 

Llkvl~ in~~I vid årets. slut 80 l SS 56631 30458 !!38 2937 
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Balansräkning och investeringsplan 

Balansräkning 

Tkr Bclks[tJt Budget Budget Plan Plan 
2019 2020 2021 2022 2023 

TlllGÅNGAR 

Anläggningstil'lgång:ar 
Materiella anlä&gn inGStillgångar 0 0 0 0 
Mark, bygg~~er, te_k~i~ an~äggningar 0 0 0 o. 
Maskiner och inventarier 0 E ~ 0 

Finansiella an,lägningstillgån, ar 0 0 0 0 
Summa a'!!äggningstillgångar 1511116 155.2128 1571861 1597 064 1612 788 

I 

_ 3 750 _ ~ - 3 750_ - 3-829 _ 3928:, 
Foridringar 94002 94 002 94 002 95976 98471 
Kassa och bank 8015,6 S6632 304'60 8025 11733 

I 

···---
sun1i'ria omsattnln · 117908 154 384 128 212 107 829 114133 

I 

SUMMA TILLGÅNGAR 
I 

168902:4 1706 S12 1700 073 1704 89'3 1726920 
··---· 

_EGET KAPITALt Avs_ÄTTNINGAR OCH SKULDER 

E et ka ital 

lngåendttg~ kapital ·- . 702758 681330 ~~.§..8!1S .. ?18 288 744 691 
Årets re,sultat -21 428 15 SlS 214<13 26 403 26966 
summa eget-kapital 681330· 69684S 718288 744 69'1 771 6S7 

I 

···----

A1'sättningar f~.r pensloner 49602 47610 4S763 44278 43244 
1 

Skulder 
Långfristiga skutder 675 38.0 679 3.45 653310 627 275 615865 
Kortfristiga, s.kuldier 282 712 282 712 282 712 288 6,19 2961si1 : 

Summa skulder 958092 962 057 936 022 91S 92.4 912019 

SUM~ A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 168902:4 1706 S12 1100073 170489'3 172.692:0, 

- ·- -- - -------- ----- ------
I nvesterincsbudget[Pla n 

Budpt2.02:1 Plan2022 Plan 2023 Plan 202.4 Plan 20·25 Plan 2026
1 

Kommun relsen ! 
Kommunchef 4001l ! 200 S200 0 .Q 0 

-I 

Personalkontor 400 0 0 0 0 0 
I 

Ek:<1no111ik0ntot 4500 2000 0 0 0 0 

Räddnin~ J~ns.t __ ~ 4000 2050 0 ..Q. o' 
Samlilällsbw,gnad:skontor: 74000 90000 79550 48850 40000 asssö! 
Summa Korn:munstyrel:sen 87900 97200 86800 48850 40000 8S850 1 

---·-· ·- - - -·-
Kultur- och Fritidsnämnd 4500 0 1000 0 0 0 , 

Skolnämnd 4000 4000 4 000 4,000 1\000 4000 : 
Vård- och ornsorgsnämnd 2250 3500 1500 1000 1000 10001 

Summa 98 650· 104100 93 300 53850 45000 9085Ö
1 
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Kommunala 
Kommunal Bergslagen, sektion Sala 20200330 

Kommunals yttrande inför budgetförslag 2021. 

• Att Sala kommun växlar upp i arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare så att medarbetare stannar kvar och nya v~ljer att 
söka sig till Sala genom att: 

- Avsätta pengar och resurser till Heltid som norm. 

- Införa utbildningskontrakt inom kommunals avtalsområden för elever 
som utbildar sig genom utbildningsanordnare i Vård- och omsorgs 
college på gymnasienivå eller utbildar sig på gymnasiets Barn- och 
fritidsprogram. 

(Kontraktet innebär att eleverna vid genomförd godkänd 
utbildning och att de delar kommunens värdegrund får en 
tillsvidareanställning, heltid inom kommunen. Eleven ska 
ha en anställning inom 3 månader efter avslutad 
utbildning.) 

- Införa vårdbiträdesutbildning. 

- Tillskjuta resurser till ett fungerande arbetsmiljöarbete för att arbeta 
aktivt för att minska sjuktalen. 
Inflytande och samverkan ska i större utsträckning prägla frågor 
som rör såväl arbetsmiljö som arbetstider och löner. 

- Friskvård erbjuds på arbetstid samt att friskvårdsbidraget höjs. 

- Arbetskläder införs inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. 

- Sala Kommun behåller sina verksamheter i egen regi i större 
utsträckning än i dag. 



I 

Kommunala 

- All städning av kommunens lokaler ska återgå i Sala kommuns 
regi. 

- Vinterväghållning samt Tekniskservice verksamhet behålls i Sala 
kommuns regi. 

- Företag med kollektivavtal prioriteras vid behov av upphandling. 

Kommunal sektion Sala genom ordförande Britt-Lis Leffler 



Bil asa KS 202 0 / 157 / 1 

Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds förslag inför budget 

2021 

Vi anser att man i budgeten för 2021 behöver budgetera för följande 

satsningar; 

• Man behöver budgetera för ökat friskvårdsbidrag för anställda i 

Sala Kommun, så det inte belastar verksamheterna. 

• Göra extra satsningar för att behålla erfarna och kompetenta 

lärare, för att behålla en kontinuitet utifrån HÖK18. 

• Se till att våra lärare ges möjligheter och förutsättningar till 

enskild kompetensutveckling. 

• Tillskjuta medel för renoveringar av slitna 

skol byggnader /laka ler. 

• Ges resurser för att uppfylla kraven i Skollagen för barn med 

särskilda behov. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -09- 2 3 

Diarienr 

Dpb: 

Sala 2020-09-23 

Lärarförbundet 

Lärarnas Riksförbund 
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