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Kommunals yttrande inför budgetförslag 2022 
Lärarförbundets yttrande till budgetprocessen 
Lärarnas Riksförbunds synpunkter inför budgetarbetet 

Ledningsutskottets beslut 2021-05-26, § 122 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetramarna för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 (Hid: 
2021.2167) 
att investeringsbudgetramarna för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 2 
(Hid: 2021.2168), 
att utdebiteringen fastställs till 22,31 % för år 2022, i enlighet med bilaga 1 (Hid: 
2021.2167), 
att till kommunstyrelsens förfogande anslås 4 611 tkr, i enlighet med bilaga 1 
(Hid:2021.2167) 
att resultatmålet för år 2022 fastställs till 24 590 tkr inklusive återställande av 
negativt resultat, år 2023 till 25 058 tkr samt år 2024 till 32 110 tkr, i enlighet med 
bilaga 1 (Hid: 2021.2167) 
att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen, 
att styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 
beslutade anslag, 
att styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 
sin verksamhet, 
att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2022, 
att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att ytterligare upplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder med under 2022 med totalt SO 000 tkr, under 2023 med totalt 
85 000 tkr samt under 2024 med totalt 85 000 tkr, 
att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta+ 1 % på insatt 

kapital, 
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att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneräntan+ 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 driftbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 1 (Hid: 2021.2464) 

att investeringsbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 2 (Hid: 
2021.2464) 

att fastställa utdebiteringen till 22,31 % för året 2022 enligt bilaga 1 (Hid: 

2021:2464) 

att till kommunstyrelsens förfogande anslås 3 074 tkr enligt bilaga 1 (Hid: 
2021.2464), där endast 10% av summan får användas till externa aktörer, 

att resultatmålet för år 2022 fastställs till 26 12 7 tkr inklusive återställandet av 

negativt resultat, år 2023 till 26 624 tkr år 2024 till 32 110 tkr enligt bilaga 1 (Hid 
2021.2464) 

att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen, 
att styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 

beslutade anslag, 

att styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 

sin verksamhet, 

att styrelse och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera 

verksamheterna med bibehållen kvalitet, 
att kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2022, 

att kommunstyrelsen har under 2022 rätt att ytterligare upplåna, dvs öka 
kommunens skulder under 2022 med totalt 50 000 tkr, under 2023 med totalt 

85 000 tkr samt 85 000 tkr för 2024, 
att Sala Bostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta+ 1 % på insatt 

kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneräntan+ 1 % på 

insatt kapital, 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB, samt 
att i övrigt utföra de utredningsförslag och åtgärder som föresl ås i 

Socialdemokraternas budgetförslag 2022-2024 

Camilla Runerås (S) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetramarna för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 (Hid: 

2021.2441) 
att investeringsbudgetramarna för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 2 

(Investeringsramar Alliansen Hid: 2021.2168) 
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att utdebiteringen fastställs till 22,31 % för år 2022, i enlighet med bilaga 1 (Hid: 
2021.2441) 
att till kommunstyrelsens förfogande anslås 4 611 tkr, i enlighet med bilaga 1 (Hid: 
2021.2441), 
att resultatmålet för år 2022 fastställs till 24 590 tkr inklusive återställande av 
negativt resultat, år 2023 till 25 058 tkr samt år 2024 till 32 110 tkr, i enlighet med 
bilaga 1 (Hid: 2021.2441), 
att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen, 
att styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 
beslutade anslag, 
att styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 
sin verksamhet, 
att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2022, 
att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att ytterligare upplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder med under 2022 med totalt 50 000 tkr, under 2023 med totalt 
85 000 tkr samt under 2024 med totalt 85 000 tkr, 
att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta+ 1 % på insatt 
kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneräntan+ 1 % på 
insatt kapital, samt 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB, samt 
att för övrigt utföra de utredningsförslag och åtgärder som föreslås i Salas Bästas 
budgetförslag 2022-2024. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot avslag och finner 
ledningsutskottets förslag bifallet. 
Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) yrkande mot avslag och finner 
yrkandet avslaget. 
Ordförande ställer proposition på Hanna Westmans (SBÄ) yrkande mot avslag och 
finner yrkandet avslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetramarna för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 (Hid: 
2021.2167) 
att investeringsbudgetramarna för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 2 
(Hid: 2021.2168), 
att utdebiteringen fastställs till 22,31 % för år 2022, i enlighet med bilaga 1 (Hid: 
2021.2167), 
att till kommunstyrelsens förfogande anslås 4 611 tkr, i enlighet med bilaga 1 

(Hid:2021.2167) 
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att resultatmålet fö r år 2022 fastställs till 24 590 tkr inklusive återställande av 
negativt resultat, år 2023 till 25 058 tkr samt år 2024 till 32 110 tkr, i enlighet med 
bilaga 1 (Hid: 2021.2167), 
att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnadsökningen, 
att styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 
beslutade anslag, 
att styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av 
sin verksamhet, 
att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2022, 
att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att ytterligare upplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder med under 2022 med totalt 50 000 tkr, under 2023 med totalt 
85 000 tkr samt under 2024 med totalt 85 000 tkr, 
att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta+ 1 % på insatt 
kapital, 
att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneräntan+ 1 o/o på 
insatt kapital, samt 
att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB. 

Reservation 
Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Året som ligger bakom oss 

2020 kommer att gå till historien som det år där hela världen påverkades av 
coronapandemin. Vi lever fortfarande i en osäker och annorlunda tid. Belastningen 
på svensk välfärd, i synnerhet vård och omsorg, har varit och är fortfarande enorm. 
Trots detta gick många kommuner med ekonomiskt överskott 2020, bland annat 
tack vare stora statliga bidrag. Sala kommuns resultat för år 2020 blev 38 miljoner 
kronor före balanskravutredning, och balanskravsresultatet uppgick till 29,7 
miljoner kronor. 

År 2020 hade Sala kommun direkta covid-kostnader som uppgick till 54 miljoner 
kronor, varav staten ersatte 46, 7 miljoner- och kommunen själv alltså fick stå för 
7,15 miljoner kronor 

Befolkningen minskade med 27 personer 2020 och uppgick vid årets slut till 22 867 
personer, men den långsiktiga trenden är ändå att befolkningen växer, framförallt 
genom ett positivt flyttnetto, det vill säga att fler människor flyttar in till kommunen 
än hur många som flyttar ut. 

Läget just nu 

Årets första kvartal hade befolkningen i Sala kommun återigen ökat, och uppgick 
den 31 mars 2021 till 22 896 personer. Noterbart är att flyttnettot gentemot övriga 
länet är positivt för första gången på länge, vilket alltså innebär att fler flyttar till 
Sala kommun från länets övriga kommuner än vad som flyttar ut. Detta skulle kunna 
vara ett kvitto på den förutspådda trenden att allt fler väljer att flytta ut från de 
större städerna i spåren av pandemin 
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Enligt befolkningsprognosen från SCB kommer Sala kommun vid årets slut att uppgå 
till cirka 23 000 personer, men prognosen är alltjämt osäker även om det 
preliminära utfallet tyder på att befolkningen hade ökat ytterligare något till och 
med början av maj (se tabellen ovan). 

År 2021 fortsätter pandemin att driva kostnader, men tyvärr har staten aviserat att 
stödet för de direkta pandemikostnaderna uteblir för 2022. Den prognostiserade 
kostnaden för Sala kommun för år 2021 är cirka 12 miljoner kronor, men även här 
är osäkerheten såklart stor, och beror bland annat på hur lång tid vaccinationerna i 
hela landet tar. 

Utvecklade vaccin och vaccineringen har kommit snabbare än någon kunde förutse 
för ett år sedan. Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats 
förvånansvärt positivt, mycket tack vare stora statliga stöd, kombinerat med att 
samhällen och befolkningar anpassat sitt liv till pandemin. Trots ekonomiskt 
överskott i kommuner och regioner väntar stora utmaningar runt hörnet. För att 
klara dessa är långsiktighet, samverkan, förbättrad och förtroendefull statlig 
styrning och omställning till nära vård nödvändigt 

Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig 
ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 
beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och prognosen för svensk bnp-tillväxt 
är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen. 

Att bnp i princip hamnar på samma nivå som två år tidigare - skulle normalt sett 
beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den berg- och dalbana som pandemin 
försatt världsekonomin i framstår återhämtningen snarast som en framgång, när 
man betänker de dramatiska nedgångarna i ekonomierna under våren 2020. 

Redan i år, det andra pandemiåret, kommer alla vuxna i Sverige som så önskar 
kunna ges skyddande vaccin. I takt med sjunkande smitta och minskad 
vårdbelastning kommer olika typer av restriktioner att kunna mildras, vilket 
framförallt till hösten antas ge extra skjuts till konjunkturen. Inte minst kommer 
utvecklingen att gynna de inhemska tjänstenäringar som dämpats mest av pandemi 
och restriktioner. Kampen mot pandemin är dock långt ifrån vunnen. 

Både i år och 2022 beräknas hög bnp-tillväxt. I Sverige och andra länder förutsätts 
tillväxten i hög grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer kan riktas mot de 
tjänstenäringar som drabbats hårdast av restriktioner. Det ger med tiden en allt 
starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i Sverige. Utsikterna för en snar 
och snabb uppgång i antalet sysselsatta kommer dock att begränsas av en uppgång i 
medelarbetstiden, som sker när allt fler anställda går upp i arbetstid. 

Medelarbetstiden kommer i år att drivas upp av dels ett lägre nyttjande av systemet 
för korttidspermitteringar, dels genom sjunkande sjukfrånvaro. Det kommer att 
dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. Förutom "mer 
arbete per sysselsatt" i år och nästa år, antas krisen driva på en strukturomvandling. 



Det kommer att vara en stor utmaning att förbättra matchningen på 
arbetsmarknaden, genom utbildning och omskolning, för att bryta trenden för 
framförallt utsatta gruppers arbetslöshet. En del av de jobb som har gått förlorade 
kommer sannolikt inte tillbaka. Trots en tämligen snabb svensk konjunkturuppgång 
beräknas i scenariot andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före 
pandemin. 

Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren. Det viktigaste måttet på 
skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten 2018-2024 beräknas dock bli i 
paritet med den historiska utvecklingen under 2000-talet. Men det förutsätter 
konjunkturell återhämtning samt att pris- och löneökningarna på sektorns 
kostnader förblir måttliga hela vägen fram till 2024. 

Överskottet i kommunsektorn blev nästan 55 miljarder kronor år 2020, trots en 
extrem belastning på vissa verksamheter. Inom andra verksamheter har dock 
trycket varit mindre än normalt, såsom exempelvis viss hälso- och sjukvård, särskilt 
under första vågen av pandemin. Detsamma gäller dagverksamheter, förskola, 
kultur- och fritidsverksamheter och äldreomsorg i vissa kommuner. Sammantaget 
har detta påverkat kostnaderna som ökat långsammare än normalt 

De närmaste åren ser förhållandevis ljusa ut i kommunerna. En bra real 
skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen 
minskar. Ett stort frågetecken är dock huruvida det har byggts upp en 
"verksamhetsskuld", motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken 
betydelse det kan komma att få för framtida behov. 
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Med reservation för pandemins utveckling och långsiktiga påverkan på behoven 
samt de krav som ställs kopplat till de nya statsbidragen till äldreomsorg, ser 
tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna de närmaste åren. Resultaten 
försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatter och generella 
statsbidrag 2021-2023. 



År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vidta 
kostnads besparande åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 
procent. 

Den svenska hälso- och sjukvården har de senaste decennierna gjort stora framsteg. 
Idag lever befolkningen längre, mår bättre och flera tidigare dödliga sjukdomar har 
nu blivit kroniska tillstånd. I en utvecklad Nära vård används hela systemets 
resurser inom kommuner och regioner på ett effektivare sätt samtidigt som 
vårdkvaliteten och patientens nöjdhet ökar. Nära vård tar sin utgångspunkt i ett 
personcentrerat förhållningssätt och handlar också om att i större utsträckning 
arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

Runtom i Sverige pågår omställningen till en Nära vård. Det utvecklas nya arbetssätt 
och tjänster i syfte att erbjuda en vård när och där den behövs. Exempel på det är 
mobila team av vårdpersonal som kommer hem till patienterna, eller olika digitala 
hjälpmedel för att kunna sköta viss vård själv. Att förbättra hälsan i befolkningen är 
alltmer nödvändigt för att klara de demografiska utmaningarna, där fler behöver 
välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen inte ökar i tillräcklig 
grad. 

Västra Götaland har infört mobil närvård inom regionen. Antalet dagar i slutenvård 
och antalet akutbesök har reducerats kraftigt för de patienter som varit målgrupp 
för närsjukvårdsteamet när man jämför sex månader före inskrivning med sex 
månader efter inskrivning. Det har utifrån patientens perspektiv inneburit att man 
inte längre har behövt åka till sjukhuset utan kan känna sig trygg i sitt 
omhändertagande i hemmet. Nöjdheten hos patienter och närstående har också 
ökat. 



Kommunens utveckling 

Alla människor ska ha rätt till ett värdigt liv. I Sala kommun finns det också alla 
möjligheter att leva ett gott liv. Vi bor nära till naturen, vi har ett rikt föreningsliv 
och ett levande kulturarv. Vi har en levande landsbygd, där livsmedel av högsta 
kvalitet produceras och där det finns god tillgång till rekreation. Människorna som 
bor i vår kommun har alltså bra förutsättningar för en god folkhälsa, men för att 
fortsätta ge invånarna i kommunen dessa förutsättningar behöver vi ta tag i de 
utmaningar som finns. En av de mest aktuella utmaningarna mot rätten till ett 
värdigt liv är våldet i nära relationer. 

Rätten till ett värdigt liv och en god hälsa genom hela livet är en orange tråd i vår 
budgettext. Kommunens kärnuppdrag är att leverera välfärdstjänster till invånarna, 
och därför är vår budget starkt fokuserad på alla de människor som tillsammans 
utgör kommunen. Vi lägger också stort fokus på förutsättningarna för en hållbar 
tillväxt - eftersom det endast är genom att tillvarata tillväxtpotentialen som vi kan 
finansiera välfärden, och skapa en långsiktigt livskraftig kommun. 

Sala kommun befinner sig i en period av tillväxt. I hela Sverige råder bostadsbrist, 
och pandemin har gjort att allt fler människor också får upp ögonen för att bosätta 
sig i en mindre ort. Sala är dessutom en företagsam kommun, faktiskt Västmanlands 
mest företagsamma. Vi har cirka 2800 företag, varav över hälften finns på 
landsbygden. Den som bor i Sala kommun kan också enkelt pendla till studier eller 
arbete på andra orter tack vare våra goda kommunikationer, såväl mot Västerås och 
Eskilstuna som mot Uppsala och Stockholm och mot Avesta och vidare mot Dalarna. 

För att vi ska kunna ta tillvara på tillväxten behöver vi fortsätta utvecklas, med en 
tydlig och långsiktig inriktning på hållbar tillväxt. Det måste fortsätta startas nya 
företag, och vi måste vara attraktiva för den som kommer utifrån och vill etablera 
sig här. Det måste byggas nya bostäder i hela kommunen för att den som vill flytta 
hit ska ha någonstans att bo - och det måste byggas nya bostäder för alla skeden i 
livet, så att invånarna i kommunen tryggt kan planera för sin framtid. Vi måste också 
fortsätta att utveckla kommunikationerna - inte minst tillgången till snabbt och 
stabilt bredband i hela kommunen. 

En god hälsa genom hela livet grundläggs i skolan 

Möjligheten till en god hälsa genom hela livet vilar till stor del på att alla barn får 
möjligheten att lyckas i skolan. Det är därför hela Sala kommun ska ha god tillgång 
till skolor med hög kvalitet. Alla våra skolor ska ha kvalitativ kunskapsförmedling 
som främsta mål, och fokusera på att ge alla elever förutsättningen att uppnå sin 
fulla potential. Den som behöver extra stöd ska självklart få det, och lika självklart 
ska den som kan och vill nå extra långt ges möjligheter till det. 

En god utbildning är beroende av välutbildade och skickliga lärare med utmärkta 
ämneskunskaper. Därför måste vi alltid utgå ifrån att alla barn har rätt att bli 
undervisade av behöriga lärare. Idag har vi för låg andel behöriga lärare i skolan, och 
behörighetsgraden måste öka. Sannolikt kommer vi ändå under lång tid att ha 
obehöriga lärare i våra skolor, och det finns många obehöriga lärare som också gör 



ett bra arbete. Alla måste dock få förutsättningar att utvecklas. Alla lärare måste 
därför ges möjligheten till fortbildning. På så vis undviker vi att elever undervisas av 
lärare som helt saknar ämneskunskaper och didaktisk kompetens. Undervisning av 
hög kvalitet är också beroende av läromedel av hög kvalitet, därför måste vi 
fortsätta prioritera läromedlen. 

En annan förutsättning för att kunna lyckas i skolan är trygg och lugn studiemiljö 
och en god elevhälsa. Den trygga studiemiljön bygger på att skickliga lärare med 
pedagogiskt ledarskap skapar en störningsfri klassrumsmiljö för alla, och en miljö 
där kränkningar inte får förekomma. Ett exempel är att det är självklart att 
mobiltelefoner endast undantagsvis ska användas i undervisningen. Det behövs 
också en trygg miljö för eleverna mellan lektionerna, och därför måste vi satsa på 
skolvärdar. 

Allt fler elever har behov av särskilt stöd, och det är huvudmannens självklara 
ansvar att ge det stöd som behövs. Rätten till att lyckas i skolan bygger ju på att 
systemet ser till individens behov, och ger stöd därefter. För att på bästa sätt kunna 
ge det stödet behöver vi utveckla formerna för de särskilda 
undervisningsgrupperna, och vid behov tillskapa fler grupper. 

Allt fler mindre och mellanstora kommuner står utan egen gymnasieskola, och 
tappar därmed i konkurrenskraft. Vi har två utmärkta gymnasieskolor i kommunen, 
som vi kan vara stolta över. För att fortsätta utveckla gymnasieskolan behöver de 
teoretiska programmen säkerställa att de följer med i utvecklingen inom respektive 
ämnesområde, och här har vi ett gyllene tillfälle när Mälardalens högskola blir 
universitet den 1 januari 2022. Genom att stärka samarbetet och kontakterna 
mellan kommunen och det blivande universitetet kan gymnasieskolan knytas 
närmare den akademiska världen. För att göra det behöver vi ha rätt kompetens 
inom vår egen organisation. En lektor med styrkan inom såväl ämneskunskap som 
pedagogik behöver tillsättas för att utgöra bryggan. 

Ösby Naturbruksgymnasium är en väl fungerande skola med gott renomme. Den 
stora utmaningen för skolan är lokalsituationen. Under det kommande året måste en 
tydlig och långsiktig plan för skolans lokaler tas fram, med utgångspunkt i den redan 
genomförda utredningen. Permanenta lokaler för gymnasiesärskolan måste ligga 
högst i prioriteringsordningen. Den framtida driftsformen för skoljordbruket måste 
också avgöras. 

Ett värdigt liv förutsätter fotfäste på arbetsmarknaden 

Om möjligheten att lyckas i skolan är den viktigaste förutsättningen för en god hälsa 
genom hela livet, så är kanske den näst viktigaste möjligheten att få fotfäste på 
arbetsmarknaden. När Arbetsförmedlingen fortfarande funderar över vilken roll 
myndigheten ska ha i framtiden, måste kommunen göra allt den kan för att ta 
ansvar. Möjligheten att i kommunal regi nyttja olika former av stödda anställningar 
för att förbättra leveransen av välfärdstjänster måste ses över, självklart utan att 
konkurrera med näringslivet. Samarbetet med näringslivet och matchningen mot de 
jobb som finns måste stärkas, därför behöver vi under 2022 ta fram en modell 
liknande Solnamodellen. Möjligheten till vuxenutbildning och språkträning måste 



förbättras, och den väl fungerande samordningen med andra ansvariga myndigheter 
måste utvecklas ytterligare. 

Våldet i nära relationer är oacceptabelt 

Våld i nära relationer är ett enormt jämställdhetsproblem i samhället. Det är inte 
alltid kvinnor som drabbas, men i en överväldigande majoritet av fallen är förövarna 
män och offren kvinnor och barn. Sala kommun har en handlingsplan mot våld i nära 
relationer. Sett i ljuset av det alltmer uppmärksammade samhällsproblem som detta 
våld utgör är det självklart att kommunen måste se över handlingsplanen, och stärka 
arbetet mot såväl våld i nära relationer som hedersvåld. Ingen ska behöva bli utsatt 
för våld, och särskilt inte i den miljö som ska vara tryggast. Våldet i nära relationer 
må oftast vara riktat mot kvinnor, men det drabbar hela familjer och inte minst barn. 
Det är inte värdigt Sverige år 2021. 

Att förebygga ohälsa 

Allt för många unga i vår kommun upplever någon form av psykisk ohälsa. 
Placeringarna inom socialtjänsten ligger på en oroande hög nivå, och många barn i 
alltför ung ålder behöver omhändertas. För att bryta den utvecklingen behöver vi 
satsa på det förebyggande arbetet. Öppenvården behöver stärkas, och vi behöver 
överbrygga glappet mellan samhällets insatser. För att åstadkomma en så sömlös 
och heltäckande insatskedja som möjligt måste en ny typ av familjecentral inrättas, 
som bygger på samarbete mellan alla berörda delar av Sala kommun och externa 
aktörer, till exempel Region Västmanland. Verksamheten ska fokusera på 
samverkan om hälsofrämjande och tidigt förebyggande insatser riktade mot 
föräldrar och barn. 

Rätten till ett värdigt liv omfattar naturligtvis även våra äldre invånare. För att 
kommunen ska kunna garantera den rätten, samtidigt som antalet äldre ökar, krävs 
det att äldreomsorgen utvecklas och att arbetet med Nära Vård fortsätter. 

Utvecklingen av äldreomsorgen måste ske i enlighet med den äldreplan som 
beslutats. Där behandlas många aktuella områden, alltifrån tillgången till boenden 
till matverkande av psykisk ohälsa och olycksprevention. Fallolyckor är ett tydligt 
exempel på olyckor som kommunen gör mycket klokt i att arbeta för att förebygga. 
Fallolyckor är dels väldigt vanliga bland äldre, dels medför de såväl höga kostnader 
för samhället som stort lidande för individen. 

En viktig förutsättning för att kunna fortsätta kvalitetssäkra äldreomsorgen är att 
säkerställa att de äldre får komma till tals när det gäller vilka förändringar och 
förbättringar som behöver göras. I Västerås stad har man inrättat en funktion kallad 
äldreombudsman, och det har fungerat väl. Även i Sala kommun ska man känna sig 
lyssnad på genom hela livet, och därför ska funktionen äldreombudsman inrättas. 



Personalen är omsorgens viktigaste resurs 

För att ha en äldreomsorg av högsta kvalitet behöver kommunen ha kompetent och 
skicklig personal som trivs på sin arbetsplats. Omsorgen om våra äldre måste ske 
med människan i fokus och av personal som trivs och mår bra. Den allra viktigaste 
nyckeln till minskad ohälsa bland personal och till att vara en attraktiv arbetsgivare 
är ett gott ledarskap. Därför måste vi fortsätta bygga en kultur av tydligt, varmt och 
närvarande ledarskap, där alla anställda vet vad som förväntas av dem och känner 
sig sedda, lyssnade på och trygga på arbetsplatsen. 

Vi måste också ta tillvara alla våra anställda genom att tilldela rätt arbetsuppgifter 
utifrån kompetens, och värdesätta alla engagerade medarbetares insatser. De 
arbetsuppgifter som kräver legitimation eller annan behörighet ska behörig 
personal självklart utföra, och lika självklart ska vi värdesätta allt det 
omvårdnadsarbete som utförs av personal som inte har formell behörighet. 

Alla vårdanställda ska också ges utrymme för utveckling. Oavsett om det är 
fortbildning inom ett legitimationsyrke eller behörighetsökande utbildning så ska 
kommunen vara en arbetsgivare som stöttar och uppmuntrar att de anställda växer i 
sin yrkesroll. Sala kommun ska också vara en arbetsgivare som såväl ger möjlighet 
till som uppmuntrar att de anställda gör karriär inom sitt yrkesområde. 

Vård- och omsorgsyrken utan utbildningskrav är för många ett viktigt första steg in 
på arbetsmarknaden. För att på bästa sätt kunna ta emot ny personal måste en 
organisation vara förberedd på att ge dem den kunskap de behöver. Här är språket 
en nyckel. För att ge alla våra anställda rätt förutsättningar att ge de äldre i 
kommunen den omsorg de har rätt till, och för att ge alla samma förutsättningar för 
att trivas och lyckas på arbetet så behöver Sala kommun bli bättre på att hjälpa den 
vårdpersonal som så behöver att träna sina färdigheter i svenska, och språket 
behöver också vara en av de delar som vägs in i de anställdas 
kompetensutvecklings behov. 

Människan i fokus 

Vi sätter människan före systemet. Samtidigt måste vi ha system för att leverera 
välfärdstjänster med kvalitet, och vi måste digitalisera för att kunna leverera 
morgondags välfärd. Därför måste vi bygga system för en fortsatt digitalisering och 
automatisering av välfärdstjänster samtidigt som vi arbetar för ett minskat digitalt 
utanförskap. De som ska använda systemen bör vara med och utveckla och 
utvärdera dem. Samtidigt som vi digitaliserar måste vi också värna rättssäkerhet 
och insyn. Digitaliseringen ska kännas trygg, höja kvaliteten, förenkla leveransen 
och förbättra tillgängligheten - inte skapa otrygghet och försvåra för såväl 
leverantör som brukare av tjänsterna. 



Ett fullvärdigt liv förutsätter en meningsfull fritid 

Rätten till en meningsfull fritid är också en del av rätten till ett värdigt liv. Därför har 
kultur och idrott en viktig betydelse i samhället, och därför är det så viktigt att 
fortsätta ge Salas rika föreningsliv möjligheten att utvecklas ytterligare. Utöver det 
egenvärde som kulturen och idrotten har så har civilsamhället ett betydande 
samhällsekonomiskt värde och ett stort värde för folkhälsa och välmående. 

Kulturlivet i Sala är rikt och vilar på den starka kombinationen av ideell passion och 
drivkraft och kommunal verksamhet, dessutom finns en livskraftig professionell 
kultursektor som vi vill värna. För att möjliggöra en stark omstart post corona 
behöver ett omtag göras kring de områden där kommunen går in och stödjer 
kulturlivet. Här fyller kulturkvarteret Täljstenen en viktig roll. Kommunen måste 
planera för nästa steg i kulturkvarterets utveckling, och den planeringen måste ske i 
samverkan med de föreningsaktörer, särskilt Sala konstförening och Aguelimuseet, 
som är verksamma i kvarteret. Samarbetet med Region Västmanland och andra 
aktörer, till exempel Nationalmuseum och olika folkbildningsaktörer, måste också 
ske i planeringsarbetet. Planen ska ge alla aktörer möjlighet att utveckla sin 
verksamhet och öka nyttjandet av kulturkvarteret, för att på så vis stärka kulturlivet 
i Sala kommun samtidigt som det bidrar till besöksnäringens utveckling. 

Det främsta tillskottet till den offentliga konsten i kommunen kommer från de medel 
som avsätts vid kommunala byggprojekt inom ramen för det så kallade 
enprocentsmålet. För att kunna utveckla den offentliga konsten i hela kommunen 
måste därför enprocentsmålet fortsätta gälla. 

För barn och unga utgör kulturen inte bara ett fritidsintresse. För många är det en 
identitetsfråga och en fråga om att i praktiken motverka psykisk ohälsa att ges 
möjlighet till kulturella uttrycksformer. Genom åren har kulturskolan drabbats av 
flera omgångar med neddragningar. Alliansen vill här tydligt uttrycka vikten av att 
bevara och utveckla kulturskolan, för att på så vis säkerställa alla ungdomars rätt till 
ett fullgott och värdigt liv. 

Barns och ungdomars rätt till en meningsfull fritid medför också att ett socialt 
ansvar måste tas. De aktiviteter som kommunen erbjuder ska inte bara stimulera 
idrottsutövande och kulturaktiviteter, de ska också skapa en trygg fritidsmiljö för 
barn och ungdomar. Fritidslokalen är därför mycket viktig att värna och utveckla, 
och en kommungemensam satsning på fältassistenter för ett uppsökande och 
förbyggande arbete måste genomföras. För att lyckas med den ambitionen måste 
skolan, socialtjänsten och kultur- och fritidskontorets verksamheter samarbeta 
lojalt. 

Fysisk aktivitet och friska föreningar för hela livet 

Ett friskt liv och en god hälsa är också nyckelfaktorer i rätten till ett värdigt liv. Här 
fyller idrotten och möjligheten till fysisk aktivitet en mycket viktig funktion. Salas 
föreningsliv skapar tillsammans med de kommunala idrottsanläggningarna grunden 
för en stark idrottsrörelse. För att utveckla idrottsmöjligheterna i Sala behöver vi 
som kommun fortsätta att samarbeta med såväl de föreningar som är verksamma i 



kommunen som folkbildningen och andra organisationer. Sala kommuns 
engagemang i Leader Nedre Dalälven skapar förutsättningar till lokal utveckling 
genom samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer. 

Under 2021 kommer en ny idrottsplan att antas, och den kommer att utgöra 
grunden för det strategiska utvecklingsarbetet. 

Äldre människors hälsa är också i allra högsta grad beroende av tillgången till fysisk 
aktivitet. Därför måste kommunen skapa möjligheter för äldreorganisationer att 
arrangera tillfällen för fysisk aktivitet och samvaro för seniorer, med fördel i 
samverkan med folkbildningen. Här är ytterligare ett exempel på när kombinationen 
av kommunalt stöd och ideellt engagemang är nyckeln till framgång. 

För att kunna uppnå den maximala effekten för människors möjlighet till en 
meningsfull fritid, och därmed god folkhälsa, lämnar kommunen varje år bidrag till 
föreningar. Det är självklart att de föreningar som åtnjuter det kommunala bidraget 
följer den kommunala värdegrund som definieras i kommunens vision. För att 
ytterligare säkerställa att maximal effekt och rättssäkerhet uppnås när det gäller 
förenings bidragen ska ett system för digital uppföljning av bidragen inrättas. 

Föreningslivet fyller också en viktig demokratisk funktion, då många människor 
kommer i kontakt med praktisk demokrati för första gången i det demokratiska 
föreningsarbetet. 

Det ska vara lätt att göra hälsosamma val i Sala kommun. Utöver den idrott som sker 
i föreningarna så fyller spontanidrotten en viktig funktion, som också gör det lätt att 
idrotta när det passar. De senaste åren har satsningar skett på bland annat 
spontanidrottsytor i Stadsparken, och dessa nyttjas flitigt. Forskningen visar dock 
att flickor och kvinnor i många fall nyttjar platser för spontanidrott i mycket lägre 
utsträckning, och att ett större utbud av sådana platser med olika utformning 
behövs för att öka jämställdheten. Ytor för spontanidrott ska därför planeras in i alla 
nya detaljplaner i kommunen. 

God välfärd kräver stabil finansiering 

För att kunna hålla den orange tråden i rätten till ett värdigt liv är det självklart att 
välfärden vilar på en stabil ekonomisk grund. En stabil kommunal ekonomi 
förutsätter ett aktivt arbete för att stimulera etableringar, bostadsbyggande och 
företagande - för utan att nya arbetstillfällen tillkommer kan en kommun aldrig 
uppnå en hållbar tillväxt. 

Förutom att en kommuns attraktivitet avgörs av hur väl all samhällsservice (vatten, 
avlopp, gator, vägar, parker, kollektivtrafik och mycket mer) fungerar, så avgörs den 
av hur den som vill etablera sig blir välkomnad. Därför måste Sala kommun bygga en 
organisation för etablering av handel och verksamheter, och utveckla ett strategiskt 
och systematiskt näringslivsarbete. På så vis kan vi arbeta mot målen i 
näringslivsprogrammet, och skapa Västmanlands bästa näringslivsklimat. 

Det starka och diversifierade näringslivet i Sala kommun är en mycket värdefull 
resurs. Genom samverkan kan kommunen bidra till att ytterligare stärka det lokala 



näringslivet. För att kunna åstadkomma detta behövs en samverkansyta som kan 
utgöra en plattform, och därför ska Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening 
utvecklas i den riktningen. Inom ramen för detta ska även planeringen för Salas 400-
årsjubileum inrymmas. 

Kommunens attraktivitet avgörs också av hur såväl invånare som besökare upplever 
den. Sala stad har en fantastisk tillgång i våra välskötta parker, som vi har all 
anledning att vara stolta över. Men vi ska också fortsätta att utveckla tryggheten i 
vår kommun. Det förebyggande arbetet måste vara grunden för att på lång sikt 
förbättra tryggheten, men det behöver också finnas tillgång till mer handfasta 
metoder vid behov. Kommunens säkerhetsarbete behöver därför utvecklas och ha 
alltifrån övervakningskameror till ordningsvakter som verktyg att tillgå vid behov. 

Tryggheten måste också vara en grund vid samhällsplaneringen. Att planlägga ytor 
där invånarna känner sig trygga och därför i större utsträckning nyttjar dem under 
dygnets alla timmar är en klok investering som också bidrar till en bättre 
samhällsekonomi genom att stärka kommunens attraktivitet. 

Sala är en cykelstad, där det är nära till allt. Att cykla är inte bara ett miljövänligt 
transportsätt som allt fler fått upp ögonen för i samhällsplaneringen, det är också ett 
transportsätt som bidrar till folkhälsan. Samtidigt väljer många att inte parkera sina 
ofta dyra cyklar på platser där risken för stölder är stor, till exempel vid 
Resecentrum. Detta gäller inte minst det ökande antalet Salabor som använder 
elcyklar. För att ytterligare motivera invånarna i kommunen att välja cykeln framför 
bilen när det går behöver vi arbeta för att skapa trygga cykel parkeringar, bland 
annat vid resecentrum. 

Det ska vara enklare att driva företag 

Oavsett om ett företag vill etablera sig i vår kommun eller ett befintligt företag vill 
utveckla sin verksamhet så måste kommunen vara förberedd på att kunna ge det 
stöd som behövs. Därför måste planberedskapen förbättras, och den nya 
översiktsplanen måste antas för att på sikt göra det enklare att arbeta utan att 
behöva detaljplanelägga i onödan. 

Det måste också finnas tydliga och väl fungerande processer inom kommunen, så att 
den som vill etablera eller utveckla en verksamhet inte bara känner sig väl 
mottagen, utan också så snabbt som möjligt kan komma igång med sin etablering. 

Den tillsyn som kommunen utövar måste fortsätta utvecklas med minskar krångel i 
fokus. Det är också viktigt att Sala kommun fortsätter hålla låga taxor för tillsyn, och 
har som ambition att sänka taxorna ytterligare. Vi behöver också göra taxesystemet 
mer lättförståeligt för de verksamheter som vi utövar tillsyn gentemot, och därför 
ska Rättviksmodellen införas. 

Sala kommun måste också fortsätta att arbeta aktivt för att vara en skicklig 
upphandlare, och stärka samarbetet med de lokala företagen för att få ökad 



förståelse och samsyn kring vilka möjligheter en effektiv kommunal upphandling 
medför. 

För att näringslivet ska få möjlighet att utvecklas måste kommunen hela tiden vara 
noggrann med att inte konkurrera med näringslivet. Grundregeln måste vara att en 
kommun inte ska ägna sig åt sådant som någon annan kan göra lika bra eller bättre. I 
flera kommuner har en "visselblåsarfunktion" införts där otillbörlig konkurrens kan 
rapporteras, och en sådan ska Sala kommun därför också införa. 

Ett gott liv förutsätter livsmedel av god kvalitet 

Sala kommun har goda möjligheter till att inte bara öka självförsörjningsgraden av 
livsmedel utan också göra tillgången till hållbara livsmedel till en bidragande faktor 
till kommunens attraktivitet som också stärker de gröna näringarna, som utgör över 
50 % av vårt näringsliv sett till antalet företag i kommunen. 

För att kunna öka självförsörjningsgraden och hålla hela kommunen levande måste 
vi se jord- och skogsbruk som den tillgång det är, och värna 
livsmedelsproduktionen. Vi måste också utveckla livsmedelsförädlingen lokalt. Här 
fyller Ösby Naturbruksgymnasium och det Gröna kompetenscentret en viktig roll, 
varför vi måste fortsätta utveckla verksamheten. 

Vi har också god tillgång till jakt i vår kommun, och vi måste se viltmaten som den 
värdefulla resurs den är. Genom att underlätta förädlingen av vilt kan vi inte bara 
öka självförsörjningsgraden, utan vi kan också skapa arbetstillfällen och ge tillgång 
till hållbara livsmedel samtidigt som vi kan minska skadorna på lantbruket. 

Sala kommun är den kommun i Västmanland som drabbades hårdast av radioaktivt 
nedfall efter Tjernobylolyckan på 1980-talet, och idag påverkar det möjligheten till 
att ta vara på det annars utmärkta kött som vildsvinsstammen medför. Idag behöver 
jägarna själva bekosta cesiumprover av köttet från vildsvin, vilket leder till både 
kostnader och krångel och därför minskar avskjutningen. Andra kommuner med 
liknande förutsättningar har infört ett kommunalt stöd för dessa cesiumprover, och 
därför ska Sala kommun ska införa ett system motsvarande det som finns i Heby. 

Sala kommun både konsumerar och producerar kött. I andra kommuner, till 
exempel Rättvik, som har liknande förutsättningar har man infört återtag, där de 
kommunala köken använder köttråvara från egen produktion. Genom att arbeta på 
det sättet får de kommunala köken tillgång till kött av högsta kvalitet på det mest 
hållbara sätt man kan tänka sig. Därför ska återtaget införas som princip även i Sala 
kommun. 



Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 

Under hösten 2021 kommer kommunfullmäktige att fastställa nya utvecklingsmål 
inom de nyligen beslutade målområdena. Dessa utvecklingsmål tas fram i särskild 
ordning, och kommer att ligga till grund för kommande års budgetarbete. Alliansens 
budgetförslag bygger i stor utsträckning på samma målområden, och ska därför 
också ses i ljuset av de utvecklingsmål som kommer att beslutas under hösten 2021. 

Investeringar och finansiering 

De närmaste tio åren står Sala kommun inför stora investerings behov, samtidigt 
som det blivit alltmer uppenbart att inte är hållbart att fortsätta lånefinansiera i den 
takt som kommunen gjort de senaste fem åren. 

Bland de investeringar som kommunen står inför under planperioden finns bygget 
av den nya Åkraskolan, renoveringen och tillbyggnaden av Kyrkskolan i Möklinta, 
bygget av nya LSS-boenden och framförallt omfattande renoveringar av det 
befintliga byggnadsbeståndet. 

Behovet av en långsiktig investeringsplanering har blivit uppenbart. Det är därför 
mycket glädjande att flera stora utredningar om verksamheternas framtida 
investerings behov har gjorts under 2020. Dessa har i sin tur lett fram till en 
investeringsplanering som sträcker sig fram till 2029, som har beslutats av 
kommunstyrelsen och utgör underlag för de budgetar som nu läggs fram. Den 
långsiktiga planeringen innebär att Sala kommun kommer att kunna klara av den 
stora investeringsutmaningen med till allra största delen självfinansierade 
investeringar. 

Även om den långsiktiga planeringen och de prioriteringar som gjorts i den har 
reducerat upplånings behovet för de kommande investeringarna, så är det 
fortfarande angeläget att vidta åtgärder för att ytterligare reducera 
upplåningsbehovet. Därför ska Sala kommun skyndsamt se över vilka kommunala 
fastigheter (såväl skogsfastigheter som tomter och byggnader) som kan avyttras för 
att självfinansiera de kommande investeringarna och värna kommunens likviditet. 



Finansiella ramar och mål 

1. Driftbudgetramarna för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 1 
2. Investerings budgetramarna för nämnderna fastställs i enlighet med bilaga 2 
3. Utdebiteringen fastställs till 22,31 % för år 2022, i enlighet med bilaga 1 
4. Till kommunstyrelsens förfogande anslås 4 611 tkr, i enlighet med bilaga 1 
5. Resultatmålet för år 2022 fastställs till 24 590 tkr inklusive återställande av 

negativt resultat, år 2023 till 25 058 tkr samt år 2024 till 32 110 tkr, i 
enlighet med bilaga 1 

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

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

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

9. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2022 

10. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att ytterligare upplåna, det vill säga 
öka kommunens skulder med under 2022 med totalt 50 000 tkr, under 2023 
med totalt 85 0000 tkr samt under 2024 med totalt 85 000 tkr 

11. Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta+ 1 % på 
insatt kapital 

12. Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneräntan+ 1 % på 
insatt kapital 

13. Inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB 
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Förutsättningar för beräkningar 

Kommunalskatt 

Befolkningstal 

antal invånare 

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 

och omsättning av lån 

Pensionskostnader 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 

utjämning och fastighetsavgift 

PO-på lägg, prel 

Internränta 2022 

PKV 

Prisindex för kommunal verksamhet 

Arbetskrafts kostnad 

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 

Kapitaltjänstkostnader 

Återstår att fördela ut i ramar 

22,31% 

2022 2023 2024 
23 000 23100 23 200 

2022 2023 2024 
0,79% 1,04% 1,38% 

KPA:s prognos 2021-05-05 

Cirkulär 21:23 2021-05-24 

40,15% Cirkulär 20:58 2020-12-22 

1,00% Cirkulär 21:11 2021-02-10 

Cirkulär 21:20, 2021-04-29 

2022 2023 2024 
2,2% 1,9% 3,1% 

1,7% 2,0% 2,1% 

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

2022 2023 2024 
-1096 639 -1125 535 -1161 704 

-440 252 -440 590 -443 803 

1,6% 1,6% 2,0% 

24 590 25 058 32110 

4611 4698 4 817 

0,30% 0,30% 0,30% 

94934 95 788 99450 
261421 266 373 274 606 

80189 84113 88 537 
2 547 4826 8 589 

-332 974 -339 301 -349 819 

-93 597 -98 386 -103 681 

-1495171 -1 522 955 -1550 898 
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Fördelning Nämnder 

Nettoram 
2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 210 897 222 678 226 816 230 977 
Kultur-och fritidsnämnd 56 887 59 641 60 749 61863 

Revision 890 933 950 968 

Överförmyndare 3 068 3 217 3 277 3 337 

Skolnämnd 580 249 608 334 619 638 631007 
Vård- och omsorgsnämnd 575 152 600 369 611526 622 746 

Summa totalt 1427143 1495171 1522 955 1550898 

I förhållande till föregående års ram 4,8% 1,9% 1,8% 

I förhållande till 2021 års ram 4,8% 6,7% 8,7% 

Resultaträkning 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Verksamhetens intäkter 369 255 331429 366 562 366 562 366 562 

Verksamhetens kostnader -1727119 -1701019 -1 796127 -1818 690 -1842 833 

Avskrivningar -68 226 -78 240 -80 189 -84113 -88 537 

VERKSAMHETENS -1426 090 -1447 830 -1509 754 -1536 241 -1564808 
NETTOKOSTNADER 

Skatteintäkter 1024 435 1038 276 1096 639 1125 535 1161 704 

Generella statsbidrag och utjämning 437 498 430 627 440 252 440 590 443 803 

Finansiella intäkter 8 264 4 369 4328 4 328 4 328 

Finansiella kostnader -6 087 -6 346 -6 875 -9154 -12 917 

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDINÄRA POSTER 38021 19097 24590 25058 32110 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 38021 19097 24590 25058 32110 
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Kassaflödesanalys 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 

LÖPANDE VERKSAMHET 

Årets resultat 38 021 19 097 24590 25 058 32110 
Justering för ej likviditetpåverkande poster 64987 76 393 78497 82 858 87 283 
Övriga likviditetspåverkande poster 3 548 0 0 0 0 
Poster som redovisas i annan sektion -8 079 772 872 872 872 
Medel från vh före förändring av rörelsekapital 98477 96 262 103 959 108 788 120 265 

Ökning/minskning kf fordringar -23 398 0 0 -2 231 -3 709 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 646 0 0 5 745 9 551 
Ökning/minskning förråd och varulager -179 0 0 -75 -124 
Kassaflöde löpande verksamhet 94546 96 262 103 959 112 228 125984 

INVESTERINGSVERKSAMHET 
Investering i immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 
Försäljning av immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 
Investering i materiella tillgångar -106 016 -125 058 -147 710 -196 656 -184 917 

Försäljning av materiella tillgångar 7160 0 0 0 0 
Investering i finansiella tillgångar -245 0 -585 -2 778 -4 970 

Avyttring av finansiella tillgångar 1 715 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -97 386 -125 058 -148 295 -199 434 -189 887 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Nyupptagna lån 30 000 0 50 000 85 000 85 000 
Amortering av långfristiga skulder -25 805 -26 035 -27 702 -29 119 -31 952 
Amortering av skulder för finansiell leasing -231 0 0 0 0 
Ökning långfristiga fordringar -303 0 0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 661 -26 035 22 298 55881 53048 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 
Bidrag till statlig infrastruktur -1000 0 0 0 0 
Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur -1000 0 0 0 0 

Årets kassaflöde -179 -54 831 -22 038 -31325 -10 855 
Likvida medel vid årets början 80156 79979 25148 3109 -28 216 
Likvida medel vid årets slut 79 979 25148 3109 -28 216 -39 070 
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Balansräkning 

Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 
2020 2021 2022 2023 2024 

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 1549 770 1595 815 1663 048 1777497 1877974 

Omsättn ingstil lgånga r 

Förråd 3 929 3 929 3 929 4004 4128 

Fordringar 117 400 117 400 117 400 119 631 123 339 

Kassa och bank 79977 25148 3111 -28 215 -39 069 

Summa omsättningstillgångar 201306 146477 124440 95420 88398 

SUMMA TILLGÅNGAR 1751076 1742 292 1787488 1872 917 1966 372 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Ingående eget kapital 681340 719 361 738 458 763 049 788107 

Årets resultat 38 021 19 097 24590 25 058 32110 

Summa eget kapital 719 361 738458 763 049 788107 820 217 

Avsättningar för pensioner 48047 46200 44508 43 253 41999 

Skulder 
Långfristiga skulder 681309 655 274 677 572 733 453 786 501 

Kortfristiga skulder 302 359 302 359 302 359 308104 317 655 

Summa skulder 983 668 957 633 979 931 1041557 1104156 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 1751077 1742 292 1787488 1872 917 1966 372 

lnvesteringsbudget/Plan 

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 

Kommunstyrelsen 
Kommunchef 2 200 2 525 3 012 5 790 6 742 1010 0 0 

Personalkontor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ekonomikontor 1000 0 0 0 0 0 0 0 

Räddningstjänst 4000 1550 350 3 300 1000 3 300 0 1000 

Tekniskt kontor 143 010 200 475 169 250 124 850 65 600 74 200 85150 82 250 

Samhällsbyggnadskontor -9 000 -19 500 -700 -700 -700 0 0 0 

Summa Kommunstyrelsen 141210 185050 171912 133 240 72642 78 510 85150 83 250 
Kultur- och Fritidsnämnd 0 0 1000 0 0 0 0 0 

Skolnämnd 4000 6 250 4400 3100 2 900 2 500 2 000 2 000 
Vård- och omsorgsnämnd 2 500 1500 250 100 350 100 100 100 

Summa 147 710 192800 177 562 136440 75892 81110 87 250 85 350 
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! Bilaga 2, investeringsramar 

NETTOINVESTERINGAR I 2022 ÅRS PRISER (RAMAR) 2 022 

Kommunstyrelsen 141210 
Kultur- och fritidsnämnden 0 
Revisionen 0 
Överförmyndaren 0 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 4000 
Vård- och omsorgsnämnden 2 500 

ARLIGEN ATERKOMMANDE INVESTERINGAR 

Budget 2022 

KOMMUNSTYRELSEN 32910 
Kommunchef 
Personalkontor 
Ekonomikontor 
Tekniskt kontor 32910 
Kontorsledningsprogram 

Gatuprogram 10 560 
Parkprogram 1550 
VA-program 6800 
Kart - mätprogram 

Lokalprogram 13 500 
Gruvans vattensystem program 500 
Räddningstjänst 
Samhällsbyggnadskontor 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

UTBILDNINGS· OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 4000 

VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 2000 

SUMMA 38910 

STRATEGISKA INVESTERINGAR 

Budget 2022 
KOMMUNSTYRELSEN 90800 

Kommunchef 1200 
Personalkontor 
Ekonomikontor 2000 
Tekniskt kontor 92600 
Kontorsledningsprogram 

Gatuprogram 5100 
Parkprogram 2850 
VA-program 1350 
Kart - mätprogram 
Lokalprogram 79 200 
Gruvans vattensystem program 4100 
Räddningstjänst 4000 
Samhällsbyggnadskontor 9000 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

UTBILDNINGS - OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

VÅRD - OCH OMSORGSNÄMNDEN 500 

SUMMA 91300 

EXPLOATERINGSINVESTERINGAR 

Budget 2022 
KOMMUNSTYRELSEN 17500 

Kommunchef 
Personalkontor 
Ekonomikontor 
Tekniskt kontor 17500 
Kontorsledningsprogram 

Gatuprogram 9 300 
Parkprogram 300 
VA-program 7900 
Kart - mätprogram 

Lokalprogram 
Gruvans vattensystem program 

Räddningstjänst 

Somhällsbyggnadskontor 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

UTBILDNINGS - OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

VÅRD - OCH OMSORGSNÄMNDEN 

SUMMA 17 500 

TOTALT 147710 

2 023 

185 050 
0 
0 
0 

6 250 
1500 

Plan 2023 
35300 

35300 

10450 
1550 
6800 

16000 
500 

I 

6250 I 

200 I 

41750 

Plan 2023 
129600 

2 525 

145025 

4 600 
3 875 

10400 

122 000 
4150 
1550 

19 500 

I 

I 

1300 I 

130900 

Plan 2023 
20150 

20150 

12 550 
1000 
6 600 

I 

I 

I 

20150 

192800 

2024 

171912 
1000 

0 
0 

4400 
250 

Plan 2024 
27900 

27900 

3 050 
1550 
6800 

16000 
500 

4400 

32300 

Plan 2024 
114 512 

3 012 

111850 

5 700 
1400 

14 200 

87000 
3 550 

350 
700 

1000 

250 

115 762 

Plan 2024 
29500 

29500 

19 300 
2 300 
7900 

29500 

177562 
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SALAS BÄSTAS 
TILLVÄXTBUDGET 2022-2024 

1f BÄSTÅ ■ 
Sammanfattning 
Salas Bästa budget 2022 tar höjd för att ha en vision om hur Sala kommun 
ska bli en hållbar tillväxtkommun som växer socialt, ekonomiskt och 
klimatsmart, med ökande antal skattebetalare, bostäder, företag och 
förbättrad samhällsservice i hela kommunen! 

Salas Bästa 
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1. Salas Bästas budget och strategisk plan 

Salas Bästa budget och strategiska plan 2022 -2024 tar återigen höjd för att ha en vision om 
att Sala kommun ska bli en hållbar tillväxtkommun som växer socialt, ekonomiskt och 
klimatsmart, med ökande antal skattebetalare, bostäder, företag och förbättrad 
samhällsservice i hela kommunen, något som är Salas Bästas vision för Sala. Fr o m 2021 har 
även kommunen tagit fram en vision och övergripande mål, som vi gemensamt ska arbeta 
mot från och med denna budget. Det har vi tagit avstamp ifrån i år och vi har granskat de 
målområden som kommunen har satt upp. Vi har därifrån satt upp både förslag till 
förbättringar och utredningar som vi gärna ser blir verklighet de kommande åren. 

2.Vision Sala kommun 
"Sala kommun - ett hållbart och tryggt samhälle med livskvalitet och 

växtkraft" 
Under 2021 har Sala kommun äntligen antagit en ny vision. Även om det inte blev ordagrann 

utifrån det förslag som vi föreslog, kan vi ställa oss bakom slutresultatet. Genom att hela 

kommunen arbetar mot samma vision, kommer det att bli lättare att genomföra de 

förbättringar som behövs för att kommunen ska kunna nå visionen. Visionen har även delats 

upp i 3 övergripande målområden som vi kommer att utgå från i vårt förslag. 

3. Övergripande mål 

I och med att visionen antogs har kommunen nu arbetat fram övergripande mål. Dessa måste vi utgå 
från när vi planerar budget och strategisk inriktning. ETT VÄXANDE SALA, ETT HÅLLBART SALA samt 

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA. Utöver övergripande mål har kommunen även antagit en 
värdegrund som ska genomsyra hela verksamheten. 'Enkelt- Effektivt- Medborgarvänligt'. 

3.1 ETT VÄXANDE SALA 

"Växande har flera dimensioner. En viktig dimension är att individer ges möjlighet att 
utvecklas och växa som individer, i ett livslångt lärande. En annan dimension är att 
kommunen också växer befolkningsmässigt och ekonomiskt hållbart. En positiv 
befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller 
framtida skatteintäkter som för att berika kommunen genom att bidra med nya ideer, tankar 
och erfarenheter. Det innebär att kommunen behöver erbjuda god service men också verka 
för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att 
skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. Sala är en företagsam 
kommun med god entreprenörsanda. Vi har ett differentierat näringsliv med allt ifrån 
tillverkningsindustri till tjänsteföretag och handel, och inte minst en stark grön näring. Det 
finns en god blandning av små, medelstora och stora företag. Näringslivet har en lokal 
förankring i samhället med bra kontaktnät och god samverkan mellan företag och 
organisationer. Sala kommun ska erbjuda Västmanlands bästa förutsättningar för 
företagande. Ett starkt och diversifierat näringsliv är viktigt inte bara för att göra kommunen 



attraktiv. Det skapar också förutsättningar för att kunna finansiera det ökade tjänstebehov 
som tillväxt medför. Förutsättningar för ökad inflyttning och företagande är att fler bostäder 
byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom förskola, skola och vård och omsorg. 
En utvecklad kollektivtrafik och infrastruktur möjliggör boende och arbete i alla delar av 
kommunen och ger tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad. Civilsamhället har 
stor betydelse för kommunens attraktivitet och växtkraft. Ett rikt och starkt föreningsliv 
bidrar till folkhälsa och demokrati, och är en viktig faktor för många som väljer var de ska 
bosätta sig." 

Hur har det då gått för kommunen att uppnå ett växande Sala? 

3.1.1 BEFOLKNINGSTILLVÄXT -+ 
2020 minskade antalet invånare i Sala igen, efter många års tillväxt vilket är ett misslyckande, då 
tidigare vision tydligt var att kommunen skulle bli 25 000 invånare senast 2024. Men den senaste 
kvartalsrapporten från SCB för första kvartalet 2021 visar på en liten uppgång i antalet invånare vilket 
nu är 22 896 st och som ändå ger ett litet hopp. 

3.1.2 ARBETSLÖSHET 1" 
När det gäller individuellt växande är det mer svårt att mäta. Ett sätt kan dock vara att titta på 
arbetslöshet. I och med Coronan har arbetslösheten ökat rejält i hela landet, Sala sticker dock ut med 
en högre arbetslöshet än alla kommuner ovägt medel och rikssnitt. Arbetslösheten låg 2019 på 6,5% 
och gick under 2020 upp till 7,8%, medan medelvärdet i riket var 7,2%. Det finns med andra ord 
mycket som pekar på att kommunen måste arbeta aktivt med att minska arbetslösheten det 
kommande åren och de verksamheterna ligger idag under Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. 
Men även under Näringslivskontoret som borde ges förutsättningar att kunna öka antalet 
etableringar till Sala igen. 

3.1.3 ARBETSTILLFÄLLEN a-. 
Hur har det gått för det differentierade näringslivet? Antalet nystartade arbetsställen antal/1000 inv 
är ett nyckeltal som finns, Sala låg 2019 bland de 25% bästa kommunerna i Sverige med 16 
nystartade arbetsställen. 2020 minskade Salas siffror till 15,1 och i och med det hamnade Sala på 
samma siffra som medelvärdet för alla kommuner, men under rikssnittet som är 15,7. Detta är ännu 
en indikator som pekar på att etableringsarbetet måste bli bättre. 

I Sala arbetade 2019: 21, 7% med sociala tjänster, vård och omsorg av den arbetsföra befolkningen. 
12,7% arbetade inom utbildning, 11,1 % arbetade inom Bygg och anläggning, 9,3% arbetade inom 
tillverkning, 8,9% arbetade inom handel, 8,1% arbetade inom offentlig förvaltning/civilt försvar, 5,7% 
arbetade inom företagstjänster, 5,2% arbetade inom jordbruk. 4, 7% arbetade inom kulturella och 
personliga tjänster. 2,6% arbetade inom transport och 2,4% arbetade inom restaurang. 1% inom 
försäkring och bank och 1% inom energi och miljö och 0,8% arbetar inom kommunikation. Sala 
kommun är med andra ord en kommun med många som arbetar inom omsorg och tillväxtberoende 
verksamheter såsom bygg och industri. Därför är en investering i förstärkt välfärd även en förstärkt 
skattekraft, precis som ett ökat bostadsbyggande både ger fler skattebetalare, men även arbete till 
de som redan bor här. 

3.1.4 UTBILDNINGSGRAD t 
Även om Sala fortfarande ligger under både ovägt medel alla kommuner och rikssnittet gällande 



antalet högutbildade invånare 25-45 år, så har antalet ökat i positiv inriktning den senaste 5 års 
perioden. 2015 var 15,3% av befolkningen högutbildad, 2020 har siffran ökat till 16,8% av den totala 
befolkningen mellan 25-64 år, enligt SCB. Det innebär att det är fler som antingen utbildar sig längre, 
eller fler som kommit hit som redan har en högre utbildning än tidigare. Detta ska dock jämföras med 
medeltalet i kommunen som är 20,6% och 28,9% som är rikssnittet. Ofta så innebär en högre 
utbildningsgrad en högre lön och i kommunal ekonomi även en högre skatteintäkt till välfärden. 
Därför är det av vikt att vi även arbetar för att säkerställa att de lokala företagen kan växa och 
attrahera fler välutbildade medarbetare som väljer att även bo i Sala. Sala har mycket att attrahera 
denna grupp med, fina miljöer, fortfarande lägre priser än storstäderna samt nära till service och 
omsorg även på landsbygden. 

3.1.5 NYA BOSTÄDER f 

När det gäller Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv, så har Sala ökat till 1,8. 

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 

Alla kommuner lämnar månatligen uppgifter om beviljade bygglov. lnsamlingsrutinerna utgår från 

PBL. Uppgift om färdigställande ska primärt baseras på det slutbesked som byggherren ska få från 

byggnadsnämnden för bygglovsärendet. Dividerat med antal invånare 31/12. Källa: SCB. Ovägt medel 

kommuner ligger 2020 på 1,2 och rikssnittet på 1,1. Sala har med andra ord lyckats få till fler 

bostäder i småhus under året än 75% av resten av Sverige. Den bästa kommunen i landet under 2020 

är dock Båstad, som lyckats få till 7,3. Detta är en indikator på att kommunen är på rätt väg, men 

fortfarande har mycket att göra. 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv (N07906} så har Sala minskat från 

3,5 till 2,2. Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive 

loftgångshus. Alla kommuner lämnar månatligen uppgifter om beviljade bygglov. lnsamlingsrutinerna 

utgår från PBL. Uppgift om färdigställande ska primärt baseras på det slutbesked som byggherren ska 

få från byggnadsnämnden för bygglovsärendet. Dividerat med antal invånare 31/12. Källa: SCB. 

Tyvärr har både Norrmalm och Östra kvarteren dragit ut på tiden, om de hade varit byggda eller 

under uppbyggnad så hade denna indikator pekat rakt uppåt. Men med åtanke på att det faktiskt nu 

ska byggas en hel del flerbostadshus både i Sala och på sikt även i Ransta, ser vi fram emot att se 

denna indikator gå i taket! 

Bostadsbyggande har äntligen kommit igång, vi vet att inom de närmaste åren kommer det att 

komma flera nya bostadsområden i kommunen, då det finns flera avtal tecknade med företag nu 

som faktiskt vill och ska bygga. Silvervallen, Ransta, Kumla, Norrmalm kommer alla att växa och 

behöver marknadsföras. Nu arbetas det även fram nya möjliga bostadsområden runt om i 

kommunen utifrån de olika tätorterna och utvecklingsorter i den översiktsplan som pågår, med bland 

annat nya sjönära tomter. Något som vi i Salas Bästa tidigare efterfrågat. Detta kombinerat med de 

satsningar som görs i grannkommuner som Västerås, som satsar åt Salas håll på Finnslätten, Avesta 

som satsar i Horndal och Heby som satsar på Morgongåva, ökar Sala kommuns möjligheter 

ytterligare för tillväxt i dess närområden. Salas Bästa vill därför att kommunen nu sätter igång och 

verkligen marknadsför och lyfter de projekt som är pågående och komma skall. För att det ska kunna 

genomföras måste vi allokera resurser till det. Etableringsarbetet måste komma till steg 2 nu. 

Uppsökande verksamhet! Vi vill att kommunen ligger på och samarbetar med Västerås om att 



utveckla tågbanan mellan Sala och Västerås, med fler stopp för att de som kommer att jobba på 

Finnslätten även ska kunna bo i Kumla, Ransta, Tillberga. Detta kan leda till att tomterna i Kumla 

behöver tas fram snabbare och att Ranstas detaljplaner marknadsförs hårdare. Då Finnslätten även 

ligger längs med riksväg 56 så ger detta också ökad möjlighet för även Kila och Sätrabrunn att växa 

ytterligare. I Heby växer Morgongåvas e-handelslagerområde så det knakar, något som även ökar 

möjligheten för många i Sala till arbetstillfällen. Framför allt ungdomar. Detta kan man ta sikte på i 

arbetet med utveckling av pendlingsnära områden som Norrmalm i centrala Sala. Sala behöver fler 

ungdomsbostäder och Norrmalm ligger väldigt bra till i detta syfte. Avesta växer också och 

framförallt i Horndal med e-handelsföretag, detta kommer att ge helt nya förutsättningar för norra 

Sala att växa. Detta kan påverka både Möklinta, Saladamm och Broddbo. Även här skulle Sala 

kommun kunna inleda utvecklingssamverkan med Avesta och Heby för att säkerställa att vi kan 

erbjuda de företag som etablerar sig bostäder och arbetskraft. 

Svartådalsområdet (Västerfärnebo och Salbohed) har med sina naturtillgångar liksom nedre 

Dalälvsområdet (Möklinta) förutsättningar att locka till naturnära boende. I en tid följt av pandemin 

förutspås en större utflyttning från storstäder och urbaniseringen avtar. Därför måste Sala rusta för 

att kunna ta emot nyinflyttare från Stockholm tex. Vi ligger på både bil- och tågpendlingsavstånd 

från norra Storstockholm och det ska vi i alla lägen dra nytta av. 

Om vi dessutom själva utvecklar kommunen att bli som våra kringkommuner och aktivt bearbeta och 

slåss för att få hit egna etableringar kan vi vända både arbetslöshets siffror, arbetstillfällen och ökat 

bostadsbyggande betydligt snabbare. Det ger ökad skattekraft till välfärden. 

3.1.6 NÄRINGSLIV -. 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (U07451) Sala ligger på 75 år 2020. Medel på 
74. 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Nöjd Kund 
Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas 
helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande kommuner (som 
gör undersökningen i efterhand) eller kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa 
avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat. Källa: SKR. Sala ligger numera på ett medel från att ha 
varit bäst i klassen för något år sedan i denna undersökning. Fördelen med denna undersökning är 
att den är utifrån upplevd kvalitet, den visar att arbetet med att nå kommunens nya värdegrund" 
'Enkelt - Effektivt - Medborgarvänligt' faktiskt har en framtid eller ej. Genom att arbeta aktivt med 
denna värdegrund kommer företagsklimatet att sakta bli bättre. Det är inget som görs på ett par 
sekunder, utan det är en kulturförändring som behöver genomföras i hela verksamheten. Nu finns 
det dock en tydlig gemensam politisk inriktning åt rätt håll, som vi kommer att följa och arbeta för att 
bibehålla. 
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3.1.7 KVALITATIV SKOLA OCH BARNOMSORG ' 

Spindeln visar kommunens täge i förhållande tftt de 10 % kommuner som har bäst (positiv referens) respektive sämst (negativ referens) resultat , för varje nyckeltal. 

Elever i åk 9 som 
uppnåt t kunskapskraven 

i alla ämnen, 
hemkommun, andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i svenska 
inkl. svenska som 

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i engelska, 
hemkommun, andel (%) 

Elever i åk 9, Elever i åk 6 med lägst meritvärde, ~------~ 
hemkommun, betyget E i matematik, 

genomsnitt (17 ämnen) hemkommun, andel(%) 

Tittar vi på öppna jämförelser så ligger högstadiet riktigt illa till. Mellanstadiet har tvärtom visat 
bättre resultat och ligger på ett genomsnitt och nästan bland de 10% bästa kommunerna i Sverige 
gällande matematik, medan högstadiets resultat sjunkit. Nedan är en sammanställning över resultat 
över tid för samma årskull. Här kan man se att det är lika för tre olika årskullar vilket då gör att man 
kan utesluta att det endast är en årskull med stora behov, eller särskilda svårigheter. 
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- ~K 3 2012, ~K 6 2015, ~K 9 2018 

--AK 3 2013, AK 6 2016, AK 9 2019 

--ÅK 3 2014, ÅK 6 2017, ÅK 9 2020 

Sala 

Elever i åk 3 som deltagit i alla 
delprov som klarat alla delprov 
för ämnesprovet i matematik, 

hemkommun, andel(%) 

76 

69,7 

61,5 [ 

Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 

hemkommun, andel (%) 

83 

82,0 

79,8 

Elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 

hemkommun, andel (%) 

76,2 

68,6 

68,3 

Är Sala kommuns grundskola och förskola dyr i jämförelse med andra kommuner? Satsar Sala 
kommun mycket? Svaret är nej, totalt sett så ligger Sala kommuns nettokostnader lägre än 
jämförelsekommunen. Sedan 2017 har kommunen satsat allt mindre och mindre på skolan totalt. 
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Nettokostnadsawikelse grundskola F-9, (%) (N 15001) 

Awikelse i procen t mellan net tokostnad och re ferenskostnad för grundskola inkl. förskoleklass, kr/ inv. Nettokostnad är brut tokostnad minus bruttointäkt. Re ferenskostnaden bygger på nettokostnaden 
för grundskola och förskoleklass i riket , andel 6-15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskj uts. Därutöver t illkommer del av 

standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckli ng. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre 
kostnadsläge än statistiskt förvän tat. Från och med 20 19 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt pga fö rändri ngar i kostnadsut jämningen. Detta påverkar jämförbarheten med t idigare år. 
Källa: SKR. 

Trots att Sala kommun har många skolenheter, vilket innebär högre kostnader för lokaler ligger Sala 
mindre än 5% över referenskostnaden 2019 och troligen ännu lägre 2020, då grundskolan visar på 
rejäla underskott 2021 bland enheterna. Inom förskolan ligger Sala kommun betydligt lägre än 
referenskostnaden vilket innebär att förskolan är väldigt effektiv, eller underfinansierad. Med tanke 
på de senaste årens köer till förskolan, vet vi att behoven varit stora. 

..., Nettokostnadsawikelse förskola inkl. öppen förskola , (%) 

Trend 
Urval : Alla komm uner (ovägt medel) 
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Nettokostnadsaw ikelse förskola inkl. öppen förs kola , (%) (N 11 024) 
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Alla kommuner (ovägt medel) 
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·1.3 

2019 

2019 

·4.3 

2020 

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/ inv. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus 
bruttointäkt . Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler fö r det aktuella året . Standardkostnaden för förskolan beräknas med hjälp av variablerna genomsnittlig vistelsetid på 
förskola samt ande l 1 ·5 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge 
än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnads.avvikelse på ett nytt sätt pga förändringar i kostnadsutjämningen. Detta påverkar 
jämförba rheten med tidigare år. Källa: SKR. 

Antalet barn som får barnomsorg i den privata förskolan har ökat de senaste åren, då de avlastat 
kommunen som helt enkelt saknat platser. 2020 var siffran 12,2%. Sala kommun har genom 
samarbete med de fristående förskolorna lyckats hålla nere kostnaderna genom att kommunen inte 
behövt ta lika många investeringar i egen regi då behovet varit större än vi haft lokaler till. De privata 
förskolorna kompletterar på så sätt kommunens verksamhet. När det gäller dagbarnvårdare så har 
de privata i stort sett tagit över helt. Här finns endast 3 st dagbarnvårdare kvar i kommunal regi. 
Genom att kombinera Fritids med skolverksamheten har kommunen också hållit nere kostnaderna 
rejält för fritidsverksamheten, eller så har kostnaderna uppstått i grundskolan istället. Barngrupperna 
har minskat 2020 både totalt och per vuxen vilket också inneburit att verksamheterna haft lättare att 
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klara den budget de fått. I senaste månadsrapporten är det tydligt att det är grundskolan som är 
underfinansierad, då de anställningar som behövts göras för att bibehålla lagstadgade uppgifter helt 
enkelt inte haft täckning. 

Öppna jämförelser gymnasieskola - hemkommun 
AV5er resultat för elever som är folk.bokförda i kommunen, oavsett var de går i skala. Spindeln visar kommunens l äge i förhållande till de 10 % kommuner som har bäst (positiv referens) respektive sämst 

(negativ referens) resultat, för varje nyckeltal. 

upp~ått grundläggande 
behörighet till 

Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 

~-------~ hemkommun, andel(%) 

Gymnasieelever som 
uppnått grundläggande 

behörighet till 
universitet och 

högskola inom 3 år, 
yrkesprogram 

hemkommun, andel (%) 

Resultatnyckeltal - Kommunal gymnasieskola " 

Studieresultat 

"' Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 

.., Gymnasieelever med examen inom 3 å.r, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor, andel (%} 

" Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 

" Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 

Betygspoäng efter 
avslutad 
gymnasieutbildning 
hemkommun, 
genomsnitt 

" Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet ti ll univers.i tet och högskola inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 

" Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet t ill univers.itet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 

" Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor 

.., Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde 

Överg.ing till arbet e och studier 

Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt pr()%ram, kommunala skolor, andel (%) 

"Gymnasieelever som gått över ti ll universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%) 

.., Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%) 

" Ungdomar som är etablerade på. arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%) 

Öppna jämförelser Gymnasieskola - Fristående skolor 

Resultatnyckeltal - Fristående gymnasieskola X 

St udieresulta t 

,., Gymnasieelever med examen inom 3 år, fristående skolor, andel (%) 

,., Gymnasieelever med examen inom 3 år, fristående skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde 

"Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, fris tående skolor, andel (%) 

v Gymnasieelever med examen inom 4 år, fristående skolor, andel (%) 

"Gymnasieelever med examen inom 4 år, fristående skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, fristående skolor, andel(%) 

"Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet t ill universitet och högskola inom 3 år, fristående skolor, andel (%) 

v Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet ti ll univers.itet och högskola inom 4 år, fristående skolor, andel (%) 

" Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, fristående skolor 

.., Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, fristående skolor, avvikelse från modellberäkna t värde 

Övergång till arbete oc h studier 
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Jämför vi de kommunala gymnasieskolorna med de fristående så ser det tufft ut om man tittar på 



siffrorna. De fristående skolorna som Salas elever åker till i annan kommun, är bland de 25% bästa i 
Sverige resultatmässigt, medan de som stannar kvar i det kommunala gymnasiet har bland de 25% 
sämsta kommunerna i Sverige i resultat i år. Ett bra jämförande mått kan vara ungdomar som är 
etablerade på arbetsmarknaden eller studerar efter 2 år efter fullföljd utbildning, där kommunen 
faktiskt har bättre värde än de skolor som är fristående utifrån de data som finns. Detta kan det 
absolut finnas olika anledningar till och jämförelsen kanske inte är helt svartvit. Men det som vi vill 
tydliggöra med detta är att det krävs mer resurser för att klara av att hålla en god kvalitet även i den 
kommunala gymnasierna, som också ofta får fler elever med särskilda behov. 

Tittar vi på nettokostnadsavvikelsen för gymnasiet så ligger Sala inte under utan 5% över. En 
anledning till det kan vara att vi bedriver Ösby, som har kostnadskrävande utbildningar. Summa 
sumarum så kan vi konstatera att kvaliteten inom Salas skolor måste förbättras rejält, för att alla 
elever ska lyckas. Då dessa siffror jämför Salas skolor med alla andra hemkommuner kan man bortse 
från att Coronan har haft inverkan. (Alla kommuner har ju varit i samma sits). 

Utöver dessa tydliga siffror inom förskolan, grundskolan och gymnasiet finns det ett stort antal barn 
som glöms bort. De sk. Hemmasittarna. Dessa barn måste få större möjligheter att komma in i 
skollivet igen. Enligt tidigare elevhälsochef fanns det ett mörkertal runt 65 elever som inte kommer 
till skolan alls, eller väldigt sällan 2019, hur det ser ut idag, har nämnden fortfarande inte fått vetskap 
om, men det pågår en kartläggning. Köerna till de särskilda grupperna som Sala kommun erbjuder 
har dessutom växt. Ett behov av en sk. Resursskola i kommunen blir allt mer tydlig och skulle även på 
ett annat sätt möjliggöra så att det blir mer rum för den ordinarie verksamheten i allt för trånga 
skollokaler framöver. 
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3.1.8 KULTUR OCH FRITID -+ 

Resu rser x. 

Kostnader 

,... Kostnad kulturverksamhet, kr l inv 

Kostnad bibliotek, kr/inv 

.., Kostnad mU'i.ik- och kulturskola, kr/ inv 

Kostnad stöd till studieorganistaioner, kr/ inv 

Kostnad a llmän kulturverksdmhet , kr /inv 

v Intäkter kulturverksamhet , kr / inv 

Kostnad för kulturverksamhet , andel av total driftskostnad , (%) 

Genomsnit tlig e levavgift i musik- eller kulturskola, kr/ elever 6- 19 år 

v Kostnad fritidsverksamhet, kr / inv 

"Intäkter f ritidsverksdmhet , kr / inv 

Kostnad för fritidsverksamhet , andel av totat driftskostnad, (%) 

Öppettider 

"' Genomsnittlig öppettid per bibliotek och vecka 

Öppethållande huVt.Jdbiblioteket, timmar/ vecka 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/ barn 0-17 å r 

Deltagande 

Aktivi te tstillfällen för ba rn och unga i kommunala bibliotek, antal / 1000 inv 0-18 å r 

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal / 1000 inv. 

Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/ inv 

"' Lån från kommunala bibliotek, antal / inv 

"' Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år; antal 

"' Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 å r; andel(%) 

Flickor i kulturskolan , 6-19 år, ande l (%) 

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invåna re 7-15 år, (%) (-2018) 

..., Ämneskurser som e rbjuds i musik- eller kulturskolan, antal ämnesområden 

Förekomst av särskilda kurser t ill barn och unga med fu nktionsnedsättning i kulturskolan (Ja• 1, Nej•0) 

Förekomst av öppen verksamhet i kulturskolan (Ja~1, Nej ~0) 

Förekomst av ve rksamhet särskilt riktad titl nyinvandrade (Ja- 1, Ne j•0) 

"'Deltagartillfällen i idrottsföreningar; antal/ inv 7-20 år 

Studieförbunde ns deltagartimmar inom kult ur, anta l/ inv. 

Uppfattning 

"Nöjd Medborgar- Index - Kultur 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 
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D Könsuppdelat Alla år V 

2018 2019 2020 

1 157 1 225 

581 601 

396 404 

17 16 

164 205 

145 116 

1.6 1.7 

1 225 920 

1 452 1 489 

237 163 

2.0 2. 1 

2018 2019 2020 

31.3 

55 55 

10.8 ----227 -5.9 5.5 

4.8 5.0 

306 385 - 11 

59 61 

19 -------22 22 

3.5 3.2 1.5 

65 60 - 59 

Kultur och Fritid har under 2020 tagit över Kulturskolans verksamhet, året innan så låg 

verksamhetens resurstilldelning på samma nivå som medelkommunen. I och med flytten till Kultur 

och Fritid saknas det dock resurser för att klara heltidsmålet, vilket gör att verksamheten är 

underfinansierad. Sala kommun har gått från att ha höga ambitioner till att landa på lägre 

ambitioner. Sala ligger idag jämfört med många andra kommuner efter när det gäller spontan idrott. 

Vi har betydligt färre fotbollsplaner än Heby kommun har och många av de spontanidrottsplatser 

som tidigare fanns runt om i kommunen har hamnat i träda. Sala kommun har dessutom idag en 

ganska hög nivå av personer som lider av fetma. Ett sätt att öka hälsan hos Sala borna är att satsa 

vidare inom skolan med mer aktivitetstid, såsom Varmsätra/Ransta har gjort även i fler skolor samt 

högstadiet och gymnasiet. Fördelen med att kombinera kulturskolan med skolan var också att man 

kunde samutnyttja resurser och lärarna inom kulturskolan kunde även användas i den ordinarie 

undervisningen. Kultur och idrott och rörelse är livsviktigt för en bra hälsa och har även påvisat stora 

fördelar när det gäller inhämtande av kunskap, därför behövs det mer kultur och idrott även kopplat 

till skolan. Vi förespråkar inte att Kulturskolan läggs tillbaka till skolan igen, men att samverkan 

mellan de olika förvaltningsgrenarna måste bli betydligt starkare. Vi vill även se att 

multisportsanläggningar planeras in både vid nya bostadsområden, men även på befintliga 



BUDGET 

bostadsområden där gamla anläggningar ligger i träda. Vitsen är att få till fler som rör sig runt om i 

hela kommunen. Vi vill därför att en investeringsplan för detta läggs in i kommunens strategiska 

investeringsplan. 

3.2 ETT HÅLLBART SALA 

Enligt kommunens målsättning: 

"Sala ska vara en socialt hållbar kommun för människor i livets alla skeden. Vi arbetar innovativt och 

kreativt för ökad mångfald och välfärd ur ett brett perspektiv. Sala kommun värnar om 

naturtillgångar i en strävan för ekologisk mångfald. Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt och 

vår strävan är att bli en helt fossilfri kommun. Den rika historien i hela Sala kommun har skapat ett 

kulturarv som måste vårdas. Vi värnar därför de kulturella värdena när vi bygger för framtiden. Goda 

kommunikationer skapar möjligheter att ta tillvara närheten till större städer och ger tillgång till 

natur och kulturvärden. Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning nås ur 

såväl ett finansiellt som verksamhetsperspektiv. Vi ska arbeta med långsiktiga investeringsplaner och 

med tydliga prioriteringar." 



3.2.1 AGENDA 2030 

Salas Bästa har under flera år nu verkat för att kommunen ska ta tag i de Globala målen 

Agenda 2030 och använda sig av dessa mål och indikatorer för att kunna jämföra Salas 

arbete med social hållbarhet och klimatpåverkan med resten av världen, vi tittar alltid på 

dessa indikatorer och mål när vi värdesätter hur arbetet med ökad social hållbar utvecklas. 

Hur ställer sig vår kommun gentemot andra kommuner, när det gäller Ingen fattigdom, Ingen 

hunger, Hälsa och välbefinnande etc? Enligt Agenda 2030 finns det 17 mål som man kan titta 

på för att se om samhället är hållbart. Vi ville under förra året införa ett mål i Sala kommun 

som säger att Sala kommun ska vara bland de 25 % bästa kommunerna i Agenda 2030s 

indikatorsamling. Dvs att kommunen endast ska placera sig bland de "gröna" kommunerna 

gällande social hållbarhet i indikator sammanställningen. Genom att följa dessa mål, får man 

en väldigt bra överblick över hur väl samhället fungerar och vilka områden som vi behöver 

förbättra oss inom. Utifrån de mål som finns så ligger Sala inte bland de 25% mest hållbara 

kommunerna i år både på totalen och bland de flesta indikatorer. Det är ganska tydligt, men 

det finns ljusglimtar. Sala når målet inom Hälsa och välbefinnande, gällande invånare med 

bra självskattat hälsotillstånd, i en tid då pandemin råder. Detta trots att vi ligger bland de 

25% sämsta kommunerna gällande fallskador och medel livslängd hos kvinnor. 

Inom God utbildning för alla, så är det dock endast röda och gula siffror även i agenda 2030. 

Inom Jämställdheten har kommunen dock lyckats förbättra resultaten från förra året. Det är 

framförallt Rätten till heltid som ger Sala kommun gröna siffror. Där antalet 

heltidsarbetande månadsavlönade fortsätter att öka och nu ligger bland de 25% bästa 

kommunerna i landet. Samtidigt kan vi läsa i Kommunals inlägg till budget att det behövs 

mer samordning gällande införandet. 

Under målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur ligger vi trots ökning av antalet 

anslutna till bredband, fortfarande bland de 25% sämsta kommunerna här krävs det fortsatt 

stark samverkan och koordinering från kommunen, därför måste detta värnas även 

kommande år i budgeten. När det gäller målet bekämpa klimatförändringarna, så har vi gått 

från att vara grön till att bli en gul kommun. Dvs medel kommun. Detta pga att man har 

färre miljöbilar inom organisationen av det totala antalet bilar samt mindre ekologiskt odlad 

mat i köken. 

Inom många av målen ligger Sala kommun bland det gula fältet, dvs inte bäst eller sämst. 

Utifrån den rådande ekonomin som vi haft att utgå från, är detta kanske inget konstigt. 

Satsningar har lyst med sin frånvaro inom de flesta hållbarhetsområden och besparingar 

inom de stora nämnderna har bidragit till att vi blivit en mindre hållbar kommun helt enkelt. 

Det vi vet är att om dessa frågor både får en plan och någon som ansvarar för att koordinera 



kommunens arbete gällande social hållbarhet så tror vi att utfallet kommer att se bättre ut 

2030. Klimatdelen har fått ett lyft sedan vi tillsatte en Miljöstrateg. Vi tror därför att det kan 

vara en väg för att bli en mer socialt hållbar kommun. 

3.3 ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA 

Kommunens förtydligande av målområde: 

"Alla kommunmedborgare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Tillsammans arbetar 

vi för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla bidrar till varandras trygghet. Kommunens 

medborgare, föreningar och näringsliv ska ges möjlighet till insyn och inflytande. Delaktighet ökar 

förtroendet" 

Inom Agenda 2030 finns även detta mål med, "Fredliga och inkluderande samhällen". 

Därför ansåg vi inte att det behövde vara ett eget målområde. Men nu blev det så i alla fall. 

Att förtydliga att trygghet ska infinna sig, är väl aldrig fel, om det inte ger motsatt effekt. D v 

satt medborgarna anser att de blir mer otrygga om otryggheten lyfts upp oftare, utan att 

det finns tydliga tecken på att det behövs. Trygghet är ju en upplevd känsla. Men precis som 

många andra indikatorer så mäts även detta. 

30% av Salas befolkning mellan 16 till 84 år, avstod under 2020 att gå ut själva. Detta innebär 

att Sala upplevs som en bland de 25% otryggaste kommunerna i Sverige. Antalet anmälda 

våldsbrott i Sala minskade under 2020 i jämförelse med 2019, men ligger även här bland de 

25% värsta i landet. Om detta är en högre siffra pga att kommunen har ett fängelse där det 

förekommer våldsbrott är vi inte säkra på. Men oavsett, så ligger övriga anstaltskommuner 

inte bland de 25% värsta i landet, i samma mätning. En annan förklaring kan vara att vi har 

en närvarande polis i Sala eller att vi har en hög anmälningsfrekvens? Oavsett så är dessa två 

indikatorer ett tydligt tecken på att kommunen måste arbeta vidare med upplevd trygghet 

och fortsätta samverka med både näringsliv, statliga myndigheter och föreningar. 

Tittar man på hur kommunen behandlar de som är mest utsatta i samhället så kan vi se att 

antalet verkställda vräkningar har sjunkit i Sala från 30,6 till 26,2 st/100 000 invånare. I 

jämförelse med andra kommuner ligger vi fortfarande högt över medel som är 20. 

Trångboddheten i flerbostadshus har också sjunkit från 18% till 17%, dvs 17% av de som bor 

i flerbostadshus i Sala bor med minst 2 personer per rum (exkl kök och vardagsrum). Här 

ligger Sala kommun nu på medel. För att lösa den situationen krävs det att det nu blir fart på 

byggandet och etableringsarbetet, så att fler flerbostadshus kan komma till. 

Inom hemlöshet och utestängning från arbetsmarknaden så saknar Sala kommun 

fortfarande många delar i socialtjänsten som kan förbättra de hemlösas situation. Sala har 

ingen uppsökande organisation för de akut hemlösa eller aktuell övergripande plan för att 

motverka hemlöshet. Det saknas fortfarande en aktuell överenskommelse om samverkan 



mellan kommunen och frivillig organisationerna i kommunen eller med bostadsföretag. I 

Samma enkät har Salas socialtjänst även svarat att det saknas en aktuellt rutin för att 

motverka avhysning av barnfamiljer, enligt Socialstyrelsens kommunenkät 2020. 

Detta är något som måste åtgärdas inom vård och omsorg under 2022. 

Ett annat aktuellt ämne och något som även Alliansen tar upp i sin budgetskrivelse är Våld i 

nära relationer. Även här saknas samordning och helhetssyn i Sala kommun, samverkan med 

andra aktörer är enligt den enkät som tas fram av Socialstyrelsen helt obefintlig. Varken 

samverkan med polisen, regionen eller kvinnojouren finns, gällande våld i nära relationer. 

Det saknas också rutiner inom de flesta områden. Kartläggning har dock genomförts under 

2020 och viss utbildning av personal, även om en samlad plan för utbildning inom området 

saknas. Sala kommun har en stor röd lampa här, som kommunen måste göra något åt! Vi 

tror att det behövs en förstärkning av staben med någon med övergripande ansvar för dessa 

frågor. Därför behövs en jämlikhetsstrateg som arbetar aktivt för att stödja 

utförarverksamheterna. 

4. Ekonomiska förutsättningar 

Coronapandemin påverkar verksamheterna hårt under 2020, tillslut så lyckades 
kommunledningen och Alliansen att få till ett överskott, mycket tack vare att staten gick in 
och tog över kostnader som också var kopplade till pandemin. Nyligen meddelade staten att 
de kostnader som finns för Coronan under 2021 får kommunerna ta helt själva. Det innebär 
att Sala kommun får svårt att minska de underskott som nu finns pga underfinansiering i de 
stora nämnderna. Och om pandemin fortsätter in på 2022 så kommer det bli ännu svårare 
att få allt att gå ihop. Därför blir det extra viktigt för kommunen att inte ta någon som helst 
onödig eller osäker investering under de kommande åren, i egen regi. 
Samtidigt så har vi ett kommande investeringsbehov på 1,2 miljarder bara inom 
skolverksamheten och ytterligare miljoner tillsammans med vård och omsorg och Kultur och 
fritid och saknar en strategi för vad som ska göras med våra fastigheter, även om det på 
senaste ledningsutskottet beslutades att en sådan ska tas fram. 

För att ta oss tillbaka till en ekonomi i balans, måste vi absolut förbättra 
självfinansieringsgraden rejält samtidigt som det krävs investeringar för att klara av 
lagstadgade arbetsmiljökrav. Det innebär att Sala kommun måste börja sälja av fastigheter 
och tomter utifrån en plan, för att kunna investera för kommande tillväxtbehov och öppna 
upp för att hyresupphandla mer av de lokala fastighetsbolagen. Här handlar det om att 
samverka och dra nytta av varandra för att bygga en starkare kommun. Det handlar också 
om att satsa på att få till en avtalsexpertfunktion inom upphandlingen, så att kommunen 
säkerställer att de avtal som skrivs fram, är det bästa för kommunen ur ett rättsligt och 
ekonomiskt perspektiv. Framför allt så behövs det flera strategier för åt vilket håll 
kommunen ska gå åt. Vi vill se en fastighetsstrategi som pekar på vilka fastigheter vi ska ha i 
egen regi, hur dessa ska driftas och vilken organisation som passar bäst för Salas utveckling. 
Vi vill se en investeringsbudget som bottnar både i de strategiska inspelen, från 



översiktplanen och en kommande fastighetsstrategi. När dessa delar är på plats, kan 
ekonomin följas på ett betydligt bättre sätt och med mer kontroll minskar risken för 
oförutsedda händelser vilket i förlängningen kan ge mer ramutdelning. I dagsläget har vi 
bara nulägesanalyser av läget, utifrån de utredningar som tagits fram. De hinner nästan bli 
gamla innan nästa problem dyker upp. Det krävs därför att det nu tas fram tydliga beslut för 
hur kommunen ska fortsätta växa hållbart och att de strategier som tas fram utmynnar i 
direkta åtgärder inom förvaltningsdelarna. 

0 

5. Atgärder för att komma fram till en ekonomi i 
balans och för att nå kommunens vision. 

Redan i 2021 års budget krävdes det att alla nämnder genomförde effektiviseringar och 

började samverka för att minska kostnader och tydligt redogjorde för konsekvenserna som 

uppstår, löpande, den politiska kontrollen hade behövts fortsätta vara stark, för att klara de 

ramar som tilldelades även om 2020 års resultat blev positivt. Precis som vi uttryckte i den 

budget vi la 2021 så ville vi säkerställa att välfärden fick de resurser som behövdes för att 

klara av den dagliga verksamheten och att en underfinansiering av nämnderna endast skulle 

leda till underskott. 

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, även om det i dagsläget pekar på en minskning i 

barnafödandet. 

De närmaste året säger Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen 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 den fd. 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. 

Utbildning och arbetsmarknadsnämndens verksamheter är de verksamheter som påverkar 

övriga verksamheter mest. 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 och hela 

kommundelar kan tappa i attraktivitet, flyttkarusellen bromsas in eller dör helt och 

bostadspriserna sjunker. Därför är en fungerande skolverksam het vital för hur hållbar tillväxt 

vi ska ha i framtiden. 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. 

Detta skrev vi i 2021 års budget, och det vi lägger till nu är "VAD VAR DET VI SA!" Det mesta 

av det som vi förutsåg har inträffat eller pekar åt det hållet i år. Det är därför som vi nu med 

stor glädje ser att Alliansen i sitt budgetförslag har prioriterat om och tydligt försöker öka 

nämndernas möjligheter till att klara av sina verksamheter genom att fördela ut mer på 

dessa ramar istället för att lägga för stora besparingar på delar som inte kan komma ner i 

ram. Ekonomin måste vändas genom att investera smart och öppna upp för mer samverkan 

med näringslivet och föreningslivet samt att effektivt använda de resurser som vi har och 

minska overhead kostnader. Vi har därför valt att basera vårt förslag till budget på Alliansens 

siffror helt och hållet. Vi utgår från samma befolkningsuppräkning och samma skattesats, då 

vi anser att den fördelning som de nu lagt fram liknar den fördelning som Salas Bästa la 2021 

av driftsramarna. Vi har dock valt att istället tydliggöra vilka åtgärder vi vill se ska 

genomföras under budgetåret. Nedan följer våra förslag till åtgärder. 

Först vill vi säga att vi även stödjer flera av de delar som Alliansen lyfter i sin budget, bland 

annat att ett äldreombud inrättas, att införa Rättviksmodellen och att eftersträva att återtag 

genomförs inom kommunen samt att vi arbetar aktivt för att ta tag i våld i nära relationer 

samt att vi ska arbeta mer långsiktigt för att få till fler spontanidrottsplatser. Förutom det 

har vi några egna förslag som vi återupprepar eller utvecklat nedan: 

5.1 FÖRÄNDRINGAR INOM KOMMUNSTYRELSEN SOM VI VILL SE UNDER 
2022. 

FORTSÄTT GÖR ORGANISATIONEN TYDLIG OCH ANPASSAD FÖR ATT NÅ VISIONEN 

Redan i budgeten 2021 gav vi ett tydligt förslag till hur organisationen skulle kunna utvecklas 
och till viss del har det hänt saker, men det behövs troligen göras mer för att anpassa 
organisationen till den vision och de målområden som kommunen nu har antagit. 
Vi anser det därför som viktigt att arbeta vidare med dessa frågor även under 2022 parallellt 
med de strategier som ska tas fram kopplade till vision och mål. 



FÖRSTÄRKT AVTALSHANTERINGSFUNKTION 

När det kommer till investeringar och lokaler så tror vi att det är bättre att kommunen i 
längden säljer sina fastighetsbestånd 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. Därför vill vi att kommunen inför en 
avtalsförhandlingsfunktion under upphandling som sista instans vid hyresavtal, 
exploateringsavtal etc. för att säkerställa att kommunen inte får viten för felaktig 
upphandling. Denna funktion ska ha senior kompetens i offentlig och privat avtalshantering. 
Denna funktion ska införas fr o m 2022. 

LÄGG ÖVER KOSTNADER FÖR PLANERING OCH UTVECKLING PÅ EXPLOATÖRER 

Kostnader för planering och utveckling bör i största möjligaste mån förläggas på 
exploatörerna för att minska kostnader och risker från kommunalt perspektiv och samtidigt 
minska arbetsbördan och overheadkostnader på verksamheterna. Det kan också frigöra 
utrymme för att bättre marknadsföra de projekt som finns och kommer finnas i kommunen. 

SAMVERKA MED ETABLERNINGARAV FÖRSKOLOR OCH SKOLOR FÖR ATT 
SÄKERSTÄLLA ATT KOMMUNEN INTE FÅR ÖVERBESTÅND. 

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 och ta med detta i beräkningen av ytterligare 
investeringar. Om kommunen har det som strategi istället för att motverka etableringar, 
vilket i dagsläget är väldigt svårt, så är chansen större till att kommunens invånare både får 
ett större utbud och mindre investeringskostnader på sikt. Den nya ägaren till lasarettet har 
nu bekräftat att det kommer att bli skollokaler i lasarettet, utifrån den information vi fått. 
Antingen hyr kommunen dem, eller så hyr de ut till privat aktör. Det innebär att 
investeringsplanen måste ses över och beslut måste tas senast 2022, oavsett om vi väljer att 
hyra lokaler eller får en etablering som påverkar efterfrågan inom den kommunala 
organisationen. Vi ser gärna att detta beslutas redan under 2021. 



DECENTRALISERA FASTIGHETSORGANISATIONEN 

Genom att decentralisera fastighetsorganisationen till nämnderna och i förlängningen 
rektorsområden, ges personal och rektorer större makt över sin egen verksamhet. Samtidigt 
kan vi på så sätt minska kostnaderna för den centrala skolledningen. Vi vill därför införa 
Kommunala friskolor i Sala med start fr o m 2022, gärna med egen profil för att öka 
integrationen inom skolverksamheten. 

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/team och aktivt arbeta bort de delade turerna, där de inte önskas. Varje enhet 
måste få en grundbemanning som fungerar utifrån antalet kunder de har. 

Den centralisering som vi nu försökt åstadkomma i flera år har endast medfört att vi har fått 
ett allt mer kontrollerat och ogreppbart centralt styre som istället för att minska 
kostnaderna har ökat kostnader för overhead, mycket pga långa beslutsvägar. Det har 
heller inte lett till varken ökad likvärdighet eller effektiviseringar, snarare att 
verksamheterna känner sig långt ifrån besluten inom både skolans värld och vård och 
omsorg. 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 och återgå i kommunal regi. Vi tror att detta även kan öka intresset för att 
fler behöriga lärare och undersköterskor stannar kvar och kommer hit och att enhetschefer 
känner att de har större möjligheter att påverka den egna enheten. 

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. Under Coronan är 
det tvärtom. Kommunen sitter med övertalighet pga att behoven i verksamheterna har 
minskat. Måltidskostnaderna 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. Att en fastighetsstrategi nu tas fram som ska synliggöra detta är vi 
medvetna om och anser vara bra. Vi vill bara vara tydliga med att det är denna inriktning 
som vi gärna ser i en kommande fastighetsstrategi, utifrån de erfarenheter vi fått hittills och 
utifrån den organisation vi tidigare haft och som inte fungerar. I och med att en 
decentralisering genomförs behöver driftsramarna för de kommande åren ses över i takt 
med att decentraliseringen sker. 



FÖRSTÄRKT NÄRINGSLIVSARBETE 

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 
handelsutvecklingen. Handlingskraft Sala har gjort enorma framsteg under pandemin och 
varit en starkt bidragande faktor till att handeln i Sala har utvecklats trots den svåra 
situationen. Detta samarbete kommer också vara av stor vikt att fortsätta med för att få 
igång liv och rörelse i kommunen när restriktionerna tas bort. 

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 den höjda ramen. Vi vill därför att näringslivskontorets 
budget förstärks utifrån dessa behov, för att i samverkan med Företagarna utveckla detta 
samarbete vidare och även arbeta vidare med etableringar. 

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 huvuduppgifter att främja att lokala företag 
kan delta och ha möjlighet att vinna tilldelning i kommunala upphandlingar i Sala. Detta är 
något som vi lyfte under 2021 och fortfarande står för och förväntar oss ska fungera fr o m 
2022. 



PLANLÄGG EN MARKRESERV FÖR FÖRETAGSETABLERINGAR 

Sala kommun ska i samband med översiktsplanen skapa en stor planlagd reserv för 
företagsetableringar på Fridhem, Norrbygärden, Gustafsborg och längs med Tärnarakan. 
Handelsetableringar ska alltjämt ligga i anslutning till tätorten, dvs Evelund och Sör-Kivsta 
ska ej planeras för storskalig handel, innan bostadsområdet växt ifatt. Denna del anser vi 
saknas i den pågående översiktsplanen och får väldigt gärna läggas in som egen strategi 
kopplat till ÖP. Vi förväntar oss dock att detta ska vara klart under 2022 och vill att detta 
prioriteras för att det också ska finnas något för den etableringsansvarige att arbeta med. 



INRÄTTA EN JÄMLIKHETSSTRATEG ELLER SOCIAL HÅLLBARHETS KOORDINATOR 
FÖR ATT ÖKA UTVECKLINGEN MOT ETT TRYGGT & SOCIALT HÅLLBART SALA. 
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För att få igång arbetet med tillgänglighet, funktionsrätt, HBTQ frågor samt 
jämställdhetsfrågor, våld i nära relationer och integration, hemlöshet dvs den sociala 
hållbarheten, behövs det en jämlikhetsstrateg likt den vi har för miljö och klimat för att hålla 
dessa frågor levande och utvecklas framåt. De utförande enheterna inom Socialomsorgen 
och skolan och övriga verksamhetsgrenar har i dagsläget inte tid eller resurser att arbeta 
både operativt och strategiskt med dessa frågor. Om både nämnder och chefer istället kan få 
stöd och avlastning, finns chansen att det sociala arbetet ges möjlighet att utvecklas på 
riktigt. Det är väldigt tydligt när vi tittar på de senaste årens utfall i olika 
enkätsammanställningar. Denna funktion borde finnas centralt i staben under 
kommunchefen och även vara en länk mellan statliga funktioner och regionen och EU stöd. 
Genom att ha en resurs till detta kan vi även söka fler EU-projektmedel inom dessa områden 
eller riktade statsstöd. Det kan också vara ett sätt att finansiera funktionen på sikt. Vi har 
dock valt att finansiera denna funktion utifrån den ramförstärkning som vi ger till 
kommunstyrelsen. 

5.2 ÅTGÄRDER INOM UTBILDING OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

I den ram som vi och Alliansen har lagt till Utbildning och arbetsmarknadsnämnden finns det 

nu resurser för att täcka de behov som förvaltningen tidigare visat finnas och ett litet 

utrymme för extra satsningar. Dessa vill vi precis som Alliansen att det ska gå till att 

säkerställa att de elever som har särskilda behov ges en möjlighet att förbättra sina resultat, 

ökad studiero samt att den skolorganisation som är under utredning effektiviseras utifrån en 

ny fastighetsstrategi där vi ställer oss positiva till decentralisering. Vi vill även se ökat 

medinflytande för personalen, bättre integration i tidigare åldrar och en hållbar lokalstrategi 

som säkerställer att kommunen uppfyller de arbetsmiljökrav som finns samt att utvecklingen 



med det systematiska arbetsmiljöarbetet vidareutvecklas både inom skolan och centralt. Om 

det dessutom finns utrymme efter denna översyn att höja lärarlöner ställer vi oss även 

positiva till det, för att kunna ha råd med att anställa mer behörig personal. Vi vill även 

säkerställa att alla kommunens förskolor erbjuder de anställda arbetskläder, något som vi 

under lång tid försökt införa i Sala kommun. Om pandemin kommer tillbaka med nya 

utbrott, vill vi även se att skyddskläder kan erbjudas till de som önskar det, på de olika 

skolenheterna. 

GÖR OM GRUNDSKOLEORGANISATIONEN OCH ARBETA I DE LÄGRE ÅLDRARNA 
MOT SEGREGATION 

Vi ser att högstadiet kan effektiviseras 

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 efterlängtar. 

Kostnaderna med den centrala 

organisationen som kräver fler chefer är 

högre och blir väldigt tungstyrd. Det ärt o m 

något som den avgående rektorn framhävt 

då hen sa upp sig. Ett samarbete mellan 

högstadierna kan ändå fortgå, med rätt 

person på rätt plats. 

Detta skrev vi 2021 och även efter den sk. Objektiva utredningen för 50 000 kr som ska 

redovisas i juni i nämnden, så är både fack och de anställda ännu mer oroliga nu. Nu har 

dessutom nästa uppsättning rektorer sagt upp sig. Vi anser att arbetet med att få till en 

bättre integrering, som anses vara en av anledningarna till att ledningen håller fast vid detta, 

måste göras betydligt tidigare än i högstadiet. För att få bort de problem som finns idag har 

vi försökt att yrka att hela grundskoleorganisationen måste ses över. Men det har ännu inte 

tagits med. Om vi ska ha fristående högstadier eller som i många andra kommuner jobba 

med F-9 skolor eller blandat behöver tas med ur ett organisationsperspektiv men även i den 

kommande fastighetsstrategin. Detta vill vi se en utredning av i samband med alla de 

investeringar som ska tas framöver, då det även är kopplat till investeringsbehoven. Vi anser 

också att Valla och Ekeby ska vara två enheter med varsin rektor så fort som möjligt. Det kan 

ge en möjlig årsbesparing på 0,9 mkr - 1 mkr då det krävs en rektor mindre. Vi är också 

ganska säkra på att detta kan innebära mindre rekryteringskostnader och en lägre 

omsättning av rektorer på sikt vilket också ger utrymme för andra satsningar inom 

grundskolan. 



UTRED MÖJLIGHETERNA MED EN RESURSSKOLA I SALA OCH MINSKA ANTALET 

HEMMASITTARE 

Sala kommun har under de senaste åren fått ökat behov av lösningar för barn med särskilda 

behov. En anledning är att ökat antal barn med särskilda behov placerats i hem i Sala 

kommun. För att minska köerna till de särskilda klasserna och minska antalet hemmasittare 

vill vi att en utredning tas fram för hur en resursskola i Sala på bästa sett kan tillskapas och 

säkerställa att de elever som behöver särskilt stöd i skolan verkligen får det. Det kan vara i 

egen regi eller med hjälp av externa aktörer. Ett alternativ kan vara att placera en 

resursskola i Sörskogen istället för att sälja lokalen. Eller sälja lokalen till någon som vill driva 

en resursskola. 

Resursskola är en term som kommunerna använder för de särskilda skolor som tar emot 

barn som av olika anledningar inte klarar av att studera i den ordinarie grundskolan. 

Resursskolan följer samma läroplan som den ordinarie grundskolan, men tar större hänsyn 

till att alla barn är olika, har olika intressen och därför lär sig på olika sätt i olika takt. 

Det som skiljer resursskolan från ordinarie grundskolor är till exempel att klasserna är 

mindre, pedagogiken är bättre anpassad efter individen och att personalen ofta har 

erfarenhet av barn med olika funktionsnedsättningar. Barnen kan till exempel välja att läsa 

ett ämne i snabbare takt och samtidigt få extra lektioner i ett annat. I en del resursskolor har 

varje elev en av skolans lärare som handledare. Handledaren har till uppgift att stötta och 

inspirera barnet för att uppmuntra till maximala förutsättningar i skolarbetet. 



Det finns också resursskolor med fokus på barn med vissa diagnoser, till exempel barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller barn med autismspektrumtillstånd 

(AST). Resursskolan har uppstått i samband med att insikten om att barn med dessa 

diagnoser inte har en begåvningsnedsättning och därför inte hör till grundsärskolan. 

Observera att resursskolan inte har något med grundsärskolan eller specialskolan att göra, 

som har sina egna läroplaner. Blanda inte heller ihop resursskolan med de resursklasser som 

finns på ordinarie grundskolor, som ibland även kallas specialpedagogiska grupper eller 

särskilda undervisningsgrupper. Salas Bästa vill samtidigt att arbetet med att NPF säkra 

befintliga skolor fortsätter och att det mål om att alla skolor ska vara anpassade senast 2025 

verkligen blir genomfört. För att alla elever ska lyckas, behövs fler valmöjligheter utifrån 

varje individs behov. 

5.3 ÅTGÄRDER INOM VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 

SATSA PÅ "VÄLFÄRDSHJÄLTARNA" 

Med den ramförstärkning 

som nu lagts och eventuella 

ökade riktade insatser från 

staten i kommande 

budgetar anser vi att det är 

av vikt att kommunen 

avsätter riktat medel för att 

stödja våra så kallade 

välfärdshjältar, för utan dem 

krackelerar hela 

verksamheten! 

Vi måste under 2022-2024 få bort delade turer och få till scheman som personalen inom 

verksamheten kan ställa sig bakom som utgår från en utökad grundbemanning och minskat 

antal timvikarier. Vi vill även samtidigt se en tydlig redovisning inom kommunen vad 

heltidsresan kostar för de olika verksamheterna, för att på så sätt fördela kommande ramar 

utifrån de kostnadsbehov som uppstår och möjliggöra dessa förändringar. 

Vi anser även att nattpersonalen ska få sänkt heltidsmått from januari 2022 och att de med 

upphållsanställning erbjuds semesteranställning. De eventuellt ökade kostnaderna ska bäras 

upp av minskad inhyrning av bristpersonal och förändring av overheadkostnader i en mer 

decentraliserad verksamhet. För att öka möjligheten till en ökad grundbemanning måste vi 

arbeta aktivt med att både få de som utbildar sig att stanna kvar i verksamheten och utöka 

möjligheterna att utbilda sig internt. Därför är vi positivt inställda till att införa 

utbildningskontrakt och införa vårdbiträdesutbildning inom vård och omsorgscollage samt 



att det tas fram förslag till detta tillsammans med facket under 2022. Vi vill även att 

friskvård införs på arbetstid och gärna i samverkan med Kultur och fritid som kan anordna 

eller samordna olika aktiviteter genom samverkansavtal med det lokala föreningslivet. Med 

andra ord så är vårt fokus att så mycket resurser som möjligt riktar sig till att Sala kommun 

fokuserar på att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare inom vård och omsorg, för att 

vi ska kunna erbjuda en bra omsorg till de invånare som behöver det även efter Coronan. De 

ska dessutom både ha en trygg anställning och en lön som gör att de fortfarande vill gå till 

jobbet. Vi ser hellre att effektivisering sker på overheadkostnader och tror att en 

decentralisering kan göra mycket av detta möjligt, då beslut hamnar närmare utförarna. Vi 

ställer oss också positiva till Alliansens förslag om att införa språktester i Sala, detta för att 

säkerställa att medarbetare i skola och omsorg har tillräckligt goda kunskaper i svenska för 

att på ett tryggt och rättssäkert sätt kunna vara en del i verksamheten 

5.4 ÅTGÄRDER INOM KULTUR OCH FRITID 

Vi anser att det behövs mer samhandling med föreningslivet, Sala ska värna om 
breddidrotten och tillsammans med föreningslivet skapa förutsättningar för allas rätt att 
delta. 

Barn och Unga: 

• Tillhandahålla forum för ungas delaktighet och inflytande. 
• Säkerställa barns rätt att skyddas mot droger och diskriminering inom förenings- och 

fritidslivet genom tydliga villkor för föreningsliv och civilsamhällets aktörer för att 
erhålla kommunala bidrag och stöd. 

• Öka samverkan mellan de nämnder som har ansvar för barn och unga. 
• Ta till vara på unga som goda förebilder genom samverkan med föreningsliv och 

andra aktörer. 
• Tillhandahålla stödformer för de barn och ungdomar som väljer att inte delta i 

organiserat föreningsliv 
• Ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet. 
• Bidra till hög ledarkompetens och trygga idrottsmiljöer. 

Äldre 

• Ge förutsättningar för idrottsföreningar och äldreorganisationer att samverka för att 
skapa fysiska aktiviteter för seniorer. 

Det spontana och självorganiserande 

• Det spontana och självorganiserade är viktigt, möjligheterna till spontant 
idrottande/lekande ska därför förbättras och att behålla och utveckla miljöer som 
uppmuntrar och stimulerar till spontan fysisk aktivitet eller lek för alla åldrar i 
kommunens alla delar. 



Folkhälsan 

Den viktigaste strategin i ett hälsofrämjande arbete är stödjande miljöer. Det handlar om att 
skapa förutsättningar där människor bor och verkar, att engagera dem kring gemensamma 
angelägenheter, att förändra eller skapa goda sociala mönster för grupper av människor. 

• Utveckla samarbeten med föreningar och med det privata näringslivet kring 
satsningar som främjar god folkhälsa för invånare. 

• Verka för sammanhängande stråk för lust till promenader, lek och motion i 
boendenära områden. 

• Värna om den tätortsnära skogen som närströvområde och lärande miljö för barn. 

Bibliotek 

• Det är viktigt att kommuninvånare kan ta sig till biblioteket eller att det kan ta sig till 
dig och att öppettiderna är anpassade för så många som möjligt. 

• Kontinuerligt utveckla det läsfrämjande arbetet med barn och ungdomar i fokus. 

Det fria kulturlivet 
En bra dialog med kulturskapare, amatörer såväl som professionella, är viktig i utvecklingen 
av befintliga och nya kulturverksamheter. Ungas engagemang och lust att uppleva och att 
själva skapa kultur tillvaratas som en resurs för att bidra till ett attraktivt Sala. 

• Tillsammans med andra samhällsaktörer och det civila samhället utveckla och stärka 
barn- och ungdomskultur med syfte att stärka skapande och experimentlusta inom 
kulturyttringar som konst, litteratur, musik, teater, film, bild, dans och hantverk. 

Under flera år så har ramen räknats upp medan de föreningsstöd som vi har inte har ökat i 
samma utsträckning. Med digitala hjälpmedel för ansökning och uppföljning kan man 
säkerställa att bidragen hamnar rätt till de föreningar som följer värdegrund och har 
utbildade ledare. 

Vi vill få ut mer utveckling tillsammans med föreningslivet. För att föreningslivet ska kunna 
komma igång igen efter pandemin är det därför viktigt att de stöd som kommunen har, ges 
utökat utrymme med samma uppräkning som ramen. Vi anser också att det är av vikt att 
grundskolan och kulturskolan fortsätter att hitta vägar fram för att kommunen ska kunna 
samordna heltidstjänster för lärarna på Kulturskolan. 

6.Budgetförutsättningar och yrkanden 

I Salas bästa förslag har vi som tidigare sagt, helt enkelt valt att lägga samma ramtilldelning 
som Alliansens gör med samma resultatmål och skattesats. Vi har heller inte rört det egna 
förfogandet, denna gång, då vi anser att det finns en möjlighet för verksamheterna att 
faktiskt hålla de utdelade ramarna för 2022-2024. Då det också lyftes på fullmäktigemötet i 
maj att det viktigaste för att kommunen ska bedrivas effektivt är, enligt SKRs chefsekonom 



att vi försöker samverka för att nå bästa resultat, har vi valt att backa upp de ekonomiska 
förutsättningar som styret lägger för att ha samma förutsättningar och sträva efter samma 
vision och målområden. Vi har istället valt att lyfta vad vi prioriterar i handling utifrån 
gemensamma förutsättningar och mot samma vision. 

6.1 INVESTERINGAR OCH FINANSIERING 

Vi har även samma investeringsbudget som Alliansen har, men vill att vi arbetar aktivt med 
att få ner investeringsbehovet generellt i kommunen och framförallt belåningsbehoven och 
framhäver både vikten av att se över fastighetsbestånd, skolorganisation, decentralisering, 
kostnadsfördelning vid exploatering och att förändra kommunens strategi från att vara en 
renodlad utförarorganisation till att se över vilka delar som lämpar sig bättre att bli 
beställningsorganisation. Vi vill gå längre än Alliansen när det gäller att samverka med 
näringslivet och föreningslivet för att tillgodose kommunens behov av lokaler och 
uppmuntra sådana samarbeten. Tillsammans med föreningslivet och det lokala näringslivet 
kan vi få ut mer av varje satsad skattekrona. Vi vill ha förstärkt avtalsfunktion och mer 
riktade resurser för att arbeta aktivt med etableringar som i sin tur kan ge minskat 
investeringsbehov för kommunen. 

Så med andra ord så är det inte så mycket som skiljer vår budget från Alliansen, förutom att 
vi valt att förtydliga vad vi anser vara viktiga åtgärder att införliva under budgetåret för att 
nå den vision som kommunen har antagit. 

6.2 YRKANDEN 

Hanna Westman, SBä, yrkar mot bakgrund av ovanstående skrivelse att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att drifts budgetsramarna för nämnderna fastställs i enligt med bilaga 1. 
Att Investeringsbudgetramarna för nämnderna fastställs i enighet med bilaga KS2021/508, 
2021.2168 (Alliansens förslag 2021-05-25). 
Att utdebiteringen fastställs till 22,31 % för år 2022 i enlighet med bilaga 1. 
Att till kommunstyrelsens förfogande anslå 4611 tkr i enlighet med bilaga 1. 
Att resultatmålet för år 2022 fastställs till 24590 tkr inklusive återställande av negativt resultat, 
år 2023 fastställs till 25058 tkr, samt år 2024 till 32110 tkr. I enlighet med bilaga 1. 
Att ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 
nettokostnads ökningen. 
Att styrelser och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige beslutade 
anslag. 
Att styrelser och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sin 
verksamhet. 
Att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller under 2022. 
Att kommunstyrelsen har under 2022 rätt att ytterligare upplåna, det vill säga öka kommunens 
skulder med under 2022 med totalt 50 000 tkr, 85 000 tkr år 2023 samt under 2024 85 000 tkr. 
Att Salabostäder AB samt Sala Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta 
+ 1 % på insatt kapital. 
Att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva. 

Att för övrigt utföra de utredningsförslag och åtgärder som föreslås i Salas Bästas 
budgetförslag 2022-2024. 
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Förutsättningar för beräkningar 

Kommunalskatt 

Befolkningstal 

antal invånare 

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 

och omsättning av lån 

Pensionskostnader 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 

utjämning och fastighetsavgift 

PO-på lägg, prel 

Internränta 2022 

PKV 

Prisindex för kommunal verksamhet 

Arbetskrafts kostnad 

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 

Kapitaltjänstkostnader 

Återstår att fördela ut i ramar 

22,31% 

2022 2023 2024 
23 000 23100 23 200 

2022 2023 2024 
0,79% 1,04% 1,38% 

KPA:s prognos 2021-05-05 

Cirkulär 21:23 2021-05-24 

40,15% Cirkulär 20:58 2020-12-22 

1,00% Cirkulär 21:11 2021-02-10 

Cirkulär 21:20, 2021-04-29 

2022 2023 2024 
2,2% 1,9% 3,1% 

1,7% 2,0% 2,1% 

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

2022 2023 2024 
-1096 639 -1125 535 -1161 704 

-440 252 -440 590 -443 803 

1,6% 1,6% 2,0% 

24 590 25 058 32110 

4611 4698 4 817 

0,30% 0,30% 0,30% 

94934 95 788 99450 
261421 266 373 274 606 

80189 84113 88 537 
2 547 4826 8 589 

-332 974 -339 301 -349 819 

-93 597 -98 386 -103 681 

-1495171 -1 522 955 -1550 898 
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Fördelning Nämnder 

Nettoram 
2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 210 897 222 678 226 816 230 977 
Kultur-och fritidsnämnd 56 887 59 641 60 749 61863 

Revision 890 933 950 968 

Överförmyndare 3 068 3 217 3 277 3 337 
Utbildn- och arbetsmarknadsnämnd 580 249 608 334 619 638 631007 
Vård- och omsorgsnämnd 575 152 600 369 611526 622 746 

Summa totalt 1427143 1495171 1522 955 1550898 

I förhållande till föregående års ram 4,8% 1,9% 1,8% 

I förhållande till 2021 års ram 4,8% 6,7% 8,7% 

Resultaträkning 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Verksamhetens intäkter 369 255 331429 366 562 366 562 366 562 

Verksamhetens kostnader -1727119 -1701019 -1 796127 -1818 690 -1842 833 

Avskrivningar -68 226 -78 240 -80 189 -84113 -88 537 

VERKSAMHETENS -1426 090 -1447 830 -1509 754 -1536 241 -1564808 
NETTOKOSTNADER 

Skatteintäkter 1024 435 1038 276 1096 639 1125 535 1161 704 

Generella statsbidrag och utjämning 437 498 430 627 440 252 440 590 443 803 

Finansiella intäkter 8 264 4 369 4328 4 328 4 328 

Finansiella kostnader -6 087 -6 346 -6 875 -9154 -12 917 

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDINÄRA POSTER 38021 19097 24590 25058 32110 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 38021 19097 24590 25058 32110 
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Kassaflödesanalys 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 

LÖPANDE VERKSAMHET 

Årets resultat 38 021 19 097 24590 25 058 32110 
Justering för ej likviditetpåverkande poster 64987 76 393 78497 82 858 87 283 
Övriga likviditetspåverkande poster 3 548 0 0 0 0 
Poster som redovisas i annan sektion -8 079 772 872 872 872 
Medel från vh före förändring av rörelsekapital 98477 96 262 103 959 108 788 120 265 

Ökning/minskning kf fordringar -23 398 0 0 -2 231 -3 709 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 646 0 0 5 745 9 551 
Ökning/minskning förråd och varulager -179 0 0 -75 -124 
Kassaflöde löpande verksamhet 94546 96 262 103 959 112 228 125984 

INVESTERINGSVERKSAMHET 
Investering i immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 
Försäljning av immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 
Investering i materiella tillgångar -106 016 -125 058 -147 710 -196 656 -184 917 

Försäljning av materiella tillgångar 7160 0 0 0 0 
Investering i finansiella tillgångar -245 0 -585 -2 778 -4 970 

Avyttring av finansiella tillgångar 1 715 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -97 386 -125 058 -148 295 -199 434 -189 887 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Nyupptagna lån 30 000 0 50 000 85 000 85 000 
Amortering av långfristiga skulder -25 805 -26 035 -27 702 -29 119 -31 952 
Amortering av skulder för finansiell leasing -231 0 0 0 0 
Ökning långfristiga fordringar -303 0 0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 661 -26 035 22 298 55881 53048 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 
Bidrag till statlig infrastruktur -1000 0 0 0 0 
Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur -1000 0 0 0 0 

Årets kassaflöde -179 -54 831 -22 038 -31325 -10 855 
Likvida medel vid årets början 80156 79979 25148 3109 -28 216 
Likvida medel vid årets slut 79 979 25148 3109 -28 216 -39 070 
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Balansräkning 

Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 
2020 2021 2022 2023 2024 

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 1549 770 1595 815 1663 048 1777497 1877974 

Omsättn ingstil lgånga r 

Förråd 3 929 3 929 3 929 4004 4128 
Fordringar 117 400 117 400 117 400 119 631 123 339 
Kassa och bank 79977 25148 3111 -28 215 -39 069 
Summa omsättningstillgångar 201306 146477 124440 95420 88398 

SUMMA TILLGÅNGAR 1751076 1742 292 1787488 1872 917 1966 372 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Ingående eget kapital 681340 719 361 738 458 763 049 788107 
Årets resultat 38 021 19 097 24590 25 058 32110 
Summa eget kapital 719 361 738458 763 049 788107 820 217 

Avsättningar för pensioner 48047 46200 44508 43 253 41999 

Skulder 
Långfristiga skulder 681309 655 274 677 572 733 453 786 501 

Kortfristiga skulder 302 359 302 359 302 359 308104 317 655 
Summa skulder 983 668 957 633 979 931 1041557 1104156 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 1751077 1742 292 1787488 1872 917 1966 372 

lnvesteringsbudget/Plan 

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 2 200 2 525 3 012 5 790 6 742 1010 0 0 
Personalkontor 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ekonomikontor 1000 0 0 0 0 0 0 0 
Räddningstjänst 4000 1550 350 3 300 1000 3 300 0 1000 
Tekniskt kontor 143 010 200 475 169 250 124 850 65 600 74 200 85150 82 250 
Samhällsbyggnadskontor -9 000 -19 500 -700 -700 -700 0 0 0 
Summa Kommunstyrelsen 141210 185050 171912 133 240 72642 78 510 85150 83 250 
Kultur- och Fritidsnämnd 0 0 1000 0 0 0 0 0 
Utbildn- och arbetsmarknadsnämnd 4000 6 250 4400 3100 2 900 2 500 2 000 2 000 
Vård- och omsorgsnämnd 2 500 1500 250 100 350 100 100 100 
Summa 147 710 192800 177 562 136440 75892 81110 87250 85 350 
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Politisk inledning 

Sala kommun befinner sig fortfarande i en mycket svår ekonomisk situation. Åren 2018 och 

2019 gjorde kommunen ett ekonomiskt underskott på sammanlagt 59,5 miljoner kronor. Det 

präglar alltjämt den ekonomiska situationen och möjligheten att driva välfärdsreformer. 

59,5 miljoner kronor är för en kommun i Salas storlek mycket pengar. Underskotten 

förväntas att vara återställda år 2022, under förutsättning att kommunen klarar av att 

återställa 7 miljoner år 2021 och 22,9 miljoner år 2022. 

I skrivandets stund ser det mörkt ut. Kommunen kommer inte klara av att återställa 7 

miljoner för 2021 - det är mycket bekymmersamt. Kommunen behöver ett starkt resultat de 

kommande åren, dels för att återställa tidigare underskott, dels för att öka 

självfinansieringen av kommande investeringar. Det krävs en budget i balans, 

effektiviseringar och kostnadskontroll av utgifterna. 

2020 drabbades världen av en Corona kris och året blev minst sagt annorlunda. Under 2021 

har vi fortsatt påverkats av pandemin. Verksamheterna inom vård - och omsorg har varit 

hårt drabbade ända sedan pandemin bröt ut. Inledningsvis drabbades inte skolan i samma 

utsträckning som vården. Skolan kunde med hjälp av digitaliseringen snabbt ställa om 

undervisningen, främst för gymnasieelever genom distansstudier. Under våren 2021 har 

dock skolans läge förändrats då smittspridningen ökat bland de yngre. 

Vaccineringen påbörjades i slutet på 2020 och många är nu vaccinerade. Vi börjar nu se att 

samhället kan börja öppna upp igen för att sedermera kunna återgå till ett mer normalt läge. 

Pandemin har dock visat på prövningar för både näringslivet och den enskilda individen. 

Under förra året genomförde regeringen ett flertal ändringsbudgetar. Kommuner och 

regioner blev väl kompenserade från staten över förlorade skatteintäkter. Sala kommun 

kompenserades med statsbidrag större än vad själva skatteintäkts bortfallet. Hade Sala 

kommun stått bättre rustad ekonomiskt när pandemin slog till så hade också överskottet för 

2020 blivit mycket högre än vad som blev fallet. Återställandet av underskotten hade då 

kunnat genomförts tidigare än 2022. 

För året 2022 så budgeterar vi socialdemokrater ett överskott på 1, 7% för att uppnå god 

ekonomisk hushållning. Det motsvarar 26,1 miljoner kronor och ett förfogande i 

kommunstyrelsen på 0,2 % motsvarande 3 miljoner kronor. Vi satsar på vår gemensamma 

välfärd genom att öka nämndernas ramar med sammanlagt 68 miljoner kronor mot 2021 års 

ramar. 

Vi fortsätter arbetet med att bygga nya förskole- och skollokaler och LSS-boenden i hela 

kommunen så att elever och lärare ska kunna arbeta i moderna och anpassade lokaler De 

som är behov av LSS-boende får nu egna lägenheter. Målet är att kommunen ska finansiera 

alla investeringar med egna medel och på sikt bli lånefria. Vi fortsätter med underhåll och 

renoveringar av kommunens egna fastighetslokaler för att komma ifatt det eftersatta 

underhållet. 
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Delade turer ska avskaffas för personalen inom vård- och omsorg senast årsskiftet 

2022/2023. 

Vi fortsätter arbetet med Sala kommuns 400 års jubileum år 2024. Målet att ingen i Sverige 

ska missa att Sala fyller 400 år och det är hela kommunens firande. 

Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är viktigt för en kommun som värnar 

folkhälsan och vill växa. Vi satsar återigen på avgiftsfria sommarläger för de barn som går på 

mellanstadiet och en utveckling av kultur och fritidsaktivitet för de med funktionsvariationer. 

I Sala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Sala 

kommun ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta 

förebyggande med trygghet och säkerhet i hela kommunen. 

Kommunen ska ses som en helhet. Stad och landsbygd ska inte ställas mot varandra. De olika 

förutsättningarna i kommunen ska ses som en styrka. Så når vi samsyn och kan utvecklas 

tillsammans. 

Sammanfattningsvis är Sala kommuns grunduppdrag att leverera en välfärd och service av 

god kvalite till kommunens medborgare. För att kunna göra det så måste kommunen ha en 

budget i balans. Förändringar kommer behöva ske då utmaningarna är många. Det kommer 

krävas nya arbetssätt, nytänkande och inte minst politiska beslut för att få Sala kommun att 

åter bli en kommun med framtidstro och som kan göra satsningar i välfärden. 

Vi Socialdemokrater prioriterar välfärden och klimatet - för våra barn, unga och äldre. 

Ulrika Spårebo (5), oppositionsråd 
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Vision 

11Sala kommun - ett hållbart och tryggt samhälle med livskvalitet och växtkraft11 

Målområden 

Ett växande Sala, Ett hållbart Sala och Ett tryggt och rättvist Sala 

ETT VÄXANDE SALA 

Sala är på många sätt en bra kommun att bo, verka och leva i. Det geografiska läget med 

närhet till landsbygd, natur och kringliggande storstäder bidrar till att Sala är en attraktiv 

kommun i Västmanland och Mälardalen. 

Sala ska vara en kommun med stark tillväxt, där befolkningstillväxt sker årligen. Som den 

företagarkommun Sala är och med ett högt nyföretagande är det viktigt att hela tiden arbeta 

offensivt med näringslivsfrågorna. Vi behöver bättre möjliggöra för nya företag att etablera 

sig i kommunen och för befintliga företag att expandera och anställa nya medarbetare. Ett 

välmående näringsliv och besöksnäring skapar jobbtillfällen och bygger kommunen stark 

utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv. 

Förutsättningarna för att kunna växa är att fler bostäder tillskapas i hela kommunen med 

blandad upplåtelseform - hälften av all nyproduktion bör utgörs av hyresbostäder. 

Att flytta till Sala ska vara det självklara valet för de som vill få ut maximalt av sitt boende 

och fritid. 

Pandemin har krävt att de som kan ska arbeta hemma. Detta har lett till att fler väljer nu att 

flytta från större städer till kommuner av Salas storlek. Salas geografiska läge och 

kommunikationsnät gör att det snabbt går att ta sig till kringliggande större städer som 

Uppsala, Stockholm, Västerås och Örebro. Sala kommun ingår också i en stor 

arbetsmarknadsregion med bra kollektivförbindelser. Arbetsmarknaden är idag flexiblare 

och kräver andra lösningar som en ökad och utvecklad kollektivtrafik. Med målet att Sala ska 

växa så behöver kollektivtrafiken utökas inom den egna kommunen för att människor snabbt 

ska kunna ta sig till resecentrum för att sedan kunna resa vidare. Att fortsätta med den 

avgiftsfria kollektivtrafiken är en viktig förutsättning för en utveckling av hela kommunen 

och en del i kommunens miljö och klimat arbetet. 

Civilsamhället/ föreningslivet är en annan viktig faktor om kommunen ska växa. Sala har ett 

rikt föreningsliv inom många olika områden. Detta är avgörande för många som väljer att 

flytta till vår kommun. För att föreningslivet ska fortsätta utvecklas och erbjuda det som 

finns idag är det viktigt att kommunen fortsätter med en bra dialog och värdesätter 

föreningslivet som en viktig aktör i samhället. 

Sala ska vara en kommun som erbjuder möjligheter både när det gäller boende, utbildning, 

jobb, företagande i hela kommunen. 
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Inriktning: 

Öka antalet invånare 

Fler bostäder i hela kommunen och med blandad upplåtelseform 

Bättre placering i Svenskt Näringslivs rankinglista och andra mätningar 

Öka antalet företag och möjliggöra för befintligt näringsliv att växa 

Hög kvalite och måluppfyllelse inom skola och vård- och omsorg 

ETT HÅLLBART SALA 

Ett hållbart Sala med fokus på människors hälsa och välmående är en viktig nyckel för att en 

kommun ska vara attraktiv. Ekonomisk långsiktighet och stabilitet är nödvändigt för att Sala 

ska kunna upprätta hålla en välfärd av hög kvalitet. Att bryta utanförskap och att människor 

har ett jobb att gå till är viktigt främst för individen men också hela samhällsbygget. Att våra 

barn lämnar grundskolan med godkända betyg och att fler ungdomar avslutar sin 

gymnasieutbildning är grundläggande och självklart för ett hållbart Sala. Särskilt behöver vi 

prioritera våra barn och ungas trygghet och välmående. 

Våra naturtillgångar ska värnas för att uppnå ekologisk mångfald men också arbeta för att 

minska klimat- och miljöpåverkan. Målet är att kommunen ska minska sitt koldioxid utsläpp. 

Kommunens resurser ska användas så att ekonomisk hushållning uppnås både ur ett 

finansiellt och verksamhetsperspektiv. 

Inriktning: 

Långsiktig god kommunal ekonomi 

Fler välmående kommuninvånare med prioritering mot våra barn och unga 

Fler som är i jobb eller utbildning 

Barn och unga som går ut skolan med godkända betyg 

Brukare inom vård- och omsorg som upplever hög kvalite på insatserna 

Minskat koldioxid utsläpp 

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA 

Ett tryggt och rättvist Sa la har fokus på att öka insynen och inflytandet för våra medborgare, 

föreningar och näringsliv. Som kommuninvånare har vi rättigheter och skyldigheter men 

också möjligheter. Salaborna ska uppleva Sala som en trygg och rättvis kommun i alla möten 

med kommunen och särskilt inom de verksamheter där myndighetsutövning sker. 

Förtroendet för kommunen som utförare av välfärdstjänster ska öka och kommunen ska 
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alltid vara alternativet när det gäller välfärden. Viktigt att Salaborna upplever kommunen 

trygg och rättvis. 

Sala kommunen ska i alla lägen stå upp för demokratin och alla människors lika värde, de 

grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Sala kommun ska också ta 

tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, rasism och korruption. 

Många har idag en känsla av att inte uppleva trygghet både när det vistas i olika miljöer i 

kommunen med också i mötet med kommunen. Detta måste vi ändra på och det gör vi 

genom att lyssna och föra dialoger med kommunens invånare. 

Inriktning: 

Öka förtroendet för kommunen 

Fler medborgardialoger för ett ökat inflytande 

En rättssäker myndighetsutövning 

En jämställd och jämlik kommun 

Ökad trygghet 

En trygg och jämlik kunskapsskola för alla 

Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och utveckling och samtidigt en 

förutsättning för en gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. 

Grunden för det livslånga lärande läggs i förskolan. Förskolan ska hålla hög kvalitet och 

kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Barngrupperna i förskolan ska anpassas så 

personal har tid att möta och se varje barns unika behov och förutsättningar. 

Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. Antalet utbildade fritidspedagoger i 

verksamheten måste öka. För eleverna i åk F-6 införs meningsfull och trygg 

skolgårdverksamhet. 

Fokus för skolans verksamhet ska vara elevernas kunskapsinhämtning, bildning och respekt 

för grundläggande värden. Genom att bemötas med respekt, uppskattning av olikheter och 

tillvaratagande av varje individs unika potential ges varje barn goda livschanser och 

möjligheter att bidra i arbetet med att utveckla vårt hållbara samhälle. 

Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever når målen med sin utbildning 

oberoende av kön, socioekonomisk bakgrund eller etnicitet eller i vilken skola i kommunen 

de undervisas i. Likvärdighet innebär att skolan förmår kompensera för skillnader i elevernas 

förutsättningar genom inkludering, integration och effektiv styrning av resurser. 
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Skolan skall tillhandahålla en modern teknisk lärmiljö där pedagoger med hjälp av digitala 

verktyg får en ökad tillgång till metoder och arbetssätt att använda i undervisningen för att 

påverka elevens utveckling och lärande. 

Skolan skall vara en trygg och säker plats. Den skall stärka elevernas självkänsla och 

självförtroende samt viljan att lära sig. Hot och våld hör inte hemma i skolans värld. Det 

förebyggande arbetet måste intensifieras och samverkan skola, polis och socialen öka. 

Sala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Goda och skickliga lärare är en 

framgångsfaktor för att utveckla en bra utbildning och för en högre måluppfyllelse. Vi skall 

erbjuda goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner. Anställda lärare 

utan behörighet bör ges möjlighet erhålla pedagogisk utbildning genom olika materiella och 

ekonomiska stödinsatser. 

Skolans verksamhet ska hållas i väl underhållna och ändamålsenliga lokaler. Moderna 

undervisningslokaler är av stor betydelse för välbefinnande och måluppfyllelse. En översyn 

av Salas skolstruktur och kommande investeringsbehov har presenterats under 2021. Nu 

krävs en helhetssyn, tydliga och snabba besked hur skolans struktur och lokaler skall se ut 

framöver. Det bör ske i största möjliga samförstånd mellan de politiska partierna. 

Skolan är inte en marknadsplats för vinstgiriga affärsföretag. Vi ser däremot inga hinder att 
skolor med en klar pedagogisk profil och som värnar barn och elevers bästa finns och/eller 
etableras i Sala. 

För att öka gymnasieskolans attraktivitet och minska de interkommunala ersättningarna 

behöver ett arbete påbörjas för att profilera programutbudet. Vi vill se en ökad samverkan 

mellan gymnasieskolorna och näringslivsenheten för att öka antalet UF-företag i kommunen. 

Lärlingsutbildning bör prövas på några av de yrkesförberedande programmen. Planer för 

Ösby Naturbruksgymnasium som ett grönt kompetenscentrum behöver uppdateras. 

Skolans primära fokus under 2022 måste vara bättre måluppfyllelse och fler behöriga lärare. 

Arbetsmarknadsenheten och Vuxnas lärande skall erbjuda olika studie- och 

arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker individens kompetens och möjligheter att få 

arbete och klara egen försörjning. Genomströmning med godkända krav måste öka på SFI. 

En trygg och säker vård- och omsorg 

Bristen på utbildad personal är ett hot mot vård och omsorgssektorn. Sala kommun skall 

vara en modern och innovativ arbetsgivare som säkerställer trygga anställningar med heltid 

som norm och arbetsvillkor. En attraktiv arbetsgivare som möjliggör att kombinera arbetsliv 

med fritid och viktig återhämtning oavsett yrkesgrupp. Fortsatt digitalisering är på många 

sätt en förutsättning för en snabb, tillgänglig och smidig hantering och nöjda medborgare. 

Ökat utanförskap och ökade klyftor syns allt tydligare i vårt samhälle. Utanförskapets 

konsekvenser får konsekvenser och leder till stort mänskligt lidande och oftast till stora 

kostnader för samhället. Vi måste vända trenden och ge människor som behöver stöd och 
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hjälp i ett mycket tidigare skede när problemen är små och konsekvenserna förhållandevis 

milda. Förebyggande arbete i alla dess former, familjebehandling, familjerådgivning, 

öppenvård vid missbruk och psykisk ohälsa måste prioriteras högt. 

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem som samhället måste markera tydligt mot. 

Vi ska ge hjälp, trygghet och skydd till offren och erbjuda behandling till förövarna. Sala är en 

relativt liten kommun och för att säkerställa att den som behöver hjälp kan få hjälp utan att 

behöva lämna ut sig i bekantskapskretsen så ska det finns möjlighet att söka stöd på annan 

ort även för de personer som är offer för våldet. 

Barnfattigdomen ska begränsas med kraft. Ingen familj med barn skall leva med 

försörjningsstöd i mer än sex månader utan att även andra insatser vidtagits. 

Att vårda en anhörig är ett stort och krävande uppdrag oavsett det handlar om att som 

förälder ta hand om "hemmasittare" som inte mäktar att vistas i skolan eller att vårda åldrad 

och sjuk maka/make. Många anhöriga som vårdar blir dessutom isolerade och ensamma i 

sina tankar och oro, vi vet att riskerna för psykisk ohälsa är stor och för att förhindra det 

behövs ett tillgängligt anhörigstöd som på bred front kan möta behoven av samtal, stöttning 

och avlösning. 

Den enskildes valfrihet är viktig, därför ska även kommunen finnas som alternativ till 

hemtjänstens serviceinsatser. Det finns flera goda exempel runt om i landet där arbetet 

organiserats så att dessa arbetsuppgifter inte utförs av undersköterskor. 

Minutstyrning av hemtjänsten skall bytas mot en valfrihetsmodell (Skönsmo-modellen) där 

personen i behov av insatsen tillsammans med den personal som utför insatsen tillsammans 

planerar för när, hur och vad som skall utföras. Otrygghet är en av de största farorna för 

äldre, genom kontinuitet och delaktighet skapas trygghet och därigenom ökar möjligheten 

för flera år av självständigt liv. 

Hela kommunen ska leva och växa 

Kommunen ska växa men inte bara i staden utan i hela kommunen. Idag är ca 45% av 

kommunens befolkning bosatta på landsbygden eller i någon av kommunens mindre orter. 

Därför är det viktigt att kommunens insatser är inriktade på att både stad och landsbygd ska 

få möjlighet att växa och utvecklas efter sina olika förutsättningar. 

En landsbygd i utveckling kräver att landsbygdens behov blir sedda. Det är viktigt att utveckla 

de mindre tätorterna till livskraftiga knutpunkter för medborgerlig kommersiell service. 

Därtill hör en utvecklad kollektivtrafik som vi anser ska vara fortsatt avgiftsfri. Företagandet 

ska öka inte bara i staden utan även på landsbygden. 

Behovet av bredband är fortsatt stort i kommunen och inte minst på landsbygden. Bredband 

är viktigt för att servicen ska kunna utvecklas och för att kunna använda sig av de digitala 

tjänsterna som kommunen och andra aktörer erbjuder. 
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Idrott och kultur för alla 

Kultur- och fritid är en självklar del av välfärden. Kulturen berikar livet. Det är genom 

kulturen vi lär oss medmänsklighet, att ifrågasätta och våga tänka nytt. Genom ett aktivt 

kultur- och fritidsliv stärks kommunens attraktivitet samtidigt som det ger många 

synergieffekter för invånarna. Vi mår bättre, lever längre och samverkar bättre. 

Ett rikt kulturliv och fritidsliv finns i Sala, och ska komma alla till del. 

För att ge barn och unga rätt möjlighet till kulturutövande så är kulturskolans verksamhet ett 

viktigt inslag i svenskt kulturliv och utbildningsväsen. I Sala har vi förstått vikten av att ha en 

kulturskola. Arbetet måste fortsätta med att utveckla kulturskolan och möta upp efterfrågan 

från barn och unga att utöva kultur. 

Sala kommun kan vara stolt över det fantastiska föreningsliv som finns. I dag är det tyvärr 

konstaterat att när barn börjar på mellanstadiet minskar deras delaktighet i föreningslivet 

och blir mer stillasittande. Därför måste kommunen fortsätta att stötta civilsamhället och 

tillsammans med föreningarna få fler invånare i rörelse. För ett väl mående Sala kommun där 

alla ska kunna inkluderas, där ekonomin inte ska vara avgörande för att kunna delta i 

föreningslivet behövs en kommunal idrottsplan. 

Alla barn i årskurs tre ska kunna simma, målet i Sala är satt till 85 % men det är för lågt, utan 

målet bör vara 100%. Idag ligger målet på 76,6%, simkunnigheten måste öka bland våra barn 

och unga. 

Alla barn ska ha rätt till ett sommarlov med möjlighet att delta i kommunens populära 

sommarläger. Genom att sommarlovslägren fortsatt ska vara avgiftsfria ger vi alla barn på 

mellanstadiet förutsättningar att ta del av både kultur, idrott och gemenskap. 

Våra äldre invånare behöver i större utsträckning få möjlighet att delta i olika aktiviteter som 

berikar deras vardag, träffpunkter behöver öppnas upp igen så fort det är möjligt för att 

bryta den isolering och ensamhet som många äldre fått utstå under pandemin. 

En meningsfull fritid ska ges till alla oavsett om man har funktionsvariationer eller inte. LSS

fritid är en viktig verksamhet. En verksamhet som ska breddas och inkludera fler människor. 

Biblioteket är en viktig arena för möten, inspiration för läsning, kunskap och upplevelse. Våra 

medborgare ska vara stolta över den biblioteksverksamhet som finns på flera orter i 

kommunen. Kultur och fritidsnämnden behöver fortsätta det viktiga arbetet att öka antalet 

bibliotekslån per invånare så det överstiger rikssnittet, med särskild prioritering mot barn 

och unga. 

Investeringar och investeringsbudget 2022-2029 

lnvesteringsbehovet är fortsatt stort i Sala kommun när det gäller förskolor, skolor och LSS

boenden. Ett nytt badhus finns planerad för åren 2028 och 2029. Nuvarande badhus har 
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precis genomgått en renovering och räknar att hålla i sex till åtta år. Det är av stor vikt att ett 

nytt badhus finns med i investeringsunderlaget kopplat till renoveringens livslängd. 

Kommunens egna lokaler behöver renoveras och underhållas för att kunna erbjuda elever 

och personal en bra arbetsmiljö men också bra boendemiljö för vår brukare på LSS

boendena och äldreboendena. 

Kommunen har idag en hög låneskuld för den egna verksamheten och utgör också borgenär 

för de kommunala bolagen och deras lån. För att inte öka kommunens redan stora låneskuld 

så bör kommunen ha en investeringsbudget som motsvarar årets resultat plus avskrivningar. 

Byggandet av nya Åkraskolan är endast den investering som kommer att lånefinansieras. 

LSS-bostäderna, Möklinta förskola - skola och en ny servicebyggnad vid Måns Ols finns med i 

investeringsbudgeten som egenfinansiering. 

Behovet av investeringar är mycket större än det som finns upptaget i investeringsplanen. 

Utöver det så har kommunstyrelsen beslutat den 5 maj 2021 att nybyggnationen av 

Varmsätra skola, Emmylund och Ekorrens förskola hyres upphandlas. 

Att hyresupphandla är inte ett ekonomiskt långsiktigt förstahandsalternativ men då 

kommunens investeringsbehov är så stora är detta ett tillfälligt sätt att lösa vissa 

investeringar för att tillgodose det investeringsbehov som finns. Kommunen bör ta fram 

riktlinjer kring användandet av hyresupphandling och att varje investering som hyres

upphandlas ska hanteras separat utifrån framtagna riktlinjer. 

Kommunen behöver ta ett rejält omtag kring det egna fastighetsbeståndet och de lokaler 

som idag hyrs externt för att minska lokalkostnaderna. Sälja av det som inte används av det 

egna fastighetsbeståndet och omförhandla och minska de externa hyreslokalerna. 

INVESTERINGAR 2022 2023 2024 

KOMMUNSTYRELSEN 141 210 185 050 171 912 

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 0 0 1000 

UTBILDNINGS OCH ARBETSMARKSNADS NÄMNDEN 4000 6250 4400 

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 2500 1500 250 

REVISIONEN 0 0 0 

ÖVERFÖRMYNOAREN 0 0 0 

TOTALT 147 710 192 800 177 562 
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~:. \1J• Socialde~~kraterna 

Beslutspunkter Socialdemokraterna 

1. Driftbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 1 

2. lnvesteringsbudgetramarna för nämnderna fastställs enligt bilaga 2 

3. Fastställa utdebiteringen till 22,31% för året 2022 enligt bilaga 1 

4. Till kommunstyrelsens förfogande anslås 3 074 tkr enligt bilaga 1. Där endast 10% av 

summan får användas till externa aktörer. 

5. Resultatmålet för år 2022 fastställs till 26 127 tkr inklusive återställandet av negativt 

resultat, år 2023 till 26 624 tkr år 2024 till 32 110 tkr enligt bilaga 1 

6. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än 

nettokostnadsökningen 

7. Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige 

beslutade anslag 

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

verksamhet 

9. Styrelse och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera verksamheterna 

med bibehållen kvalite 

10. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2022 

11. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att ytterligare upplåna, dvs öka kommunens 

skulder med under 2022 med totalt 50 000 tkr, under 2023 med totalt 85 000 tkr 

samt 85 000 tkr för 2024 

12. Sala Bostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta+ 1 % på insatt kapital 

13. Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneräntan + 1 % på insatt 

kapital 

14. Inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB 

15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett lokalt landsbygdsprogram för att 

utveckla landsbygden för ökad service, fler bostäder och företagande. 

16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nå målen i 

näringslivsprogrammet. 

17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan och en kostnadskalkyl hur 

Bergsmansgatan kan bli ett attraktivt gångfartsområde med syfte att vidga 

stadskärnan och satsa på handeln. 
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18. Utöka kollektivtrafiken med Silverexpressen under en prövotid på två år med start 

årsskiftet 2021/2022 

19. Fortsätta med den avgiftsfria kollektivtrafiken inom kommunen som en viktig del i 

kommunens miljö och klimat arbete 

20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram detaljplaner för ett ökat bostadsbyggande 

och där 50 % av bostäderna ska utgöras av hyresrätter 

21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur tryggheten ska öka i hela 

kommunen 

22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att för Sala kommuns räkning underteckna 

Demokratideklarationen i syfte att stärka demokratin 

23. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Utbildnings -och 

arbetsmarknadsnämnden utreda organisation och uppdrag för ett starkare 

kommunalt arbetsmarknadsuppdrag till följd av förändringarna på 

arbetsförmedlingen. Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen senast i oktober 

2021. 
24. Kommunstyrelsens ges i uppdrag att tillsammans med utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden utreda fördelar och nackdelar med att bolagisera Ösby 

naturbruksgymnasium. 

25. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för 

systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete i skolan. 

26. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att se över hur en bättre 

hjälp kan ges till barn och elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

27. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag redovisa hur riktat 

pedagogiskt och psykosocialt stöd kan ges "hemmasittare" i syfte att de kan komma 

tillbaka till skolan 

28. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram och 

implementera, utifrån aktuell skolforskning, kunskap om och erfarenheter från 

framgångsrika skolor. 

29. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att delade turer ska tas bort 

30. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ansluta sig till Centrum mot våld. Så 

även offret får rätt till stöd och hjälp 

31. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att Anhörigstöd, så väl i form av avlösning 

som samtalsstöd, skall finnas lätt tillgängligt för den som vårdar närstående 

32. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag med utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden skyndsamt samordna insatser så inga familjer med barn 

ska ha försörjningsstöd mer än 6 månader. 

33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa att kommunen ska finnas som valbart 

alternativ för all typ av hemtjänst 
34. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att verka för att personalen ska kunna 

utveckla sin yrkesroll samt ges delaktighet och möjlighet att påverka sin 

arbetssituation 

35. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och fastställa ett program till skydd för 

kvinnor mot mäns våld och att motverka hedersrelaterat våld 
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36. Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med utbildning- och 

arbetsmarknadsnämnden att se till att målet att minst 85 % av eleverna i årskurs tre 

ska vara simkunniga uppfylls. 

37. Kultur och fritidsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen ges i uppdrag att 

tillsammans med kommunens kulturföreningar ta fram en plan på hur man ska 

synliggöra kulturen i Sala kommun med målet att öka intresset för kulturens olika 

områden 

38. Kultur och fritidsnämndens sommarlovsläger ska fortsatt vara avgiftsfria för elever på 

mellanstadiet. 

39. Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en kommunal idrottsplan. Med 

syfte att ge alla möjligheten att delta oberoende av ekonomiska förhållanden 

40. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utveckla LSS-fritidsverksamheten för att 

fler människor med funktionsvariationer ska kunna ha ett rikt kultur- och fritidsliv 

41. Att stadsbibliotekets öppettider ska utökas till att vara öppet söndagar under 

vinterhalvåret. 
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Budgetberäkning S 21-05-28 

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 

Internränta 2022 

PKV 

Prislndex för kommunal verksamhet 
Arbetskrafts kostnad 
Övrig förbrukning 
Pris/örändring 

Beräkning 

Skatteintäkt 
Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg. 

!Arets resultatmål 
I Arets result at, inkl återställande av neg resultat 

Kommunstyrelsens förfogande 
KS förfogande andel av skatter, bidrag o utjämn 

Pensionskostnader 
Arbetsgivaravgifter 

Avskrivningar 
Finansnetto 

PO-oålägg 
Kapitaltj änstkostnader 

IAterstår att fördela ut i ramar 

22,31% 

2022 2023 2024 
23 000 23100 23 200 

2022 2023 2024 
0,79% 1,04% 1,38% 

KPA:s prognos 2021-05-05 

Cirkulär 21:23 2021-05-24 

40,15% 

1,00% 

Cirkulär 20:58 2020-12-22 

Cirkulär 21:11 2021-02-10 

Cirkulär 21:20, 2021-04-29 

2022 2023 2024 
2,2% 1,9% 3,1% 
1,7% 2,0% 2,1% 

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

2022 2023 
-1096 639 ·1125 535 

-440 252 -440 590 

1,7% 1, 7% 
26127 26 624 

3 074 3132 
0,20% 0,20% 

94934 95 788 
261 4 21 266 373 

80189 84113 
2 547 4 826 

-332 974 -339 301 
-93 597 -98 386 

-1495171 ·1 522 955 

2024 
-1161 704 

.443 803 

2,0% 
32110 

3 211 
0, 20% 

99 450 
274 606 

88 537 
8 589 

-349 819 
-103 681 

-1 552 503 
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Fördelning Nämnder 

Nettoram 
2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 210 897 222 678 226 816 231216 
Kultur-och fritidsnämnd 56 887 59 641 60 749 61927 

Revision 890 933 950 969 
Överförmyndare 3 068 3 217 3 277 3 340 
Utbildn- och arbetsmarknadsnämnd 580 249 608 334 619 638 631660 
Vård- och omsorgsnämnd 575 152 600 369 611526 623 390 

Summa totalt 1427143 149S 171 1522 955 1552 503 

I förhållande till föregående års ram 4,8% 1,9% 1,9% 

I förhållande till 2021 års ram 4,8% 6,7% 8,8% 

Resultaträkning 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Verksamhetens intäkter 369 255 331429 366 562 366 562 366 562 

Verksamhetens kostnader -1727119 -1701019 -1794590 -1817124 -1842 833 

Avskrivningar -68 226 -78 240 -80 189 -84 113 -88 537 

VERKSAMHETENS -1 426 090 -1447 830 -1 508 217 -1534 675 -1564 808 

NETTOKOSTNADER 

Skatteintäkter 1024 435 1038 276 1096 639 1125 535 1161 704 

Generella statsbidrag och utjämning 437 498 430 627 440 252 440 590 443 803 

Finansiella intäkter 8 264 4 369 4 328 4 328 4 328 

Finansiella kostnader -6087 -6 346 -6 875 -9154 -12 917 

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDINÄRA POSTER 38 021 19 097 26127 26 624 32110 

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

ARETS RESULTAT 38 021 19 097 26127 26 624 32110 
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Kassaflödesan a lys 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 

LÖPANDE VERKSAMHET 

Årets resultat 38 021 19 097 26 127 26 624 32 110 
Justering för ej likviditetoåverkande poster 64 987 76 393 78 497 82 858 87 283 
Övriga likvid itetspåverkande poster 3 548 0 0 0 0 
Poster som redovisas i annan sektion -8 079 772 872 872 872 
Medel från vh före förändring av rörelsekapital 98 477 96 262 105 496 110354 120 265 

Ökning/ minskning kf fordringar -23 398 0 0 -2 231 -3 709 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 646 0 0 5 745 9 551 
Ökning/minskning förråd och varulager -179 0 0 -75 -124 
Kassaflöde löpande verksamhet 94S46 96 262 10S 496 113 794 125 984 

INVESTERINGSVERKSAMHET 
Investering i immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 
Försäljning av immateriella ti llgångar 0 0 0 0 0 
Investering i materiella tillgångar -106 016 -125 058 -147 710 -196 656 -184 917 
Försälining av materiella tillgångar 7160 0 0 0 0 
Investering i finansiella ti llgångar -245 0 -585 -2 778 -4 970 
Avyttring av finansiella tillgångar 1715 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -97 386 -125 058 -148 295 -199 434 -189 887 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Nyupptagna lån 30000 0 50000 85 000 85 000 
Amortering av långfristiga skulder -25 805 -26 035 -27 702 -29 119 -31 952 
Amortering av skulder för finansiell leasing -231 0 0 0 0 
Ökning långfristiga fordringar -303 0 0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 661 -26 03S 22 298 S5881 S3 048 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 
Bidrag t ill statlig infrastruktur -1000 0 0 0 0 
Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur -1000 0 0 0 0 

Arets kassaflöde -179 -S4 831 -20 S01 -29 759 -10 85S 
Likvida medel vid årets början 801S6 79 979 25148 4 646 -25113 
Likvida medel vid årets slut 79 979 2S 148 4646 -2S 113 -3S 967 
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Balansräkning 

Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 
2020 2021 2022 2023 2024 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
~ Jignader, tekniska anläggningar 0 0 0 0 
M askiner och inventar ier 0 0 0 0 
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Summa anläggningstillgångar 1549 770 1595 815 1663 048 1777497 1877 974 

Omsättningstillgångar 
Förråd 3 929 3 929 3 929 4004 4128 
Fordringar 117 400 117 400 117 400 119 631 123 339 
Kassa och bank 79 977 25148 4 648 -25112 -35 966 
Summa omsättningstillgångar 201306 146 477 125 977 98 523 91501 

SUMMA TILLGÅNGAR 1751076 1 742 292 1789025 1876 020 1969 475 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapita I 
Ingående eget kapital 681340 719 361 738 458 764 586 791210 
!Arets resultat 38021 19 097 26 127 26 624 32110 
Summa eget kapital 719 361 738 458 764 586 791210 823 320 

- - - - -
Avsättningar för pensioner 48047 46200 44508 43253 41999 

Skulder 
Långfrist iga skulder 681309 655 274 677 572 733 453 786 501 
Kortfristiga skulder 302 359 302 359 302 359 308104 317 655 
Summa skulder 983 668 957 633 979 931 1041 557 1104 156 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR 
OCH SKULDER 1751077 1 742 292 1789025 1876 020 1969475 

lnvesteringsbudget/Plan 

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 2 200 2 525 3 012. 5 790 6 742 1010 0 0 
Personalkontor 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ekonomikontor 1000 0 0 0 0 0 0 0 
Räddnings tjänst 4 000 1550 350 3300 1000 3300 0 1000 
Tekniskt kontor 143 010 200475 169 250 124 850 65 600 74 200 85150 82 250 
Samhällsbyggnadskontor -9 000 -19 500 -700 -700 -700 0 0 0 
Summa Kommunstyrelsen 141210 185 050 171912 133 240 72 642 78510 85150 83 250 
Kultur- och Fritidsnämnd 0 0 1000 0 0 0 0 0 
Utbildn- och arbetsmarknadsnämnd 4000 6 250 4400 3100 2 900 2 500 2 000 2 000 
Vård- och omsorgsnämnd 2 500 1500 250 100 350 100 100 100 
Summa 147 710 192 800 177 562 136440 75 892 81 110 87 250 85 350 
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INVESTERINGSRAM 2022-2024 (Bilaga 2) 

ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE INVESTERINGAR 2022 2023 2024 STRATEGISKA INVESTERINGAR 2022 2023 2024 

KOMMUNSTYRELSEN 32910 35300 27900 KOMMUNSTYRELSEN 90 800 129 600 114 512 

KOMMUNCHEF 0 0 0 KOMMUNCHEF 1200 2525 3012 

PERSONALKONTOR 0 0 0 PERSONALKONTOR 0 0 0 

EKONOMI KONTOR 0 0 0 EKONOMIKONTOR 2000 0 0 

TEKNISKTKONTOR 32 910 35300 27 900 TEKNISKTKONTOR 92 600 145 025 111850 

Garuprogrammet 10560 10450 3050 Gatuprogrammet 5100 4600 5700 

Parkprogrammet 1550 1550 1550 Parkprogrammet 2850 3875 1400 

VA-programmet 6800 6800 6800 VA-programmet 1350 10400 14 200 

Lokalprogrammet 13 500 16000 16000 Lokalprogrammet 79200 122 000 87000 

Gruvans vattensystemprogram 500 500 500 Gruvans vattensystemprogram 4100 4150 3550 

RÄDDNINGSTJÄNST 0 0 0 RÄDDNINGSTJÄNST 4000 1550 350 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 0 0 0 SAMHÄLLSBYGGNAD5KONTORET -9000 -19 500 -700 

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 0 0 0 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 0 0 1000 

UTBILDNINGS OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 4000 6250 4400 UTBILDNINGS OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 0 0 0 

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 2000 200 0 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 500 1300 250 

SUMMA 38910 41750 32300 SUMMA 91300 130900 115 762 

EXPLOATERINGS INVESTERINGAR 2022 2023 2024 

KOMMUNSTYRELSEN INVESTERINGAR 2022 2023 2024 
KOMMUNCHEF 0 0 0 KOMMUNSTYRELSEN 141 210 185 050 171 912 
PERSONALKONTOR 0 0 0 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 0 0 1000 
EKONOMIKONTOR 0 0 0 UTBILDNINGS OCH ARBETSMARKSNADS NÄMNDEN 4000 6250 4400 
TEKNISKT KONTOR 17500 20150 29 500 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 2500 1500 250 
Gatuprogrammet 9300 12 550 19 300 REVISIONEN 0 0 0 
Parkprogrammet 300 1000 2300 ÖVERFÖRMYNDAREN 0 0 0 
VA-programmet 7900 6600 7900 rroTALT - 147710 192800 1nS62 

Lokalprogrammet 0 0 0 

Gruvans vottensysremprogram 0 0 0 

RÄDDNINGSTJÄNST 0 0 0 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 0 0 0 

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 0 0 0 

UTBILDNINGS OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 0 0 0 

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 0 0 0 

SUMMA 17 500 20150 29500 



Kommunalo SALA KOMMUN 
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Diarie nr 

Cpb: 

Kommunals yttrande inför budgetförslag 2022. 

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

- Avsätta pengar och resurser till införande av heltid genom att utöka 
grundbemanningen, även se över möjligheten till att minska de 
otrygga anställningarna samt att ta bort delade turer genom att tillsätta 
pooltjänster på respektive enhet. 

- De med uppehållsanställning erbjuds en semesteranställning. 

- Införa sänkt heltidsmått för nattpersonal från januari 2022. 

- 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 schemaläggning och löner. 

- Friskvård erbjuds på arbetstid. 



Kommunalo 

- Arbetskläder införs inom förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. 

- Kommunen ska verka för att behålla all sin verksamhet i egen regi . 

- All städning av kommunens lokaler ska återgå i Sala kommunens 
egen regi. 

- Företag med kollektivavtal prioriteras vid behov av upphandling. 

3ntt- /~5 j Ocl ,I~ ' ----------~ -----.:-~ _'!-::.! 
Kommunal sektion Sala genom ordförande Britt-Lis Leffler 



0 Lärarförbundet 

Till budgetprocessen från Lärarförbundet 

KS 2021/508 
Sala, 2021-0S-u 2021 _1979 

2021-05-10 

Sala kommun har en mycket låg behörighet för lärare på endast 61% där Sala hamnade på 

plats 268 av 290 i rankingen Bästa skolkommun. Gällande lärarlöner hamnade Sala även där 

mycket lågt, nämligen på plats 256 av 290 kommuner. I kriteriet kommun som huvudman 

har även där Sala rankats väldigt lågt, nämligen på plats 224 av 290 kommuner. 

Vi i Lärarförbundet anser det nu är dags för kommunen för att jobba med att behålla erfarna 

och kompetenta lärare och skolledare, samt göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare för 

att vi ska kunna rekrytera behöriga lärare och skolledare till kommunen. En del i det är att 

kommunen nu behöver skjuta till mer pengar till löner och kompetensutveckling. Vi har nu 

fem rektorer som valt att lämna Sala kommun, den signalen behöver nu tas på allvar. Varför 

väljer så många lärare och skolledare att lämna Sala kommun? Det är nu dags att ta dessa 

delar på allvar, om Sala kommun ska kunna klättra i Lärarförbundets ranking av Bästa 

skolkommun och bli en attraktiv arbetsgivare där lärare och skolledare väljer att stanna. 

I HÖK21 2§ står följande; 

"Svensk skola har fortsatt en kompetensförsörjningsutmaning i ett demografiskt utmanande 
läge. Skolans övriga utmaningar är fortsatt många och det krävs flera samverkande 
lösningar och initiativ för att bidra till fortsatt utveckling. Helhetsperspektiv, ömsesidig tillit 
och långsiktighet är nödvändiga förhållningssätt för att dessa lösningar tillsammans ska 
bidra till utveckling och ge önskade resultat - ökad må/uppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett 
läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. 

Det krävs samarbete mellan samtliga intressenter för att det viktiga arbetet på skolorna ska 
kunna fortsätta. Inte minst samarbetet mellan ansvariga huvudmän, avta/sbärande parter 
och staten behöver stärkas. Samtliga nivåer behöver bidra till att skapa förutsättningar för 
balans mellan resurser och uppdrag. 
För att bidra till utökat samarbete och samverkan, och för att samtliga insatser tillsammans 
ska bidra till ytterligare förbättring av skolan är centrala parter överens om att det viktiga 
arbete som initierades under föregående avtalsperiod ska fortsätta. 
För att ytterligare peka på vikten av detta arbete ska arbetsgivaren ta fram en plan för det 
fortsatta arbetet. Planen ska innehålla insatser inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, 
arbetsorganisation och lönebildning i syfte att trygga kompetens-försörjning inom skolan på 
såväl kort som lång sikt." 



Sala, 2021-05-10 

HÖK21, Löneavtalet 1§; 

"Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. 
Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. 
Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och 
resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och 
anställningsvillkoren." 

Under övriga anteckningar i HÖK21 kan man läsa följande; 

"Lokala parter åläggs därför att fortsätta det lokala arbete som initierades under föregående 
avta/speriod med ett särskilt uppdrag att säkerställa insatser för att trygga 
kompetensförsörjningen inom skolan på såväl kort som lång sikt. Centrala parter ser det som 
framgångsrikt att denna dialog omfattar huvudmannens hela sko/verksamhet, det vill säga 
ett arbete som utgår från de olika sko/formerna. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i att 
identifiera framgångsfaktorer i utformningen av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid 
och lönebildning och med stöd i dessa identifiera insatser för att utveckla organisationen och 
därmed bidra till att dessa områden stödjer kompetensförsörjningen." 

I bilaga 1 kan man även läsa följande; 

"Som ett led i att stärka den strategiska kompetensförsörjningen är parterna överens om att 
lokala parter bör samverka i fråga om kompetensutvecklingen inom sko/verksamheten ur 
såväl ett kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv. Arbetsgivaren ska säkerställa fortlöpande 
kompetensutvecklingsinsatser så att kvaliten i verksamheten upprätthålls. I samband med 
det arbetet är det viktigt att beakta de möjligheter som det nya Kompetens- och 
omställningsavtalet {KOM-KR) erbjuder." 

Lönebildning 
"Löneinstrumentet måste användas aktivt för att skapa bättre resultat och göra läraryrket 
mer attraktivt. För att kunna rekrytera och behålla lärare krävs möjlighet till en positiv 
livslöneutveckling och en lönestruktur som bidrar till stabilitet och kontinuitet. Arbetsgivarens 
strategiska arbete med lönestruktur och lönespridning ska bidra till en långsiktig trygghet 
och utveckling av verksamheten. Rektorer behöver lyfta fram lärare som bidrar till bra 
arbetssätt, goda resultat och långsiktig utveckling. Såväl arbetsgivare som fackliga 
företrädare behöver stödja en ökad lönespridning." 



Sala, 2021-05-10 

Vi hoppas nu på att Sala kommun vill hamna i framkant genom att följa avtalet, HÖK21 och 
jobba långsiktigt för att höja lärarnas och skolledarnas löner och möjligheter till 
kompetensutveckling. Ett mål måste ju också vara att hamna högst upp i rankingen "Bästa 
skolkommun". 

Lärarförbundet, Marita Karlström-Andersson, ordförande och huvudskyddsombud 

0 Lärarförbundet 



• LÄRARNAS 
RIKSFÖRBUND 

Sala kommunförening 

Synpunkter inför budgetarbetet 

KS 2021/508 
2021.2029 

2021-05-11 

Andelen behöriga lärare är skrämmande låg. För att råda bot på detta krävs det att Sala kan 
erbjuda bra ingångslön samt en tillfredsställande livslöneutveckling. 
Medellönen och medianlönen i Sala ligger på acceptabel nivå medans 90de percentilen 
ligger lågt i förhållande till andra kommuner. 
Det gör att det är svårt att rekrytera lärare/SYVare med lång erfarenhet samt att motivera 
lärare/SYVare till att stanna i Sala. 
Det måste satsas på att höja högstalönerna, premiera kontinuitet och öka lönespridningen. 
Sala kommun måste visa att de är beredda att uppfylla avtalet HÖK-21's intentioner. 
Det måste löna sig att arbeta kvar i Sala! 

Den fysiska arbetsmiljön i många skolor är under all kritik. Slitna lokaler, dålig luft, material 
som släpper, sprickor, dålig lukt mm. I Sala har man jämfört med andra kommuner höga 
lokalkostnader för skolorna vilket rimmar illa med eftersatta skolor med stora 
renoveringsbehov. 
Vi vill se en rejäl satsning på renovering/nybyggnation av Sala skollokaler så att elever och 
personal kan få en dräglig arbetsmiljö och känna att även deras arbetsmiljö är viktig! 

Sala 210511 

Åsa Haga Eriksson 
Ordf. LR Sala 
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