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Det ekonomiska läget. reviderad skrivelse 

Det ekonomiska resultatet för Sala kommun 2012 blev glädjande nog ett av de 
största på senare år, 39,3 mkr. Det innebär att kommunen uppfyller det statliga 
balanskravet med råge. l resultatet ingår dock en stor engångspost med 
återbetalning till Sala kommun på 21,0 mkr från AFA Försäkring. Sammanlagt 
redovisar nämnderna ett budgetöverskott på+ 11,2 mkr. Det största överskottet 
visar kommunstyrelsens förvaltning med + 10,8 mkr. Bildnings- och 
lärandenämnden går plus + 2,3 mkr medan Vård- och omsorgsnämnden redovisar 
ett underskott på- 2,3 mkr. 

I december 2012 antog kommunfullmäktige Strategisk Plan för 2013-2015. 
Budgeten för 2013 präglades av en stark oro för en tilltagande dämpad 
internationell konjunktur, en underliggande statsfinansiell skuldproblematik inom 
euroområdet och en försvagad tillväxt i USA och Kina. BNP-tillväxten förväntades bli 
1,8 o/o. Under våren och hösten har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt, en 
gradvis förbättring spås av SKL ske under senare delen av året. 

BNP beräknas växa något starkare 2014. Den måttliga tillväxten innebär att 
arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det svaga arbetsmarknadsläget i 
kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. 
Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. skatteunderlagets 
tillväxt begränsas även av sänkta pensioner. När antalet arbetade timmar minskar 
får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för 
reformer. En ljusning i skatteunderlaget kan skönjas först under 2015-2016. En 
positiv faktor för Sala är införande av ett nytt system för utjämningsbidrag som för 
2014 ger preliminärt ca lO mnkr i förstärkta statsbidrag. 

Delårsrapporten visar att Sala kommun har en stabil ekonomi och en ekonomi i 
balans. Både delårsresultatet och helårsprognosen uppfyller balanskravet För 2013 
pekar resultatet mot ett överskott på +34,5 mkr efter justering av prognostiserade 
realisationsvinster på +4,5 mkr. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
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www.sala.se 
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Kommunstyrelsen 

AF A-pengar kommer att återbetalas under 2013 avseende perioden 2004. Summan 
är för Sala kommuns del ca 20 mnkr. En tidig återbetalning under 2013 ger 
möjlighet till riktade engångssatsningar under andra halvan av 2013, t ex till 
kompetensutbildningar eller till finansiering av vissa mindre investeringsobjekt. 

Under hösten 2012 slöts ett nytt läraravtal med de fackliga organisationerna. Avtalet 
löper över 2 år och det garanterade utfallet är 3,5 procent. De kommunal
ekonomiska konsekvenserna är en kostnadsökning för 2013 med sammanlagt 6 
mkr. Det nya kollektivavtalet med Kommunal gäller från l april2013 till30 april 
2016. Det sammanlagda avtalsvärdet beräknas till6,8 procent under hela 
avtalsperioden. 

Sala kommun, liksom många andra kommuner i Sverige, står inför stora utmaningar 
och vägval. Globalisering, demografi, ny teknik, värderings- och klimatförändringar 
är bara några av de drivkrafter som obönhörligen påverkar utvecklingen. Åldrande 
befolkning och generationsskiften ställer stora krav på skola, vård och omsorg samt 
tillgänglighet och kompetens på arbetsmarknaden. Sala kommun behöver omställa i 
närtid men också ta fram kommunövergripande och långsiktiga planer för 
äldreomsorgen, skolan, näringsliv och arbetsmarknad samt infrastrukturutbyggnad 
(kommunikationer, bostäder mm). Glädjande växer befolkningen,+ 129 personer 
första halvåret 2013. 

Sala kommun behöver ta höjd för en stark ekonomi för att klara framtida 
välfärdsåtagande n. Den ekonomiska situationen för 2014 är dock ytterst ansträngd 
med flera års uppdämda behov inom inte minst vård och omsorg. Prognoserna för 
2015 och 2016 ser betydligt ljusare ut men lärdomen de senaste åren är att det 
ekonomiska landskapet snabbt kan ändras. 

Föreliggande budgetförslag är balanserat men ger ett begränsat överskott på 11 
mnkr. Det läggs mot bakgrunden av flera osäkra parametrar. Bland de viktigare hör 
utvecklingen av arbetsmarknadsläget och inflationen samt mängden och nivån på 
framtida statliga stimulansåtgärder. En annan osäkerhetsfaktor har undanröjts i 
regeringens budgetproposition för år 2014. De effektiviseringsvinster som 
förutsattes i riksdagsbeslutet om GYll år 2009, där statsbidragen till kommunerna 
skulle minska med nästan 2 miljarder när reformen var fullt införd år 2015, har inte 
kunnat räknas hem. Därför dras besparingarna i gymnasieskolan tillbaka för åren 
2014-2015 men kvarstår med totalt 470 miljoner år 2016. 

Nu behövs förståelse, strategier och metoder för att möta och hantera de 
övergripande drivkrafter och trender som påverkar det kommunala uppdraget 
framöver. Framförallt behövs en trovärdig och balanserad ekonomi samt en 
genomtänkt långsiktig strategi för nödvändiga investeringar och upprätthållande av 
god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara 
de utmaningar välfärdsuppdraget ger samt för att kunna nå visionen om att år 2024 
har Sala passerat 25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med 
livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. 

2(25) 
2013-10-27 



Kommunstyrelsen 

Inriktning av strategisk plan 2014-2016. reviderad skrivelse 

Drift 

styrelse och nämnderna har inför 2014 begärt driftförstärkningar på sammanlagt 
drygt 57 mkr. Detta är omöjligt att fullt ut tillgodose utan kraftig skattehöjning, Ett 
ökat tillskott av driftpengar kan skapas genom omfördelningar, rationaliseringar 
eller kraftigt ökade intäkter. Men Bildnings- och lärandenämnden och Vård- och 
omsorgsnämnden har i flera år genomfört rationaliseringar och effektiviserar varför 
vi menar att snart är nu botten nådd. 

Tillsammans står de båda nämnderna för över 80 %av kommunens budget, 
huvudsakligen personalkostnader. Kommunstyrelsen har för 2013 ett 
besparingsbeting på mellan 12-14 mkr. Vi bedömer att rationaliserings-arbetet 
allmänt bör kunna fortsätta men att det inte fullt ut kan täcka upp alla de behov som 
nu föreligger. Dessutom kan ökad intäktsfinansiering, i praktiken höjda avgifter, 
finansiera ytterst lite av nödvändiga förstärkningar inom förskola, skola och vård
och omsorg. 

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt med en budget i balans och god 
ekonomisk utveckling för att kunna värna kommunens välfärd och möta 
konjunktursvängningar. För att långsiktigt klara den uppgiften är det enligt vår 
uppfattning viktigt att kommunen tillförs nya inkomster. Bäst vore att 
kommunsektorn tillfördes kompensation för av statsmakten o finansierade reformer 
och tvingande föreskrifter. En annan väg är via en begränsad skattehöjning tillföra 
ökade resurser vilket vi i ett inledande skede av budgetarbetet har föreslagit för att 
långsiktigt klara den kommunala ekonomin. 

För oss Socialdemokrater är det ett absolut krav att vård- och omsorgssektorn 
tillförs 18 mnkr och att skolsektorn tillförs 5 mnkr. för år 2014. Detta är vi inte 
beredda att ändra på. Det innebär att Vård- och omsorgsnämnden tillförs i vårt 
förslag 18 mnkr i utökat driftbidrag 2014-2016. Vi menar att de bör riktas i 
förstahand till förstärkningar av personalsituationen inom hemtjänst och vård- och 
omsorgs boende. Bildnings- och lärandenämnden tillförs 5 mkr i utökat driftbidrag 
åren 2014-2016. De bör riktas till att möta ökat barnantal i "lågstadiet" samt en 
långsammare minskning av lärartätheten i grundskolan. 

Efter att ytterligare ha granskat alla alternativ och lyssnat in andra politiska partier, 
då vi inte har egen majoritet, har vi tagit fram en finansieringsplan som tryggar den 
kommunala budgeten för 2014. Vi avstår därför för närvarande att föreslå en 
höjning av skatten. 

Vi vill dock framföra att en skattehöjning på 25 öre motsvarar för en 
normalinkomsttagare ca 45-50 kr mindre i månaden. jobbskatteavdraget innebär 
för de flesta förvärvsarbetande en inkomstförstärkning per månad om minst 1500 
kr (2012). Vi är övertygade att de allra flesta medborgare skulle kunna bära en 
sådan ökning eller ställa sig positiva till den om man vet vad pengarna riktas till. 
skattehöjningen skulle ge ca 9,7 mnkr i tillskott. Nu löser vi för 2014 
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finansieringsfrågan med tillfälliga inkomstförstärkningar och ytterligare 
rationaliseringar inom kommunstyrelsens ram år 2014. 

Den fortsatta långsiktiga inriktningen i socialdemokratins politiska arbete kommer 
att vara att skapa utrymme för satsningar inom skola, barnomsorg, vården av de 
äldre, bostadsbyggande, näringsliv och arbetsmarknad samt infrastruktursatsningar 
(kommunikationer, bostäder mm). Till det krävs en fortsatt översyn av verksamhet, 
kostnader och intäkter och en god hushållning av tilldelade resurser. 
Kommunstyrelsens metoder för ekonomisk uppföljning och omvärldsanalys 
behöver utvecklas i detta syfte. 

lli'J1 i förhållande till budgetfullmäktige i juni 2013 är för kommunstyrelsens del 
smärre poster, bl. a åtgärdsvalstudie 150 tkr, till en nettokostnad av- 188 tkr samt 
överföring av insatser i Kaplanen från Vård- och omsorgsnämnden till 
Kommunstyrelsen. Bildnings- och lärandenämnden tillförs medel, 1100 tkr, för 
utökad matematikundervisningen i grundskolan med 120 timmar. Kulturskolan får 
700 tkr för vidareutveckling av sin verksamhet. 200 tkr förs över från Bildnings- och 
lärandenämnden/Kulturskolan till Kommunstyrelsen/Musikrådet avseende vuxna 
verksamheter som körer, Blåslaget och Sala Storband. Vård- och omsorgsnämnden 
får begärd finansiering av engångskostnader, ca 4,4 mnkr, som beräknas uppstå 
under 2014 med anledning av omstrukturering av lokaler och omfattande flyttar när 
det nya Vård- och omsorgsboendet tas i bruk För detta används tillförande AF A
pengar 2014. Ökat bidrag med 77 tkr till Norra Västmanlands Samordningsförbund, 
NVS beviljas samt även start av Anhörigcenter i Kaplanen i slutet av 2014, 225 tkr. 
För följande år anslås i plan l 300 tkr. 

Investeringar 

Under fler år har de budgeterade investeringarna oftast varit betydligt högre än i 
bokslut redovisade genomförda investeringar. Det påverkar verksamhetsutrymmet 
genom avskrivningar och finansiella kostnader och binder resurser som skulle 
kunna ha använts till annat ändamål. 

Investeringsplan 2013-2015 upptar investeringar om sammanlagt 134 183 tkr år 
2013, 63 054 tkr år 2014 och 73 577 tkr år 2015. 2013 års höga nivå beror på det 
nya äldreboendet, 70 000 tkr. l Bokslut 2012 beviljades en överförd ram på 21455 
tkr. Ramen har justerats i förslag från tekniska kontoret till138 956 tkr. 
Den av nämnderna begärda investeringsvolymen för 2014 uppgår till 80 334 t kr, 
för 2015 103 131 tkr och för 2016 201958 tkr. Då är inte hänsyn tagen till ovan 
nämnda justering. Ett riktmärke för årliga investeringar de närmaste åren och som 
är kommunalekonomiskt försvarbart och genomförbart bör vara att de inte 
överstiger 50-60 mnkr. En översyn, genomlysning och prioritering av objekt i 
investeringsbudgeten i Strategisk Plan 2014-2016 har gjorts utifrån denna 
målsättning även om den inte burit ända fram år 2014 då stora investeringsbehov 
kvarstår. 
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Investeringar enligt Kf-beslut i juni 2013. 

Idag finns S mnkr avsatta för uppförande av servicebyggnad i stadsparken. 
Kommunstyrelsen har presenterats en heltäckande Stadsparksutredning. 
Övergripande fokus för utredningen har varit att förtydliga sammanhangen mellan 
lekpark och servicebyggnader, Ekebyskolan och stadsparken samt centrum och 
stadsparken. Tillgänglighet för all, säkerhet och användarvänlighet har varit Jedord. 
Att i ordningsställa stadsparken enligt utredningens förslag kostar ytterligare ca S-
10 mnkr. Summan S mnkr läggs in i investeringsbudgeten 2015. 

Investeringar till Ge-vägar Sätrabrunn, 1, S mnkr samt till SORF 0,5 mnkr läggs också 
in som nödvändiga investeringar för att öka trafiksäkerhet och trygghet i och till 
områdena. 

Ytterligare investeringar enligt förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i november 2013. 

Nytt. Ombyggnad VästerJärneho 

sedan högstadieeleverna flyttades hösten 2012 finns behov att koncentrera 
verksamheten till de lokaler som är nödvändiga för nuvarande omfattning och 
de prognoser som finns för upptagningsområdet. Nuvarande B-hus rustas för 
att rymma bland annat skol- och ortbibliotek samt fritidslokaler. Komplettering 
behövs med toaletter och enklare köksdel samt enklare vindskyddsförbindelse 
mellan skolbyggnader. 1 mnkr föreslås i investeringsplan 2014 för ändamålet. 
Ökade driftkostnader täcks inom ram för BLNs budget. 

Nytt. Klimatanläggning mm. Aguelimuseet 

Åtgärder för tillfredsställande värme, godkänd ventilation och 
klimatanläggning mm. För 2014 uvsätts 8 mnkr i investeringsplanför 
ändamålet. 

Nytt. Etapp 2. Lärkans sportfält 

Byggnation av omklädningsrum och två läktare i enlighet med 
Kommunstyrelsens fastställande av etapp 2 enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag, Ks 2013-10-11, § 234. För 2014 föreslås 
avsätta 15,9 m n kr i investeringsplan för ändamålet. Ökade driftkostnader är ej 
beaktade i budgetför närvarande. 

Nytt. Medfinansiering resecentrumjbusscentral mm 

För 2014 uvsätts i investeringsplan totalt 6 300 tkr och för 2015 5 300 t kr för 
medfinansiering av resecentrum mm 
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Nytt. Bokbussens chassi 

Bokbussens chassi behöver förstärkas för att kunna tas i drift och möjliggöra 
fortsatt bokservice tilllandsbygden och skolorna. Bokbussen beräknas kunna 
vara i bruk åter i marsjapril2014. Kostnad 2014 är 950 tkr. 

Nytt City banan. Kommentar 

Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 
2013 medfinansiera Citybananfram til12017. Total beräknad kostnad 19 644 
tkr plus ev. indexuppräkning. Indexuppräkningen resultatförs som en finansiell 
kostnad löpande det år den uppstår, uppgiir fn totalt till3 660 tkr Den årliga 
kostnadenför Citybanan som redovisas på driften är 772 tkrjår i 25 år, dvs 
totalt 19 300 tkr. Kostnaden tas ur balansen och påverkar således inte 
driftbudget eller resultat Det som påverkar resultatet är den årliga 
avskrivningen för Citybanan som egentligen inte är en avskrivning utan ett 
bidrag till Citybanan. En bokföringsteknisk fråga som uppstod i deliirsbokslutet 
var att enligt tidigare anvisningar från SKL skulle de 19 298 tkr läggas med i 
investeringsbudgeten. Efter diskussioner med kommunens auktoriserade 
revisor bokföras inte längre kostnaden som en investering. Det förändrar 
ingenting i sak och påverkar inte resultatet 

Beslutade medel till investeringar i tillagningskök Ransta och Varmsätra bör 
samordnas med beslut om skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala 
kommun. 

Finansiellt mål investeringar. Kommunens investeringar ska vara självfinansierade. 
Undantag kan medges för större investeringsobjekt 

Aktuella politiska frågor, reviderad skrivelse 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 
Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter 
över en konjunkturcykel. 

RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste 
besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska framgå av de riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Kommunfullmäktige i 
Sala har 2013-09-30, § 130, beslutat att anta riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning samt inför en resultatutjämningsreserv i enlighet med riktlinjerna. För 
ändamålet har 15.1 mnkr reserverats från 2012 års resultat till 
resultatutjämningsreserven. 

Kommunens verksamheter står inför gemensamma utmaningar gällande stora 
pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste 
kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete 
inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga 
anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man så vill. Vi 
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eftersträvar en sammanhållen arbetstid, där de delade turerna minimeras. Att 
arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer att påverka 
organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och 
därigenom medborgarservicen. 

Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl målen i den strategiska planen har 
uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. En 
förbättring av måluppfyllelserna och översyn av indikatorerna är en utmaning inför 
framtiden. Inte minst är det viktigt i samband med anpassning av strategisk plan 
2014-2016 till EU 2020-strategin. 

Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete 
och utveckling av närsjukvården. Den arbetsgrupp som tillsattes 2011 har nu lagt 
fram förslag till beslut angående gemensam drift av viss närsjukvård i Sala. De 
förslag som tagits fram bygger samtliga på en fördjupad samverkan och inte på 
någon fastare organisationsform. Projektgruppen har i sin slutrapport identifierat 
fem utvecklingsområden att arbeta vidare med: rehabilitering, samordning av 
vårdplatser, familjecentral, psykiatri och beroendevård. Inledningsvis föreslår 
styrgruppen att driftformen inom samtliga beslutspunkter, från start är utifrån 
gemensamt avtal som efter utvärdering kan övervägas och leda till annan driftform 
efter förnyade överläggningar. 

Sala kommun har lagt 750 tkr i driftbudget 2013 för start av familjecentral. 
Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 
fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är inte löst 
ännu och därför finns idag ingen känd lokalhyra. Dialogen om igångsättande är 
utdragen men ambitionen är attverksamheten skall komma igång under första 
halvåret 2014. Övriga områden kommer att bli föremål för särskilda beslut när avtal 
ingås. 

2011 slöts en avsiktsförklaring mellan Sala kommun och Landstinget Västmanland 
angående utveckling av sjukhusområdet i Sala. Syftet var att gemensamt lägga 
fast en plan så att sjukhusområdet skulle komma till så stor användning och nytta 
som möjligt för innevånarna i Sala kommun genom att erbjuda ändamålsenliga 
lokaler för hälso- och sjukvård, bostäder och kontor. Syftet med överenskommelsen 
är att lägga fast en plan för hur sjukhusområdet ska utvecklas. 

I juni 2013 fattade kommunstyrelsen beslut,§ 173, att ej teckna samarbetsavtal med 
Landstinget Västmanland för planering av sjukhusområdet i Sala och att ej förvärva 
fastigheten Stamparen4, vårdcentralen, till ett bokfört värde 14,1 mnkr samt att Sala 
kommun uttalar sig positivt till att landstinget rustar upp den befintliga 
lasarettsbyggnaden eller bygger en ny sjukvårdsbyggnad. Kommunfullmäktige tog 
upp frågan om samarbetsavtal i juni 2013 och beslutade att återremittera ärendet 
och uppdra till kommunstyrelsen att senast i september 2013 presentera förslag till 
hur förvaltningarnas verksamhet kan omdisponeras lokalmässigt för ett bättre 
resursutnyttjande av lokalerna och en möjlighet att försälja fastigheter som ej 
behövs för kommunens verksamhet. Ännu har inget förslag presenteras 
kommunstyrelsen. Samordning i frågan sker med översynen av vård- och 
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omsorgsnämndens och Bildnings- och lärandenämndens lokalbehov. Beslut bör 
kunna fattas före 2013 års utgång. 

Under våren 2013 har det genomförts "Work-shops" med deltagare från politiker 
och näringslivets organisationer om framtida samverkan och driftform kring lokalt 
förankrad näringslivsutveckling i Sala kommun. Idag finns ett ettårigt avtal mellan 
Sala kommun och Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening rörande 
näringslivsfrågor och turismstrategiska frågor. Företagarcentrum ansvarar för att 
leda och samordna Sala kommuns näringslivsarbete, exklusive strategiska 
etableringsfrågor, utifrån av Sala kommun antaget näringslivspro gram. För det 
erhåller Företagarcentrum en ersättning på 2,8 mnkr. Ambitionen är att förslag till 
framtida samverkan och driftform kring lokalt förankrad näringslivsutveckling i Sala 
kommun kan klaras ut under 2013. 

Projektet MerKoll kräver förbättringsåtgärder i bussterminalen fr. om hösten 2014. 
Dialog har slutförts med Trafikverket, Länsstyrelsen i Västmanland och den 
regionala trafikmyndigheten i Västmanland om statlig medfinansiering till 
bussangöring och pendlarparkeringar mm i blivande Resecentrum vid 
järnvägsstationen i Sala. Nu föreligger beslut om medfinansiering av 
resecentrum/busscentral mm enligt reviderat förslag till Ks 2013-10-01. Ansökan 
om statlig medfinansiering är inskickad. Beräknad kostnad 11,8 mnkr är upptagen i 
investeringsbudgeten. 

I kontakter med ansvariga på Trafikverket står det klart att en åtgärdsvalstudie 
krävs för att kunna fortsätta med frågan om planfria korsningar Strå och Metso. 
Tidigare utredningar gäller inte som underlag i Trafikverkets nya 4-stegsmodell. 
Överenskommelse har tecknats med Trafikverket, Sala kommun och Länsstyrelsen i 
Västmanland om framtagande av åtgärdsvalstudie för järnvägen i Sala tätort. 
Åtgärdsvalstudien beräknas kosta 500 000 - 700 000 kr, varav Sala kommun står 
för 25%. 

En utredning pågår om ev. överföring av verksamhet från Västmanlands 
Samtrafikförbund till Kollektivtrafikförvaltningen och Landstinget Västmanland 
samt avveckling av kommunalförbundet. Verksamheten avser för kommunerna 
färdtjänst och i viss utsträckning skolskjuts, resor i samband med dagverksamhet 
enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS. Utredningen skall vara klar senast i dec 
2013. 

SWECO har på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland utrett 
tätortstrafiken i Sala kommun i syfte dels till att skapa ökad tillgänglighet till 
kollektivtrafiken, vilket kan bidra till att minska antalet sjukresor och resor med 
färdtjänst, dels till att åstadkomma en kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen 
och därmed vara attraktiv för arbetsresor och övrigt vardagsresan de. Mest 
kostandseffektivt föreslås övergång till anropsstyrd trafik Nuvarande nettokostnad 
skulle kunna halveras. Kommunstyrelsens förvaltning, transportstrategen, har fått i 
uppdrag av ledningsutskottet att utreda frågan vidare. 
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Till Sala kommun har inkommit 2013-04-26 remiss från Landstinget Västmanland 
om att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun. Samtliga av 
länets kommuner har tillstyrkt ansökan om att Landstinget Västmanland får bilda 
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige enligt lagen om regionalt 
utvecklingsansvar. Landstinget Västmanland har därefter ansökt hos regeringen att 
få överta det regionala utvecklingsansvaret från och med 2015-01-01. Vilka 
ekonomiska konsekvenser detta får är inte klarlagda, inte heller vilken roll VKL skall 
i så fall ha i framtiden. En styrgrupp med 13 personer är tillsatt för att förbereda 
frågan om mål, uppgifter och kommunalt medinflytande i kommande 
regionfullmäktige. Frågan har tagit en ny vändning i september 2013 sedan 
civilminister i DN-debatt framfört att det regionala utvecklingsansvaret i 
Västmanland även fortsättningsvis ligger hos länsstyrelsen. Uppvaktningar pågår för 
att få regeringen att ändra ståndpunkt. Bakom det står ett enigt län. 

Extra bolagsstämma hölls den 13 juni 2013 i Vafab Miljö AB med anledning av 
förslag till ombildning av bolagets verksamhet till kommunalförbund. Västmanlands 
Kommuner och Landsting (VKL) har under 2011-2013 utrett den regionala 
samverkan inom avfallsområdet som funnits sedan 1981 mellan kommunerna i 
Västmanlands län, Enköpings kommun samt H e by kommun inom avfallsområdet 
Stämman i juni godkände liggande förslag att rekommendera ägarkommunerna att 
genom beslut i respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB till 
Kommunalförbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksamhet inom bolaget 
överförs till kommunalförbundet. 

Kommunfullmäktige i Sala godkände 2013-09-10, § 211, bildandet av 
Kommunalförbundet VafabMiljö, förslag till konsortialavtal för 
Kommunförbundet VafabMiljö, förbundsordning och överlåtelse av aktier i enlighet 
med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier samt att Sala kommun 
förbehöll sig rätten teckna avtal att behålla i egen regi vissa verksamheter inom det 
kommunala renhållningsansvaret Den 25 oktober 2013 informerades samtliga 
medlemskommuner om värderingsfrågor i samband med ev. avbrutet samarbete 
från någon av kommunerna. Förbundet förväntas kunna bildas och inleda sin 
verksamhet den l januari 2014. 

Länsstyrelsen har aviserat ökat behov av platser för mottagande av flyktingar och 
ensamkommande barn i Västmanland. Länsstyrelsen konstaterar att Sala 
kommun redan har ett högt och planerat och är en av länets kommuner som har 
tagit emot flest antal flyktingar på anvisning. Förslag föreligger att Sala kommun 
behåller 2013 års nivå på anvisningsbara platser även 2014, dvs. 40 platser. 
Migrationsverket betalar grundersättning och schablonersättning för två år direkt 
till kommunerna utan att de behöver söka bidrag. Avtal är tecknat med 
Migrationsverket under hösten i överensstämmelse enligt ovan. Regeringen har i 
budgetproposition aviserat om att flyktingsersättningen föreslås bli en 
prestationsbaserad ersättning. Vilken effekt det har för Sala kommun är för 
närvarande inte klarlagd. 

Finansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvens biosfärområde finns det f.n. 
ingen långsiktig ekonomisk lösning på. För år 2013 har det tillskjutits 7 miljoner 
kronor i nationella medel för myggbekämpningen, vilket sedan kompletterats med 
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kommunala och regionala medel. För det fortsatta och framtida myggbekämpnings
arbetet efterfrågar emellertid såväl NedajNedab som finansiärer, anställda och 
lokalbefolkning en mer långsiktigt hållbar och permanent organisatorisk lösning för 
myggbekämpningen. Sandvikens kommun håller i en projektledning och utredning 
angående en långsiktigt hållbar och permanent organisationslösning för 
myggbekämpning. Sala kommun har under oktober erhållit remiss angående 
eventuell ny organisation för myggbekämpning. Den består av flera olika alternativ. 
Svar på remissen kommer att lämnas av Sala kommun innan remisstiden utgår den 
18 december 2013. Idag finns i Strategisk plan 2013-2015 475 tkr avsatta i 
medfinansiering av myggbekämpning. 

Offentlig Privat Samverkan. I Sverige finns ett allt ökat intresse för olika 
samverkanslösningar. Inte minst är intresset stort inom kultur- och fritidsområdet. 
Många nya idrottsarenor och konserthallar utvecklas i samarbete mellan 
offentliga, privata aktörer och idrottsrörelsen. Flera av dessa samverkansprojekt 
har haft sin utgångspunkt i extraordinära händelser, t.ex. stora investeringar som 
plötsligt måste göras. Utifrån denna situation har helt nya lösningar utvecklats i 
samverkan mellan det offentliga och det privata. Vi anser att Sala kommun bör i 
framtiden beakta sådana lösningar i samband med större investeringsprojekt 

Kommunstyrelsen har efter "omtag" fastställt etapp 2 i Vision Lärkan. Pengar är 
avsatta i investeringsplan 2014-2016 för dess genomförande. Ev. ökade 
driftkostnader är inte kända varför dessa ej finns med i den strategisk planen. Beslut 
finns att utreda möjligheten till "kulturhus" i kvarteret Täljsten samt 
möjligheterna att utveckla Ösby som ett grönt kompetenscentrum. För 
närvarande saknas underlag för "projekten" varför inga investerings- och 
driftkostnader är framtagna. 

Under 2013 har i samarbete med föreningslivet och civilsamhället tagits fram 
förslag tilllokal Kulturplan. Den skall innehålla nulägesbeskrivning, vision och 
strategi för långsiktigt perspektiv för kulturutveckling i Sala kommun. Den utgår 
från antagen regional kulturplan för länet. Förslag till Kulturplan har 
remissbehandlats och är fn föremål för sammanställning. En handlingsplan bör tas 
fram utifrån fastställd kulturplan. Den lokala kulturplanen förväntas kunna antas 
under vinterhalvåret 2013-2014. 

Under 2013 har riktlinjer antagits för regelbundna möten med nya kommunala 
pensionärsrådet och nya kommunala handikapprådet. Råden sorter numera 
under kommunstyrelsen. Det hindrar inte att kommunfullmäktiges beredningar i 
sitt arbete involverar pensionärs- och handikapporganisationerna. 

Under 2013 har inköp av Löparen 6,7 och 9 genomförts som ett led att utveckla 
Östra kvarteren. Det finns nu anledning att ta ett helhetsgrepp om området och att 
fortsätta det planarbete som påbörjats tidigare för att möjliggöra vidare 
detaljplanearbete och utveckling av orådet. 

E-strategiskt program. Kommunstyrelsens avser att ta fram E-strategiskt program 
för 2014-2016. Förslaget skickas ut på remiss till de politiska partierna i Sala 
kommun i början av 2014. 2013. En utvecklad och strategisk användning av 
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informationsteknik i kommunens alla verksamheter är nödvändig för att kommunen 
ska motsvara medborgarnas krav och förväntningar på kommunens 
samhällstjänster i en modern, effektiv och medborgarvänlig kommun. 
Kommunstyrelsen har tidigare antagit SKLs Strategi för e-samhället. 

Kommunen har tillsammans med salabostäder AB gjort en upphandling av dels 
kommunikationsoperatör till salabostäders fibernät i lägenheterna och dels 
förvaltningsnät till kommunens verksamheter. Kommunen har under året 
dessutom påbörjat byggnationen av ettstomnät som ska förse Sala kommuns 
landsbygd med bredband. Två byalag har påbörjat byggnationen och kommer 
under 2014 att ha ett eget fibernät genom bl. a sökta medel. SalaN et har påbörjat ett 
projekt som skall förse Saladammjjugansbo med bred band. Den utbyggnaden sker 
helt på kommersiella grunder och är inte bidragsfinanserat. 

En parlamentarisk grupp har tillsatts för att genomföra en uppföljning och 
översyn av politisk organisation och förvaltningsorganisationen samt 
arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun inför mandatperioden 
2015-2018. Förslag skall föreläggas kommunfullmäktige för beslut senast i maj 
2014, 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta 
fram en lokal idrotts- och fritidsplan för Sala kommun i samarbete med det lokala 
idrotts- och föreningslivet att redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 maj 
2014. 

Kommunstyrelsen har påbörjat en anpassning av budgetmodellen till EU2020-
strategin i samband med budget 2014-2016. 

Uppdrag: 

Äldrefrågor är hela kommunens ansvar. Sala kommuns arbete med äldrefrågor ska 
vara av strategisk och övergripande karaktär och omfatta hela kommunens 
kompetensområde. En äldreplan för perioden 2015-2021 behöver tas fram. 

Äldreplanen skall omfatta frågor som rör samhällsplanering, tillgänglighet, boende, 
kollektivtrafik, kultur och fritid, medborgerligt deltagande och inflytande, 
kommunikation och teknik samt omsorg, vård och service. Äldreplanen skall fungera 
som vägledning, då styrelser, nämnder och utskott fattar beslut samt i 
förvaltningarnas dagliga arbete. l äldreplanen fastställs utvecklingsområden för Sala 
kommuns arbete med äldrefrågor under de kommande sex åren. Planen innehåller 
också en beskrivning av kommunens utbud för äldre. Äldreplanen uppföljs och 
revideras inför ny period. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningar, nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier m fl. ta fram en 
äldreplan under 2014. 
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Nytt 

I juni 2010 antog kommunfullmäktige en Plan och Policy för 
tillgänglighetsarbetet i Sala kommun. Kommunstyrelsen, Vård- och 
omsorgsnämnden och Bildnings- och lärandenämnden skall senast inför strategisk 
plan 2015-2017 inkomma med uppgraderade handlingsplaner med förslag till 
åtgärder och kostnader för sina lokaler och ansvarsområden. 

I Länsplan för regional Trasportstruktur 2014-2025 betonas vikten av att 
möjliggöra ökad och säker cykling för arbetspendling och barns säkra cykelvägar. 
Vid utbyggnad av cykelvägar i anslutning till tätorter är utgångspunkten att 
sammanlänka det regionala cykelvägnätet med det kommunala cykelvägnätet 
Medfinansiering (50-50) är en etablerad fördelning vid genomförande av åtgärder. 
Sala kommun har lagt in resurser för prioriterade åtgärder för cykelbanor i 
Sätrabrunn (1,5 mnkr) och till SORF (0,5 mnkr) för 2014. Trafikverket har under 
hösten meddelat att inga statliga pengar utgår förrän 2019. Det är djupt 
otillfredsställande. Behov finns att bygga ytterligare säkra cykelvägar Evelund-
G ruvan, Sala-Heby, Kumla kyrkby-Sala, Ransta-Kumla kyrkby och Tomta-Ransta. 

Det behövs alltså av flera olika skäl tas fram en cykelstrategi för Sala kommun. Det 
finns många fördelar med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning, ökad 
livskvalite, bättre framkomlighet. För det krävs givetvis trygga och säkra cykelstråk 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för att främja säker 
gång- och cykeltrafik som transportmedel. Särskilt skall skolelevers cykling 
uppmärksammas. En åtgärdsplan kopplad till cykelstrategin som konkret beskriver 
åtgärder, prioritet och ansvar skall tas fram. För det har kommunstyrelsen det 
övergripande ansvaret. 

Bildnings- och lärandenämnden fick i december 2012 i uppdrag av 
kommunstyrelsen att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler 
i Sala kommun. Nämnden har i mars 2013 beslutat att godkänna förvaltningens 
förslag till svar på kommunstyrelsens och inlämnat ett redigerat dokument om 
Skolans framtida organisation och behov av lokaler. Nämndens förslag behöver 
diskuteras vidare med uppgifter om konsekvenser och kostnader vid genomförande 
av förslagen. Vissa frågeställningar behöver också "rätas ut". Nämnden har i 
september redovisat som informationspunkt ett arbete med lokalstrategi för sin 
verksamhet med prioritetsordning angående skolförvaltningens lokaler och 
eventuella renoveringsbehov eller nybyggnader. Kommunstyrelsen beslutade den 4 
juni 2013 om en heltäckande Iokalutredning, I det ingår också att föreslå hur 
förvärvet av Sala stationsfastighet kan nyttjas. Båda utredningarna bör samordnas. 
Presentation av förslagen för kommunstyrelsen bör kunna ske i november. Förslag 
till åtgärder får tas i särskilda beslut. 

I utredningen om förslag till lokaler för skolväsendets verksamheter prioriteras som 
nummer 1 nybyggnad Ranstaskola och förskola till en grovt beräknad kostnad av 
50 mnkr. Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning får i samråd med 
Bildnings- och lärandenämnden/skolförvaltningen ta fram ett mer precist 
projekterings- och byggkostnadsförslag att redovisa till budgetberedningen i 
marsjapril2014. 
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Vård- och omsorgsnämnden har under hösten begärt utökad ekonomisk ram med ca 
5 mnkr för driften av ytterligare gruppbostad för personer med stöd enligt Lagen 
om särskilt stöd och service. Lämplig lokal saknas för närvarande. 
l ordningsställande av gruppbostad brådskar då i mars 2014 kan utgå vite med 
130 000 per person om frågan inte är tillfredställande löst. 
Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning får i samråd med Vård- och 
omsorgsnämnden/Vård- och omsorgsförvaltningen f skyndsamt ta fram 
beslutsunderlag för drift och investering före kommunfullmäktiges budgetbeslut för 
2014-2016. Extra kommunstyrelse, före kommunfullmäktige i november, kan 
föranledas av detta. 

Förslag till strategisk plan 2014-2016 

Det som är förändrat i förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-19 är 
markerat i löpande text med fet kursiv stil. Ny drift eller ny investering är markerat 
med ordet Nytt i kursiv fet stil. 

Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2014-2016 utgår från av 
kommunfullfullmäktige fastställd strategisk plan 2013-2015 uppräknad med 1,1 o/o 
för löner, allt till 2014 års prisnivå. justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. 
Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. 

Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 o/o för löner 2015 och 2016. 
Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. 

Resultatmålet för 2014 har satts till 1 o/o. Resultatet är framskrivet med hänsyn till 
senaste skatteunderlagsprognosen, SKL:s cirkulär 13:53. 

Rationaliseringskraven för Lokalförvaltarna och Kostenheten på 3 o/o på bruttoram 
kvarstår under perioden 2014-2016 och är beaktade i ramutläggen 

Budgeten är baserad på en befolkning på 21 600 invånare. 

I budgeten är medräknat tillskott från ett nytt utjämningsbidrag på ca +10 mnkr, fr. 
o m 1.1 2014. 

l budget och resultaträkning ingår också intäkter från APA-återbetalning med 9 
m n kr. Dessa skall täcka endast finansiering av engångskostnader för år 2014 
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Förändringar i driftbudget 

KommunstyrelsenfKommunstyrelsens förvaltning 

Förändring av ram: ramjustering 

Ramen för kommunstyrelsen justeras med- 5 300 tkr 

2013 har kommunstyrelsen ett besparingskrav på ca 12-14 mnkr. Vi bedömer att 
det finns ytterligare rationaliseringsvinster att göra. Tidigare förslag om extra medel 
för nytt ärendehanteringssystem och ytterligare resurser till VKL hanteras inom 
ram. 
2014: 
-5 300 

2015: 
-5 300 

2016: 
-5 300 

Förändring av ram: utökad skogsavverkning -ökad intäkt 

Under de senaste fem åren har tillväxten i skogen varit betydligt högre än planerat. 
Vi bedömer att det finns utrymme göra ett högre uttag under ett enstaka år som 
2014. Idag är netto 2,8 mnkr men de senaste åren har tagits ut ca 3,5 mkr i 
genomsnitt. Vi fördubblar nu skogsavverkning så att netto ökas till 7 mnkr. 

2014: 
4 200 

2015 2016 

Förändring av ram: Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering 

Ett nytt telefonisystem togs i bruk i mars 2013 och innebär sänkta kostnader för 
Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens, Bildnings- och Lärandenämndens och 
kommunstyrelsens ram justeras utifrån detta. 

Ramenför kommunstyrelsenjusteras med- 600 tkr 

2014: 
-600 

2015: 
-600 

Förändring av ram: Kontaktcenterfunktion 

2016: 
-600 

Ramen för kommunstyrelsen justeras avseende kontaktcenterfunktionen med 1 050 
t kr 

2014: 
l 050 

2015: 
l 050 

Förändring av ram: Kaplanen 

2016 
l 050 

Kaplanen, som ägs av salabostäder AB, används idag för serviceboende (52 lgh, där 
lägenhetsinnehavaren har eget kontrakt) samt gemensamma utrymmen på 
bottenvåningen som förhyrs av Vård- och omsorgsförvaltningen. Kontraktet går ut 
2014-09-30. De boende kommer att erbjudas plats på det nya vård- och 
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omsorgsboendet när detta står klart 2014. En process pågår därför på begäran av 
salabostäder AB för att ta fram en ny detaljplan med förändrad användning av 
Kaplanen. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kaplanen från den 1/10 2014 används som ett 
Trygghetsboende där de boende har egna kontrakt men där en resursperson finns 
tillgänglig till stöd och service i huset. Trygghetsboende är för äldre som är för friska 
för vård- och omsorgsboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än 
vad de kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i 
trygghets boende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ. 

Krav på trygghetsboende är att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att 
boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation 
samt personal/bovärd på angivna tider. Ev ytterligare behov av stödinsatser 
hanteras via hemtjänsten. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare att bottenvåningen används till Föreningarnas 
hus, som idag har sin verksamhet på Bergmästaren med ett kontrakt som går ut 
2014-12-31, samt till gemensamma utrymmen. Köksdelen föreslås läggas ut på 
entreprenad. 

Resursperson Kaplanen 

2014: 
150 tkr 

2015: 
600 tkr 

Hyra av Kaplanen bottenvåning 

2014: 
275 tkr 

2015: 
1100 tkr 

2016: 
600 tkr 

2016: 
1100 tkr 

Nytt. Förändring av ram: Åtgärdsvalstudie järnvägen Sala tätort 
Överenskommelse har tecknats med Trafikverket, Sala kommun och 
Länsstyrelsen i Västmanland om framtagande av åtgärdsvalstudie för 
järnvägen i Sala tätort. Åtgärdsvalstudie beräknas kosta 500 000- 700 000 kr, 
varav Sala kommun står för 25 %. 
2014: 2015 2016 
150 

Nytt. Förändring av ram: Ipad Kommunfullmäktige 
Kostnaden på 470 tkr 2014 tas bort då samtliga ledamöter och ersättare skall 
ha erhållit Ipads vid utgången av 2013. Drift för 2015 och 2016 finns uppbokade 
i tidigare beslut. 
2014: 2015 2016 
-470 
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SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Nytt. Förändring av ram: Kriscentrum för män. 
Kriscentrum för Män i Västmanland (KMV} begär i ansökan om bidrag med 77 
tkr för verksamhetsåret 2014. Budgetför år 2014 är 1 339 t kr. Resterande 
belopp söks från länets kommuner och landsting i enligt med framtagen 
finansieringsmodell som baseras på invånarantalet. Sala kommun bidrag med 
74,7 kr till verksamheten 2013. 
2014: 2015: 
77 77 

2016: 
77 

Nytt. Förändring av ram: Årlig drift cykelpumpar. Utökad ram. 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 bifalla en motion från Carola 
Gunnarsson (C) att sätta upp en eller flera cykelpumpar på lämpliga ställen. 
Lämpligt är att testa med två cykelpumpar i kommunen. Investeringskostnaden 
på 182 tkr täcks ur eget kapital. Den årliga underhållskostnaden är 15 tkr. 
2014: 2015: 2016: 
30 30 30 

Nytt. Förändring av ram: Arkiv Västmanland. 
Kommunerana i Västmanland bidrar till Arkiv Västmanland med 500 tkr per år 
efter en fördelning av invånarantal. År 2013 bidrog sala kommun med 25 tkr. 
Arkiv Västmanland ansöker för 2014 om fortsatt stöd om 25 tkr. 
201~ 201~ 2~6: 

25 ~ ~ 

Nytt. överföring av medel från Kulturskolan till Musikrådet 
Medel om 200 tkr inom kulturskolan som använts till vuxenverksamhet som 
körer, Blåslaget och Sala Storband överförs från kulturskolan till Musikrådet för 
fördelning. Enskild vuxenundervisning bör på sikt kunna överföras till 
studieförbunden. 
2014: 2015: 2016: 
200 tkr 200 tkr 200 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 
år 2014 fastställs till 203 732 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 
fastställs till 209 524 tkr och år 2016 till210 616 tkr. 
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Kommunstyrelsen 

Överförmyndaren 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2014 fastställs till3 173 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 201S fastställs till3 173 tkr och år 
2016 till3 173 tkr. 

Revision 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2014 fastställs till 790 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 201S fastställs till 790 tkr och år 2016 till 790 
tkr. 

Bildnings- och lärandenämnden 

Medel behöver tillskjutas till följd av ökat barnantal i "lågstadiet" samt långsammare 
minskning av lärartätheten i grundskolan. 

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag personal 

2014: 201S: 2016: 
S 800 tkr S 800 tkr S 800 tkr 

Förändring av ram: Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering 

Ett nytt telefonisystem togs i bruk i mars 2013 och innebär sänkta kostnader för 
Sala kommun. Vård- och omsorgsnämnd ens, Bildnings- och Lärandenämndens och 
kommunstyrelsens ram justeras utifrån detta. 

Ramen Bildnings- och lärandenämnden justeras med- 800 tkr 

2014: 
-800 

2015: 
-800 

Nytt. Förändring av ram: Matematiksatsning 

2016 
-800 

Matematikundervisningen i grundskolan utökas med 120 timmar från och med 
höstterminen 2013. För detta avsätter regeringen 250 miljoner kronor 2013 och 
därefter 500 miljoner kronor per år från och med 2014. Sala kommuns andel av 
detta utgör c:a 1,1 mkr. 
2014: 2015: 2016: 
1100 tkr 1100 tkr 1100 tkr 
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Kommunstyrelsen 

Nytt. Förändring av ram. Kulturskolan 

Kulturskolans budget förstärktes under våren 2013 med 600 t kr i syfte att 
klara framtida utveckling och omställning. De åtgärder som hittills 
genomförts inom kulturskolans verksamhet under 2013 frigör 1 mnkr. Med 
ytterligare medel om O, 7 mnkr kan kulturgarantin återskapas. Den riktar sig t 
ex till grundskolans elever med olika kulturprojekt i varje årskull, 
musikterapi och sommarläger för ungdomar. Medel om 200 tkr inom 
kulturskolan som använts till vuxenverksamhet som körer, Blåslaget och Sala 
storband överförs till Musikrådet för fördelning. Enskild vuxenundervisning 
bör på sikt kunna överföras till studieförbunden. 

Överföring av medel till Musikrådet 
2014: 2015: 
-200 tkr -200 tkr 

Återtagande av kulturgarantin 
2014: 2015: 
700 tkr 700tkr 

2016: 
-200 tkr 

2016: 
700 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs 
till 463 038 tkr, samt 
att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 
460 743 tkr och år 2016 till460 773 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till äldreomsorgen 

Socialstyrelsens föreskrifter om personalbemanning inom demensvården är 
omdiskuterad. Inte desto mindre behövs en trygg och säker bemanning och en 
uppgradering av personaltätheten. VON har ökade kostnader för nya äldreboendet 
samt bedömer att ett ökat antal65-79åringar behöver hemtjänst i framtiden. 
Omgrupperingar och förstärkningar inom LSS-verksamheten är också påtvingad. 

2014: 2015: 2016: 
18 600 tkr 18 600 tkr 18 600 tkr 

Förändring av ram: Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering 

Ett nytt telefonisystem togs i bruk i mars 2013 och innebär sänkta kostnader för 
Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens, Bildnings- och Lärandenämndens och 
kommunstyrelsens ram justeras utifrån detta. 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ramen för Vård- och omsorgsnämnden justeras med- 600 tkr 
2014: 2015: 2016: 
-600 -600 -600 

Nytt. Utökad tillfällig ram 2014. Lokalflytt 

Vård- och omsorgsnämnden begär finansiering av engångskostnader, ca 4,4 
mnkr, som beräknas uppstå under 2014 med anledning av omstrukturering av 
lokaler och omfattande flyttar när det nya vård- och omsorgsboendet tas i bruk. 

2014: 
4400 

2015: 
o 

2016 
o 

Nytt. Förändrad ram: Ökat bidrag till Norra Västmanlands 
Samordningsförbund, NVS 

Sala kommun är medlem i NVS som består av nio huvudmän. Efter samråd med 
huvudmånen äskas för 8 milj. För år 2014. För år 2013 betalar Sala kommun en 
avgift på 544 648 kr, baserat på antalet invånare. Nu begärs en ökningen till 
621 600 tkr för år 2014, således +77 tkr. 

2014 
77tkr 

2015 
77tkr 

NytL Förändrad ram. Anhörigcenter 

2016 
77tkr 

Anhörigcentrum erbjuder stöd till dem som är anhörig till eller tar hand om 
någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Här 
kan man få goda råd som underlättar vardagen, träffa andra människor i 
liknande situation och koppla av en stund. Stödet ska stärka den som är anhörig 
och leda till ökad livskvalitet, gemenskap, kunskap och aktivitet. Här finns 
specialutbildad personal som kan ge fördjupat anhörigstöd. Verksamheten 
beräknas kunna komma igång under senare delen av hösten 2014. Kostnader 
beräknas enligt följande. Anhörigkonsulenter 860 tkr. Hyra ca 420 tkrjår för 40 
kvm, ett litet samtalsrum och ett större rum för samvaro, utbildning och 
gruppverksamheter. 

2014 
225 tkr 

2015 
1300 tkr 

2015 
1300 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 
424 160 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till421101 
tkr och år 2016 till421135 tkL 
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Kommunstyrelsen 

Investeringsplan - total bild 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2014 i tkr samt investeringsplan 
för 2015 och 2016 i tkr enligt följande: 

Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudgetfplan, tkr 
2014: 101 810 2015: 67 581 2016: 56 858 

Medborgarkontor 

!T -investeringar 
2014: 775 2015: 775 

Bredbandsinvesteringar 
2014: 2 000 2015: 2 000 

Ärendehanteringssystem 
2014: 750 2015 

Summa Medborgarkontor 
2014: 3 525 2015: 2 775 

Kultur- och fritidskontor 

Informationsdisk stadsbiblioteket 
2014: 100 2015 

Summa Kultur- och fritidskontor 
2014: 100 2015 

Samhällsbyggnadskontor 

Inköp av mark 
2014:500 

Försäljning övrig mark 
2014:-8 000 

Försäljning övrig mark 
2014:800 

2015:500 

2015:- 8 000 

2015:800 

2016:775 

2016: 2 000 

2016 

2016: 2 775 

2016 

2016 

2016:500 

2016:-8 000 

2016:800 

Nytt. Medfinansiering Citybanan tas bort från investeringsbudget, se ovan 
2014:- 2 895 2015:- 4 824 2016:-4 824 

Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen 
från och med 2013 medfinansiera Citybananfram ti/12017. Total beräknad 
kostnad 19 644 tkr plus ev. indexuppräkning. En bokföringsteknisk fråga som 
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Kommunstyrelsen 

uppstod i delårsbokslutet var att enligt tidigare anvisningar från SKL skulle de 
19 298 tkr läggas med i investeringsbudgeten. Efter diskussioner med 
kommunens auktoriserade revisor bokförs inte längre kostnaden som en 
investering. Det förändrar ingenting i sak och påverkar inte resultatet. 

Summa Samhällsbyggnadskontor 
2014: -6 700 2014:- 6 700 2016: -6 700 

Tekniskt kontor 

Nytt. Bokbussens chassi. 
Bokbussens Chassi behöver förstärkas för att kunna tas i drift och möjliggöra 
fortsatt bokservice tilllandsbygden och skolorna. 
2014:950 2015 2016 

Administration 
2014:280 

Kart/mät 
2014:200 

Lokalförvaltarna enligt 

Tillgänglighet 
2014: 1 500 

2015:280 

2015:450 

2015: 1 500 

Mindre justeringar av lokaler 
2014: 1 500 2015: 1 500 

Servicebyggnad stadsparken 
2014: s 000 2015: 

säkerhetsåtgärder 
2014: 1 000 

Inbrottslarm 
2014:0 

2015: 1000 

2015:500 

skolgårdar och gårdar kring äldreboenden 
2014: 2 000 2015: 2 000 

Tillagningskök- Varmsätra, Ransta, Ängshagen 
2014: 10 000 2015:10 000 

storköksutrustning 
2014:500 

Rivning av fastigheter 
2014: l 500 

2015:500 

2015: 1 500 

2016:430 

2016:125 

2016: l 500 

2016: 1500 

2016: 

2016: 1 000 

2016:500 

2016: 2 000 

2016: 

2016:500 

2016: 1500 
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Kommunstyrelsen 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 
2014: 800 2015: 800 

Ventilation Ö s by naturbruksgymnasium 
2014: 2 000 2015: 1 000 

Äldreboende 
2014: 15 000 2015: 

Nytt. Ombyggnad VästerJärneho skola, B-hus 

2016:800 

2016: 

2016: 

2014:1000 2015 2016 

Nytt. Aguelimuseet, klimatanläggning 
2014:8000 2015 2016 

Nytt. Vision Lärkan, Etapp 2 
2014: 15 900 2015 2016 

Summa Lokalförvaltarna 
2014: 65 700 2015: 20 300 2016:9 300 

Teknisk service/Centralförråd 
2014: 4 215 2015: s 100 2016: 8 610 

Kommunala gator och vägar 
2014: 1 450 2015: 6 000 2016: 6 000 
Nytt. Medfinansiering resecentrum/busscentral mm enligt reviderat Ks- förslag 
till utformning och ansökan om statlig medfinansiering 
2014:6 300 2015:5 300 2016 

Ge-väg i Sätrabrunn (nytt) 
2014: 1 500 2015 

Ge-väg SORF. medfinansiering (nytt) 
2014: 500 2015 

Parkverksamhet 
2014:4 050 2015: 1 550 

stadsparken. enligt stadsparkutredningen (nytt) 
2014: 2015: 5 000 

Utveckling av Måns Ols-området, etapp 1 och 2 
2014: 2015: 1400 

Gruvans vattensystem 
2014: 2 797 2015:4 000 

2016 

2016 

2016:2150 

2016: 

2016:4 200 

2016: 
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Kommunstyrelsen 

VA-verksamheten, intäktsfinansierad 
2014: 15 950 2015: 21 500 

Summa Tekniskt kontor 
2014: 103 892 

Räddningstjänsten 

Övningsfält 
2014:80 

Brandbilar 
2014:250 

Brandslang 
2014: 13 

Larmkläder /b randhjälmar 

2015: 70 880 

2015:80 

2015: 

2015:13 

2014: o 2015: 104 

Andningsskydd 
2014:86 

Radio/telefoni 
2014:89 

Motorspruta, klass l 
2014: 46 

Geografiskt inf.system 
2014:104 

2015:86 

2015:89 

2015: 

2015:104 

Träningsredskap samtliga stationer 
2014: 175 2015: 

Räddningsverktyg trafikolycka 
2014: 150 2015: 150 

Summa Räddningstjänsten 
2014: 993 2015: 626 

Bildnings- och lärandenämnd, tkr 
2014 2015 

Inventarier grundskola/förskola 
2014: l 800 2015: l 500 

Inventarier gymnasiet 
2014: 2 500 2015: 2 500 

2016: 25 300 

2016: 56 115 

2016:80 

2016:4 250 

2016:13 

2016:0 

2016:86 

2016:89 

2016:46 

2016:104 

2016: 

2016: 

2016:4 668 

2016 

2016: l 500 

2016: 2 500 
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Kommunstyrelsen 

Summa Bildnings- och lärandenämnd 
2014: 4 300 2015: 4 000 2016:4 000 

Vård- och omsorgsnämnd, tkr 

Arbetstekniska hjälpmedel 
2014: 1 276 2015: 1276 2016: 1 276 

Inventarier nytt omsorgsboende 
2014:4 000 2015: 2016: 

Nytt. Inventarier Anhörigcentrum 
2014: 60 2015:25 2016:25 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 
2014: s 336 2015: 1301 2016: l 301 

Totalt investeringsbehov 
2014: 111446 2015: 72 882 2016:62159 

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016 

De kommunala bolagen 

salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan 
plus 1 o/o på insatt kapitaL Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. 
Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi 
AB skall sammanlagt uppgå till 5,250 mnkr. För Sala Silvergruva finns inget 
avkastningskrav. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1 000 tkr ur 
eget kapital 

Utdebitering 

att fastställa utdebiteringen till22.31 kr för år 2014 

Anslagsbindning 

att för 2014 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt 
bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. 
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Kommunstyrelsen 

Upplåning 

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014 

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, d v s öka 
kommunens skulder under år 2014 med totalt 81,2 mkr 

Finansiellt mål 

Styrelse och nämnder uppmanas att se över möjligheterna till ökad 
intäktsfinansiering av sina verksamheter. Undantag kan medges för större 
investeringsobjekt. 
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Bilaga KS 2013/257/4 
SAIJfKOMMUN-

Driftredovisning Kommunstyrelsens förvaltning 

2014 i 2014 års prisnivå ,tkr l flit 30 
VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto 
Kommunstyrelsens förvaltning 621 083 -417 351 203 732 
Revision 790 o 790 
Överförmyndare 3 323 -150 3 173 
Bildnings- och lärandenämnd 538 407 -75 369 463 038 
Vård- och omsorgsnämnd 554 668 -130 508 424 160 
Summa totalt 1 718 271 -623 378 l 094 893 

2015 i 2014 års prisnivå ,tkr 
VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto 
Kommunstyrelsens förvaltning 629 961 -420 437 209 524 
Revision 790 o 790 
Överförmyndare 3 323 -150 3 173 
skolnämnden 536 112 -75 369 460 743 
Vård- och omsorgsnämnd 551 609 -130 508 421 l 01 
Summa totalt l 721 795 -626 464 l 095 331 

2016 i 2014 års prisnivå ,tkr 
VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto 
Kommunstyrelsens förvaltning 632 331 -421 715 210616 
Revision 790 o 790 
Överförmyndare 3 323 -150 3 173 
skolnämnden 536 142 -75 369 460 773 
Vård- och omsorgsnämnd 551 643 -130 508 421 135 
Summa totalt l 724 229 -627 742 l 096 487 



BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2014 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Medborgarkontor 
Kultur- och fritidskontor 
Personalkontor 

l
intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 

Kultur-

kontor 

!Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 

l Bildninqs- och lärandenämnd 

Reviderad strateglsk plan 

2013-10-29 

KPI 
Upp r 

0,0% 



BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 
Beräknat i 2014 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2013 

KOSTNADER 

Nämnd 
Kommunchef 
Medborgarkontor 
Kultur- och fritidskontor 
Personalkontor 
Samhällsbyggnadskontor 
Ekonomikontor 
Tekniskt kontor 
Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 
Övrigt intäktsfinansierat 
Summa Kommunstyrelsen 
Revision 
överförmyndare 
Bildnings- och lärandenämnd 
Vård- o oms.nämnd 
TOTALT KOSTNADER 

Nämnd 

Medborgarkontor 
Kultur- och fritidskontor 

Samhällsbyggnadskontor 
Ekonomikontor 

lrekniskt kontor 

verksamhet: 

IBildninos- och lärandenämnd 

.·.. ~:~uooerut&~l\lli$14\,a~:; ·· • 
2013 Kap ko sto ext<l.kaplc 

10 g61 o 10 g61 
35 566 1 453 34 113 
42 623 185 42 438 

g 748 o g 748 
68 121 886 67 235 

8 038 o 8 038 
65 gg8 8 634 57 364 
34 112 4 046 30 066 

o o o 
144 060 34 7og 1 og 3l51 
200 83g 13 g33 186 go6 
620 066 63 846 556 220 

787 o 787 
3 2go o 3 290 

532 474 g gg1 522 483 
520 237 1 065 51 g 172 

1 676 854 74 902 1 601 9S2 

löner Från tidig 
1,10% plan 

20 
18g -1 165 
160 o 
64 

224 
78 

776 
262 

o o 
o o 

1 773 -1165 
3 

33 
3 313 -700 
3 350 8 000 
8 472 6135 

Reviderad strategisk plan 

Kapital k Kapital k Kapital!' Förändring Reviderad Summa Diff Bud 
bef objekt budg pro· i ram strat plan strat_!'lan kostnader 2013 

o o o -5 300 o 5 681 -5 280 
572 1 730 2 302 450 102 35 gg1 425 
171 22 1g3 1700 200 446g1 2 068 

o o o o o g 812 64 
go4 o go4 o o 68 363 242 

o o o o o 8 116 78 
5 750 2364 8 114 o 30 66 284 286 
2 881 1 og1 3 g72 o o 34 300 188 

o o o o o 
36 246 g 678 45 924 155 275 11 215 
10 210 4 332 14 542 201 448 6og 
56 734 19 217 75 951 -3150 332 629 961 9 895 

o o o ?go 3 
o o o 3 323 33 

2444 1 gn 4 416 5 000 1 600 536 112 3 638 
812 8g8 1 710 18 000 1 377 551 6Qg 31 372 

59 990 22 087 82 077 19 850 3 309 1 721 795 44 941 

2013-10-2g 



BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 
Beräknat i 2014 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2013 

KOSTNADER 

Nämnd 
Kommunchef 
Medborgarkontor 
Kultur- och fritidskontor 
Personalkontor 
Samhällsbyggnadskontor 
Ekonomikontor 
Tekniskt kontor 
Räddningstjänsten 
fntäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 
Övrigt intäktsfinansierat 
Summa Kommunstyrelsen 
Revision 
Överförmyndare 
Bildnings- och lärandenämnd 
Vård- o oms.nämnd 
TOTALT KOSTNADER 

Nämnd 
Kommunchef 
Medborgarkontor 
Kultur- och fritidskontor 

Ekonomikontor 
Tekniskt kontor 
Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 
Övrigt intäktsfinansierat 

BI;IQ$ETI.irtGAI\IGSI!ÄGe';c ;c' 
2013' 

10 961 
35 566 
42 623 

9 748 
68 121 

8 038 
65 998 
34112 

o 
144 060 
200 839 
620 066 

787 
3 290 

532 474 
520 237 

1 676 854 

o 
o 

-2 361 

-3 502 
o 

-1 533 
-1 870 

o 
o 

-48 870 
-58 336 

o 
o 

Kapkostn ext<tkapk'< 

o 10 961 
1 453 34 1'13 

185 42 438 
o g 748 

886 67 235 
o 8 038 

8 634 57 364 
4 046 30 066 

o o 
34 709 10g351 
13 g33 186 906 
63 846 556 220 

o 787 
o 3 290 

9 991 522 483 
1 065 51 g 172 

74 902 1 601 952 

löner Från tidig 
1,10% plan 

20 
18g -1 165 
160 o 
64 

224 
78 

776 
262 

o o 
o o 

1 773 -1165 
3 

33 
3 313 -700 
3 350 8 000 
8 472 6135 

Fleviderad strategisk plan 

Kapital k Kapital k Kapitalk Förändring Reviderad Summa Diff Bud 
bef objekt budg pro< i r21m strat plan strat plan kostnader 2013 

o o o -5 300 o 5 681 -5 280 
36g 2 307 2 676 450 102 36 365 799 
200 22 :222 1700 200 44 720 2 og7 

o o o o o g 812 64 
go2 o 902 o o 68 361 240 

o o o o o 8 116 78 
5 610 3 449 9 059 o 30 67 22g 1 231 
2 364 1 377 3 741 o o 34 06g -43 

o o o o o 
35 17g 10 815 45 994 155 345 11 285 

9 125 6 602 15 727 202 633 1 794 
53 749 24572 78 321 -3150 332 632 331 12 265 

o o o 790 3 
o o o 3 323 33 

1 824 2 622 4446 5 000 1 600 536 142 3 668 
703 1 041 1 744 18 000 1 377 551 643 31 406 

56 276 28 235 84 511 19 850 3 309 1 724 ~ _47 375 

TOTAL 

2013-1Q-2g 



Reviderad strategisk plan 

RESULTA TRÄKNING 

Budget Plan Plan 
2014 2015 2016 

Verksamhetens intäkter Not 1 261 805 259 218 263 899 
Verksamhetens kostnader Not2 -1 299 434 -1 300 783 -1 304 013 
Avskrivningar -55 768 -57 231 -59 110 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 093 397 -1 098 796 -1 099 224 

Skatteintäkter 855 680 895 068 945 192 
Generella statsbidrag och utjämning 259 160 255 531 249 908 
Finansiella intäkter Not 3 4 178 4438 4 438 
Finansiella kostnader Not4 -14 174 -16 458 -16 520 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER 11 447 39 783 83 794 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RESULTAT 11 447 39 783 83 794 

2013-10-29 


