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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 
baJanskravet 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. 

l 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 10 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. 
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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 1 april 2013 till30 april 
2016. Det sammanlagda avtalsvärdet beräknas ti116,8 procent under hela 
avtalsperioden. 

Sala kommun, liksom många andra kommuner i Sverige, står inför stora utmaningar 
och vägval. Globalisering, den1ografl, ny teknik, värderings- och kliinatförändringar 
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 
välfärdsåtagan den. 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 
fr8.mtida statliga stimulansåtgärder. En annan osäkerhetsfaktor har undanröjts i 
regeringens budgetproposition för år 2014. De effektiviseringsvinster som 
förutsattes i riksdagsbeslutet om GY11 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. 
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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 
ailmant 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 tilifördes 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 m n kr. 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 ytterlisare 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. 

N)1.t 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 lärandettärmtden 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 1 300 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 äldreboen det, 70 000 tkr. l Bokslut 2012 beviljades en överförd ram på 21455 
tkr. Ramen har justerats i förslag från tekniska kontoret till 138 956 tkr. 
Den av nämnderna begärda investeringsvolymen för 2014 uppgår till80 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. 

4(25) 
2013-10-27 



Kommunstyrelsen 

Investeringar enligt Kf-beslut i juni 2013. 

Idag finns 5 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 an vändarvänlighet har varit ledord. 
Att i ordningsställa stadsparken enligt utredningens förslag kostar ytterligare ca 5-
10 mnkr. Summan 5 mnkr läggs in i investeringsbudgeten 2015. 

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

Ytterlig·are investedngar ertligt förslag till kornmunstyrelsen 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 2014föreslås 
avsätta 15,9 m n kr i investeringsplan för ändamålet. Ökade driftkostnader är ej 
beaktade i budget för närvarande. 

Nytt. Medfinansiering resecentrumjbusscentra/ mm 

För 2014 a vs ätts 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 brukåter i marsjapril2014. Kostnad 2014 är 950 tkr. 

Nytt. Citybanan. Kommentar 

Kommunfullmäktige i sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 
2013 medfinansiera Citybananfram till2017. Total beräknad kostnad 19 644 
tkr plus ev. indexuppräkning. Indexuppräkningen resultatförs som en finansiell 
kostnad löpande det år den uppstår, uppgår f. n. 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 påverkur resuitatet är· d•m årliga 
avskrivningenför Citybanan som egentligen inte är en avskrivning utan ett 
bidrag till Citybanan. En bokföringsteknisk fråga som 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 bokföras inte längre kostnaden som en investering. Det förändrar 
ingenting i sak och påverkar inte resultatet. 

Nytt. Pendlarparkering Ransta. KF beslutade i november 2012 att uppdra tili_KS 
att ta fram kostnadsberäkning för ca 20-40 p-platser, där det framgår hur 
samfinansiering och avtal gällande skötsel av parkeringen mellan sala kommun 
och salabostäder AB kan överenskommas samt undersöka möjligheterna till 
medfinansiering av investeringen för ändrad och utökad pendlarparkering i 
Ransta. Vi avsätter 300 tkr för ändamålet under 2014 för att påskynda 
iordningsställande. Från och med dec 2013 återtas i tidtabell möjligmorgon 
förbindelse åka Ransta-Sala-Stockholm. 

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 
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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 
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. 

Tili 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. 

Saia 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 att verksamheten 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. 
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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 
omsorgsnämndens och Bildnings- och lärandenämndens lokalbehov. Beslut bör 
kunna fattas före 2013 års utgång. 

Unåer våren 2013 har det genomförts '1\rVorkwshops" 111ed deltagare från politiker 
och näringslivets organisationer om framtida samverkan och driftform kring lokalt 
förankrad näringslivsutveckling i Sala kommun. Idag finns ett ettårigt avtal meilan 
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 näringslivsprogram. 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 
investerings budgeten. 

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 
för25 o/o. 

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. 
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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 vardagsresande. 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. 

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 
regionkmn1nun 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 
regionfullrnäktige. 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 
KommunalförbundPt 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 1 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 
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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 
kommunala och regionala medel. För det fortsatta och framtida myggbekämpnings
arbetet efterfrågar emellertid såväl Neda/Nedab som finansiärer, anställda och 
lokalbefolkning en mer långsiktigt hållbar och permanent organisatorisk lösning för 
myggbekämpningen. Sandvikens konlinun håller i en projektledning och utredning 
angående en långsiktigt hållbar och permanent organisationslösning för 
mygg bekämpning. 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 
medfmansiering 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. 
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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 
informationsteknik i kommunens alla verksamheter är nödvändig för att kommunen 
skarnotsvara ntedborgarnas krav och förväntnhtgar på kornrnunens 
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 tili kornmunens verksamheter. Kommunen har under året 
dessutom påbörjat byggnationen av ettstornnät 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 Saladamm/)ugansbo med bredban d. 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, 
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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. 

Nytt 

l 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 inkomrna med uppgraderade handlingsplaner med förslag till 
åtgärder och kostnader för sina lokaler och ansvarsområden. 

l 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 
sammaniänka 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, Kurnia kyrkby-Sala, Ransta-Kurnia 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 lokalutredning, l det ingår också att föreslå hur 
förvärvet av Sala stationsfastighet kan nyttjas. Båda utredningarna bör samordnas. 
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Presentation av förslagen för kommunstyrelsen bör kunna ske i november. Förslag 
till åtgärder får tas i särskilda beslut. 

l utredningen om förslag tilllokaler för skolväsendets verksamheter prioriteras som 
nummer l nybyggnad Ranstaskola och förskola till en grovt beräknad kostnad av 
SO 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. 

Vård- och omsorgsnämnden har under hösten begärt utökad ekonomisk ram med ca 
S 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 orr1 frågan inte är tillfredställande löst. 
Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning får i samråd med Vård- och 
omsorgsnämnden/Vård- och omsorgsförvaltningen/ 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 medfet k"Ursiv stil. Ny drift eller ny investering är markerat 
med ordet Nytt i kursiv fet stil. 

Driftbudget/plan ( ramberäkningarna J för åren 2014-2016 utgår från av 
kommunfullfullmäktige fastställd strategisk plan 2013-201S uppräknad med 1,1% 
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 201S och 2016. 
Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. 

Resultatmålet för 2014 har satts till l 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+ lO mnkr, fr. 
o m 1.12014. 

I budget och resultaträkning ingår också intäkter från AF A-återbetalning med 9 
mnkr. Dessa skall täcka endast finansiering av engångskostnader för år 2014 
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Förändringar i driftbudget 

KommunstyrelsenjKommunstyrelsens 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: 
-s 300 

2015: 
-5 300 

2016: 
-5 300 

Nytt. 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 med O, 7 m n kr 
under ett enstaka år som 2014./dag är netto 2,8 mnkr men de senaste åren har 
tagits ut ca 3,5 mkr i genomsnitt. 

2014: 
3500 

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. 

Ramen för kommunstyrelsen justeras 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: 
1 os o 

2015: 
1 o so 

Förändring av ram: Kaplanen 

2016 
1050 

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: Atgärdsvalstudie järnvägen Sala tätort 
Överenskommelse har tecknats med Trafih'erket, Sala kommun och 
Länsstyrelsen i Västmanland om framtagande av åtgärdsvalstudie för 
järnvägen i Sala tätort. Atgärdsvalstudie beräknas kosta 500 000- 700 000 kr, 
varav Sala kommun står för 25 %. 
2014: 2015 2016 
150 

Nytt. Förändring av ram: lpad Kommunfullmäktige 
Kostnaden på 4 70 tkr 2014 tas bort då samtliga ledamöter och ersättare skall 
ha erhållit lpads vid utgången av 2013. Driftför 2015 och 2016 finns uppbokade 
i tidigare beslut. 
2014: 2015 2016 
-470 
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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 dr 2014 dr 1339 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: Arlig drift cykelpumpar. Utökad ram. 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 bifalla en motion från Carol a 
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. Ar 2013 bidrog Sala kommun med 25 tkr. 
Arkiv Västmanland ansoker för 2014 om fortsatt siöd om 25 tkr. 
2014: 2015: 2016: 
25 25 25 

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

Nytt. Företagarcentrum- FtgC 

Under våren 2013 har genomförts ett antal Work-shops med näringslivet och 
styrelsen för FtgC om framtida organisation, ägarstruktur, verksamhet osv. 
Budgeten för FtgC förstärks för att kunna leva upp till och genomföra 
åtaganden enligt avtal. Nytt 3-årigt avtal tecknas för perioden 2014-2016. 

2014 
500 tkr 

2015 
500 tkr 

2016 
500tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 
år 2014 fastställs ti11203 532 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 
fastställs till210 024 tkr och år 2016 till211116 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 2015 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: 2015: 2016: 
S 800 tkr S 800 tkr 5 800 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 omsorgsnämndens, 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 tillskot av medel 
om O, 7 mnkr förstärks verksamheten ytterligare. 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. 

I kulturskolan budgetfinns sedan tidigare 2,6 mkr i grundenför 2014. Genom 
vidtagna åtgärder frigörs 1 mkr till verksamhet. Nya lokaler täcks redan genom 
anslag, runt 0,4 mkr. En riktadförstärkning i budget0,7 mnkr, 0,2 mnkrtas bort 
och går över till Musikrådet. Det ger totalt 4,5 mkr. Därutö!7er finns beräknade 
intäkter från avgifter på cirka 0,4 mkr, alltså totalt 4,9 mnkr plus avrop som 
kan göras från Musikrådet på 200 t kr. Potentiellt 5,1 mnkr. Getwm au se över 
arbetsformer och samverka med studieförbund främst kring vuxenelever, 
bedöms utgångsläget så gott som i nivå med 2012. Dockfanns 2012 också 
intäkter från kriminalvården vilka har upphört. Avgifterna behöver ses över för 
att kunna erbjuda olika och flexibla arbetsformer. 

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

2016: 
-200 tkr 

Förstärkning för kulturskolan-barn och ungdomssatsning 
2014: 2015: 2016: 
700tkr 700tkr 700tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs 
ti11463 038 tkr, samt 
att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 
460 7 43 tkr och år 2016 till460 773 tkr. 
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Kommunstyrelsen 

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 antal 65-79åringar 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, Biidnings- och Lärandenämndens och 
kommunstyrelsens ram justeras utifrån detta. 

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 
1nnkr, son1 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 

Nytt. 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 
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SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

beräknas kunna komma igång under senare delen av hösten 2014. Kostnader: 
En anhörigkonsulent 860 tkr. Behov av verksamhetsökning får behandlas i 
kommande budgetar. 

2014 
110 tkr 

2015 
430 tkr 

2016 
430 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till 
424 045 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till420 231 
tkr och år 2016 till421 265 tkr. 

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, investeringsbudgetjplan, tkr 
2014: 101810 2015: 67 581 2016: 56 858 

Medborgarkontor 

!T -investeringar 
2014:775 2015:775 

Bredbandsinvesteringar 
2014:2000 2015:2000 

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 

2016: 775 

2016:2 000 

2016 

2016: 2 775 

2016 

2016 
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Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontor 

Inköp av mark 
2014:500 

Försäljning övrig mark 
2014:- 8 000 

Försäljning övrig mark 
2014:800 

2015:500 2016:500 

2015:-8 000 2016:-8 000 

2015:800 2016:800 

Nytt. Medfinansiering Citybanan tas bort från investerings budget, 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 till2017. Total beräknad 
kostnad 19 644 tkr plus ev. indexuppriJkning, Bn bokföringsteknisk fråga som 
uppstod i delårsbokslutet var att enligt tid(gare 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: 1500 

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

Servicebyggnad stadsparken 
2014: 5 000 2015: 

2016:430 

2016:125 

2016: 1 500 

2016: 1500 

2016: 
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Kommunstyrelsen 

säkerhetsåtgärder 
2014: l 000 

Inbrottslarm 
2014:0 

2015: l 000 

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: 1 500 

2015:500 

2015: 1 500 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 
2014:800 2015:800 

Ventilation Ösby naturbruksgymnasium 
2014: 2 000 2015: 1 000 

Äldreboende 
2014: 15 000 2015: 

Nytt. Ombyggnad VästerJärneho skola, B-hus 

2016: l 000 

2016:500 

2016:2 000 

2016: 

2016:500 

2016: 1500 

2016:800 

2016: 

2016: 

2014:1000 2015 2016 

Nytt. AgwJlimuseet, 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: 1450 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 
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'sALA 
·~·~lifif!!lö" 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Nytt. Pendlarparkering Ransta. 
2014:300 2015 

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

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

Parkverksamhet 
2014:4 050 2015: l 550 

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

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

Gruvans vattensystem 
2014: 2 797 2015:4 000 

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

Summa Tekniskt kontor 
2014:104192 

Räddningstjänsten 

Övningsfält 
2014:80 

Brandbilar 
2014:250 

Brandslang 
2014:13 

Larmkläder jbrandhjälmar 

2015: 70 880 

2015:80 

2015: 

2015:13 

2014: o 2015: 104 

Andningsskydd 
2014:86 

Radio/telefoni 
2014:89 

2015:86 

2015:89 

2016 

2016 

2016 

2016:2150 

2016: 

2016:4 200 

2016: 

2016: 25 300 

2016: 56115 

2016:80 

2016:4 250 

2016:13 

2016:0 

2016:86 

2016:89 
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Kommunstyrelsen 

Motorspruta, klass l 
2014:46 

Geografiskt inf.system 
2014:104 

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 

Jnventar.ier grundskola/förskola 
2014:1800 2015:1500 

Inventarier gymnasiet 
2014: 2 500 2015:2 500 

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

Vård- och omsorgsnämnd, tkr 

Arbetstekniska hjälpmedel 
2014: 1276 2015:1276 

Inventarier nytt omsorgsboende 
2014: 4 000 2015: 

Nytt. Inventarier Anhörigcentrum 
2014: 60 2015:25 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 
2014: s 336 2015: 1 301 

Totalt investeringsbehov 
2014: 111 746 2015:72 882 

2016:46 

2016:104 

2016: 

2016: 

2016:4 668 

2016 

2016: l 500 

2016: 2 so o 

2016:4 000 

2016: 1276 

2016: 

2016:25 

2016: 1301 

2016: 62 159 
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Kommunstyrelsen 

Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016 

De kommunala bolagen 

salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan 
plus 1% 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 ti!I22.31 kr för år 2014 

Anslagsbindning 

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

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 
investerings o b j e k i:. 
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Bilaga KS 2013/257/4 

Reviderad strategisk plan 
S förslag till KS 7/11 

REsULTATRÄKNING 

Budget 
2014 

Verksamhetens intäkter Not 1 262 092 
Verksamhetens kostnader Not2 -1 303 319 
Avskrivningar -55 773 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 097 OOIJ 

skatteintäkter 855 680 
Generella statsbidrag och utjämning 259 160 
Finansiella intäkter Not3 4178 
Finansiella kostnader Not4 -14174 

RESULTAT FORE EXTRAORDINÄRA 
POSTER 7 844 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RESUL TAT 7844 

2013-11-06 

Plan Plan 
2015 2016 

260 956 265637 
-1 299 913 -1 303 143 

-57 240 -59119 

-1 096197 -1 096 625 

895 068 945 192 
255 531 249 908 

4438 4438 
-16 458 -16 520 

42382 86392 

42382 86392 



Reviderad Bilaga KS 2013/257/5 

Centerpartiet 
Moderaterna 
Kristdemokraterna 
Folkpartiet Liberalerna 

Attraktiva Sala 

Ink. 2013 -11- 1 1 

Reviderad strategiskplan 2014-2016 för Sala 
kommun 
(Justerade siffror 2013-11-11 vad avser summeringar) 

Kommunfullmäktige i Sala kommun fastställde den 19 juni 2013 strategisk plan 
2014-2016 för Sala kommun. Sammanträdet föregicks av en lång och 
omfattande budgetprocess under våren 2013. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2013 skall den 
strategiska planen revideras. Det är dock ingen ny budgetprocess, utan 
revideringen sker utifrån de förändringar som skett vad avser kommunens 
intäkter genom skatter, bidrag och utjämningssystem. l den reviderade budgeten 
tas också hänsyn till förslag som presenterats utifrån de olika utredningsuppdrag 
som getts till styrelse och nämnder eller beslut som fattats sedan budgeten 
fastställdes i juni 2013 och som får ekonomiska konsekvenser. Likaså kan beslut 
fattade av riksdag och regering få konsekvenser också för den kommunala 
ekonomin som kräver revidering av budgeten. 

De ekonomiska förändringar som skett sedan strategisk plan 2014-2016 
fastställdes i juni är följande; 
Besked om återbetalning av AF A-medel 2014; 9 mkr. 
Reviderad skatteunderlagsprognos, reviderad kostnadsutjämning samt 
reviderade statliga bidrag; 7,3 mkr 

Ett antal uppdrag beslutades i samband med kommunstyrelsens behandling den 
4 juni 2013 av budgeten för 2014. Flertalet av dessa, och tidigare givna uppdrag, 
har ännu inte redovisats och i vissa fall inte heller påbörjats. Vi vill understryka 
vikten av att de uppdrag som kommunstyrelsen fattar beslut om också utförs. 
Det som framkommer i utredningarna är viktiga underlag för diskussioner kring 
verksamhetens utveckling och investeringsbehov. Därigenom får de också stor 
betydelse för arbetet med den strategiska planen. l den reviderade strategiska 
planen har därför inte alla aktuella frågor kunnat beaktas, utan vi får återkomma 
till dessa i samband med arbetet med strategisk plan 2015-2017 eller i särskilda 
kommunfullmäktigebeslut. Exempel på detta är utredning kring kulturhus i 
Kulturkvarteret Täljstenen, en plan för försäljning av Sala kommuns 
bostadsarrenden och hyreslägenheter, 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, införande av utmaningsrätt inom det tekniska kontorets 
ansvarsområde, införande av LOV även vad avser omsorgstjänster, uppdelning av 
verksamheten vid Ösby Naturbruksgymnasium mellan skolans verksamhet och 
driften av lantbruket, analys av om det finns lämpliga delar av kommunens 
markinnehav som kan försäljas på grund av bl a mindre lämplig arrondering samt 
ett uppdrag till skolförvaltningen att göra en kartläggning av hur det 
förebyggande arbetet inom förskola/skola bedrivs sett i perspektivet barn och 
ungdomars psykiska hälsa samt presentera förslag till förbättringsåtgärder. Detta 
för att nämna några av beslutade utredningsuppdrag. 

Nedan presenteras Alliansens förslag till drifts- och investeringsbudget för 2014 
samt plan för 2015-2016. Samtliga förslag presenteras i relation till den av 
kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda strategiska planen för 2014- 2016. 

Driftbudget 

Kommunstyrelsen 
Slopat besparingsbeting på kostenheten 
Vi har i tidigare budgetbehandlingar protesterat mot att ett generellt 
besparingskrav på 3% på lokalförvaltarna och kostenheten läggs ut. Vi menar att 
detta är ett mycket destruktivt arbetssätt eftersom de medel som sparas inte 
kommer aktuella nämnder till del utan går direkt till den centrala 
kommunkassan. 

Ett omfattande utredningsarbete kring Sala kommuns lokalanvändning pågår. 
Därför yrkar vi i nuläget ingen förändring vad avser det generella 
besparingskravet på lokaiförvaltarna. Daremot föreslår vi att det genereiia 
besparingskravet på kostenheten tas bort. Ett omfattande effektiviseringsarbete 
har bedrivits och bedrivs inom kostenheten. Det är nödvändigt, men vi ser med 
oro på att det generella besparingskravet får negativa konsekvenser för matens 
kvalitet på grund av begränsningar i råvarukostnaderna. Vi vill prioritera maten 
till barn, ungdomar och äldre. Det är en viktig del i människors vardag. Vi vill se 
ökade satsningar på inköp av närodlade råvaror av hög kvalitet där råvarorna, 
oavsett om det är kött eller vegetabilier producerats i enlighet med den 
lagstiftning som gäller i Sverige bl a vad avser djuromsorg. 

Borttagande av det generella besparingskravet på 3% för kostenheten innebär 
1600 tkr per år. 
2014 2015 2016 
1600 tkr 1600 tkr 1600 tkr 

Förstärkt näringslivsarbete 

Under en tid har en omfattande diskussion förts kring formerna för det operativa 
näringslivsarbetet i sala kommun. En samstämmighet råder nu mellan Sala 
kommun och näringslivets organisationer om en fortsatt satsning på 
Företagarcentrum ek för. Företagarcentrum ek för är idag den organisation som 
för Sala kommuns räkning utför det operativa näringslivsarbetet. Ett treårigt 
avtal bör tecknas mellan Sala kommun och Företagarcentrum ek för om detta 
uppdrag för att ge förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Likaså behöver 



Företagarcentrums möjligheter att utföra uppdraget förbättras genom ett utökat 

anslag. 500 tkr ytterligare föreslås därför till Företagarcentrum. 

2014 2015 2016 

500 tkr 500 tkr 500 tkr 

Anpassning av skogsuttag till en rimlig nivå 

l samband med att verksamhetsplanen för 2014 fastställdes i juni 2013 utökades 

kravet på uttag från skogen från 2,8 till 7,0 mkr för 2014. Vi kan nu konstatera, bl 

a med hänsyn till rådande lågkonjunktur inom skogsnäringen, att detta är helt 
omöjligt att uppnå. För att nå detta resultat skulle under ett år närmare fem års 

slutavverkning behöva göras. Det är inte rimligt att bedriva ett ansvarsfullt 

skogsbruk på detta sätt. Vi föreslår därför att avverkningskravet sänks till3,5 mkr 
för 2014 för att sedan återgå till 2,8 mkr för resterande planperiod. Del av 

återbetalda AF A-medel bör användas för detta. Samtidigt ger detta 

uppmärksamhet åt en annan viktig fråga, nämligen hur vi på bästa sätt ska kunna 

använda det kapital som finns bundet i det stora markinnehav som Sala kommun 
har. Vi har stora investeringsbehov framför oss, ex inom skolans värld. För att 

klara dessa investeringar måste vi låna pengar till en högre ränta än skogens 

förräntning. 

Vi vill därför understryka vikten av att det uppdrag som kommunstyrelsen 

beslutade om i juni 2013 genomförs innebärande att göra en analys av om det 

finns lämpliga delar av kommunens markinnehav som kan försäljas på grund av 

bl a mindre lämplig arrondering. Detta skulle kunna ge viss intäkt att kunna 

användas för investeringar. 

2014 2015 2016 

3 500 tkr 

Åtgärder Centrumbiografen för ett bättre nyttjande av lokalen 

Centrumbiografen är en stor tillgång för Sala kommun och dess invånare som 
inte alls nyttjas på det sätt som borde vara möjligt. Centrumbiografen förhyrs på 

årsbasis av Sala kommun, men en stor del av tiden står den tom. Investeringar 

har gjorts för att förbättra möjligheterna att nyttja lokaler för kurser, konferenser 

och kulturarrangemang. Några smärre investeringar behöver göras för att 

förbättra den tekniska utrustningen. 
2014 2015 2016 
100 tkr 

Åtgärdsvalstudie järnvägen Sala tätort.(KSLU) 

Överenskommelse tecknad mellan Trafikverket, sala kommun och Länsstyrelsen i 

Västmanland om framtagande av åtgärdsvalstudie för järnvägen i sala tätort. 

Sala kommuns andel av den totala kostnaden 500 tkr- 700 tkr är 25%. 

2014 2015 2016 

150 tkr 

lP AD Kommunfullmäktiges ledamöter (KSLU) 

Samtliga ledamöter och ersättare ska ha erhållit IPADs redan under 2013 varför 

den budgeterade kostnaden om 470 tkr kan tas bort. Driftskostnader för 2015 
och 2016 finns redan budgeterade. 



2014 2015 2016 

- 470 tkr 

Kriscentrum för män {KSLU) 
Kriscentrum för män i Västmanland {KMV) bedrivs i ett samarbete mellan 
landstinget Västmanland och länets kommuner. Budget för verksamhetsåret 
2014 är 1339 tkr. sala kommuns andel av kostnaden är 77 tkr. 
2014 2015 2016 

77 tkr 77tkr 77 tkr 

Cykelpumpar {KSLU) 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska cykelpumpar sättas upp på lämpliga 
ställen i kommunen. Initialt sätts två pumpar upp. Investeringskostnaden täcks ur 

eget kapital. Årlig driftskostnad är 15 tkr/pump. 
2014 2015 2016 

30tkr 30tkr 30tkr 

Arkiv Västmanland {KSLU) 
Sa!a kommuns ande! av den totala finansieringen av Arkiv Västmanland om 500 

tkr per år är 25 tkr. 
2014 2015 2016 

25 tkr 25 tkr 25 tkr 

Musikrådet (KSLU) 
De medel inom Kulturskolan som använts för vuxenverksam het, ex körer, 
orkesterledning mm överförs från Bildnings- och lärandenämnden/Kulturskolan 
till Kommunstyrelsen/Musikrådet som får fördela detta anslag. Enskild 
vuxenundervisning bör på sikt kunna överföras till studieförbunden. 

2014 2015 2015 
200 tkr 200 tkr 200 tkr 

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning år 2014 fastställs till 209 209 tkr samt 

Att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 
2015 fastställs till 209 979 tkr och år 2016 till 211 094 tkr, 

Bildnings- och lärandenämnden 

Musikprofil i grundskolan 
Vi har föreslagit införande av musikprofil i årskurs 4-9. Detta för att ge barn och 
ungdomar i Sala kommun större möjlighet att delta i musikundervisning i mellan
och högstadiet, som ett komplement tiil Kulturskolans verksamhet. 

För att stärka kulturlivet i Sala är vi övertygade om att det behövs ett brett utbud 
av möjligheter att utöva kultur. En musikprofil i grundskolan kan ge de elever 
som har ett starkt musikintresse, samt elever som kan behöva en annan typ av 
lärstil, större möjligheter att utvecklas. Det kan också bidra till att ytterligare 
sätta Sala på kartan som en musikkommun. För att täcka kostnader för inköp av 



instrument och andra uppstartskostnader föreslår vi att nämndens ram utökas 
med 500 tkr. 
2014 2015 2016 
500 tkr 500 tkr 500 tkr 
Matematiksatsning (KSLU) 
Matematikundervisningen i grundskolan utökas med 120 timmar från och med 
höstterminen 2013. För detta avsätter regeringen 250 mkr 2013 och därefter 500 
mkr per år från och med 2014. Sala kommuns andel av detta utgör 1100 tkr. 
2014 2015 2016 
1100 tkr 

Kulturskolan (KSLU) 

1100 tkr 1100 tkr 

De medel inom Kulturskolan som använts för vuxenverksamhet, ex körer, 
orkesterledning mm överförs från Bildnings- och lärandenämnden/Kulturskolan 
till Kommunstyrelsen/Musikrådet som får fördela detta anslag. Enskild 
vuxenundervisning bör på sikt kunna överföras till studieförbunden. 
2014 2015 2016 
- 200 tkr - 200 tk; - 200 tkr 

Under våren 2013 förstärktes kulturskelans budget med 600 tkr i syfte att k! ara 
framtida utveckling och omställning. De åtgärder som hittills under 2013 
genomförts inom kulturskolans verksamhet frigör 1 mkr. Med ytterligare medel 
om 700 tkr kan verksamheten inom kulturskolan förstärkas ytterligare. 
2014 2015 2016 
700 tkr 700 tkr 700 tkr 

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 
fastställs till 463 538 tkr samt 

Att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 
461 243 tkr och år 2016 till461 273 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Lokalflytt (KSLU) 
Under 2014 uppstår engångskostnader om 4,4 mkr med anledning av 
omstrukturering av lokaler och omfattande flyttverksamhet i och med att det nya 
vård- och omsorgsboendet tas i bruk. 
2014 2015 2016 
4 400 tki 

Norra Västmanlands Samordningsförbund, NVS (KSLU) 
Sala kommun är medlem i Norra Västmanlands Samordningsförbund som består 
av nio huvudmän. 2013 betalar Sala kommun en avgift om 544 648 kr, baserat på 
antalet invånare. Avgiften för 2014 ökar med 77 tkr. 

'2014 2015 2016 
77 tkr 77 tkr 77tkr 

Anhörigcenter 
Ett anhörigcentrum som erbjuder stöd till dem som är anhörig till eller tar hand 



om någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning 
föreslås i KSLUs beslut etableras. På anhörigcentrum 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. Specialutbildad personal som kan ge fördjupat 

anhörigstöd finns tillgänglig. 

Projektverksamhet har tidigare bedrivits i vård- och omsorgsnämndens regi med 
denna verksamhet. Nämnden har dock inte i sitt budgetförslag valt att prioritera 
verksamheten. Icke desto mindre ser vi att det är en verksamhet som det finns 
stort behov av. Verksamheten behöver dock samordnas med övrig verksamhet 
inom ramen för vård- och omsorgsförvaltningen och kommunstyrelsens 
förvaltning. Vi anser därför att verksamheten bör starta i mindre skala med en 
anhörigkonsulent för att finna lämpliga samverkans- och arbetsformer i 

samarbete med dessa. 

Redan tidigare, enligt beslut i kommunfullmäktige i juni 2013, finns i 
kommunstyrelsens budget medel för att förhyra nedervåningen av Kaplanen 
med syfte att bl a där förlägga verksamheten med Föreningarnas hus. 
Anhörigcenter bör utan prob!em kunna rymmas i dessa utrymmen. 

Likaså har vi redan tidigare i budget anslagit medel till en resursperson på 
Kaplanen för att möjliggöra ett trygghetsboende, i och med att vård- och 
omsorgsnämnden avslutar sin verksamhet där. Här finns med andra ord all 
anledning att se över hur verksamhet av skilda slag ska kunna samordnas. 

Vi föreslår därför att medel anslås för en anhörigkonsulent. På sikt kan denna 
verksamhet utökas. Inga ytterligare medel anslås till hyreskostnader eftersom 
medel redan anvisats för detta ändamål. 
2014 
110 tkr 

2015 
430 tkr 

2016 
· 430 tkr 

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att driftbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs 

till 424 045 tkr, 

Att driftbudget/plan för Vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 
420 231 tkr och år 2016 till420 265 tkr. 



Investeringsbudget 2014 och plan 2015-2016 

Kommunstyrelsen 
Pendlarparkering i Ransta 
Vi kan konstatera att inga åtgärder ännu vidtagits, trots beslut, för att förbättra 
situationen för pendlare vid järnvägsstationen i Ransta. Idag utnyttjas de 
parkeringsplatser som finns i anslutning till bygdegården för pendlare, vilket 
menligt inverkar på bygdegårdsföreningens möjligheter att bedriva verksamhet. 
Det är därför angeläget att åstadkomma en förbättring. 
2014:300tkr 2015 2016 

Medfinansiering av Citybanan (KSLU) 
Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 
2013 medfinansiera Citybanan fram till2017. Total beräknad kostnad 19 644 tkr 
plus ev. indexuppräkning. Kostnaden ska inte bokföras som en investering, enligt 
uppgift från kommunens revisorer. Det förändrar ingenting i sak och påverkar 
inte resultatet. 
Medfinansiering Citybanan tas bort från investeringsbudget 
2014:- 2 895 2015:- 4 824 2016:- 4 824 

Bokbussens chassi (KSLU) 
Bokbussens chassi behöver förstärkas för att bokbussen ska kunna tas i drift. 
Detta möjliggör fortsatt bokservice tilllandsbygden och skolorna. 
2014:900 2015 2016 

Ombyggnad Västerfärnebo skola, B-hus (KSLU) 
2014:1000 2015 2016 

Aguelimuseet, klimatanläggning (KSLU) 
2014:8000 2015 2016 

Vision Lärkan, Etapp 2 (KSLU) 
2014: 15 900 2015 2016 

Medfinansiering resecentrum/busscentral (KSLU) 
Medfinansiering resecentrum/busscentral mm enligt reviderat Ks- förslag till 
utformning och ansökan om statlig medfinansiering 
2014: 6 300 2015: 5 300 2016 

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, 
medborgarkontoret, år 2014 fastställs till 3 525 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 
2015 fastställs till2 775 tkr och år 2016 till 2.775 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret, år 2014 fastställs till100 tkr, 



Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, år 2014 fastställs till- 6 700 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, år 2015 fastställs till- 6700 tkr och år 2016 till 
-6 700 tkr, 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, 
tekniska kontoret, år 2014 fastställs till 38 492 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, år 
2015 fastställs till 50 580 tkr och år 2016 till 46 815 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, lokalförvaltarna, år 2014 
fastställs till 65 700 tkr samt 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, lokalförvaltarna, år 2015 
fastställs till 20 300 tkr och för år 2016 till 9 300 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnd 
l nventarier An hörigcentru m(KSLU) 
2014:60 2015:25 2016:25 

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfuilmäktige beslutar 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden, år 2014 
fastställs till 5.336 tkr, samt 

Att investeringsplan för Vård- och omsorgsnämnden, år 2015 fastställs till1.301 
tkr och år 2016 till1.301 tkL 

Upplåning 

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

e 



Centerpartiet 
Moderaterna 
Kristdemokraterna 
Folkpartiet Liberalerna 

Attraktiva Sala 

strategisk plan 2014- 2016- Uppdrag till styrelse och nämnder 

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att göra en sammanställning över 
samtliga av kommunstyrelsen beslutade uppdrag samt presentera en tidplan för 
när uppdragen ska redovisas, 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att presentera förslag till hur Sala 
kommun framledes ska kunna tillämpa ett konjunkturanpassat avkastningskrav 
på skogen samt 

Att uppdra t!l! kommunstyrelsens fön:a!tning i samråd med vård- och 
omsorgsförvaltningen att presentera förslag till hur Trygghetsboende för äldre 
kan etableras i anslutning till Björkgården i Västerfärnebo, Lindgården i Kila samt 
i Ransta. 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 
trygghetsboende. Man hyr bostaden på eget initiativ. Till skillnad från vård- och 
omsorgsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Eventuella 
behov av stöd och hjälp tillgodoses genom hemtjänst. Däremot är det ett krav 
att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha 
gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt 
personal/bovärd på angivna tider. 



Reviderad strategisk plan 
Allianeens förslag till KS 7/11 

RESUL TA TRÅKNING 

-Budget Plan Plan 
2014 2015 2016 ------

Verksamhetens intäkter Not 1 260 437 259 280 263 938 
Verksamhetens kostnader Not2 -1 303 919 -1 300 913 -1 304143 
Avskrivningar -55 773 -57 240 -59119 

VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER -1 099 255 -1 098 873 -1 099 324 

skatteintäkter 855 680 895 068 945192 
Generella statsbidrag och utjämning 259 160 255 531 249 908 
Finansiella intäkter Not 3 4 178 4438 4438 
Finansiella kostnader Not4 -14 174 -16 458 -16 520 

RESULTAT FORE EXTRAORDINARA 
POSTER 5 589 39 705 83 694 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RESllLTAT 5 589 39 705 83 694 

2013-11-06 
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SALAS BÄST A FÖRSLAG 

S~LASf 
BASTA. 

SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -Il- O 7 

till justering av reviderad budget 2014 och 
verksamhetsplan 2015-2016 

Inledning 
Salas bilstas helhetstänk mot vår vision att bli 25000 invånare 2024 är att liven gasen behövs för att köra 

ifatt och köra om och en politik som visar hur vi ska göra för att klara av en åldrande befolkning, ökade 

barnkullar och ett sprudlande näringsliv och förenings/iv. Salas Bästa har i vårt reviderade förslag försökt att 

förklara bättre hur vi tänker med helheten och tydliggöra finansiering av våra satsningar, då vi vill finna 

breda överenskommelser långsiktigt får att Saia ska bii en tiiiväxtkommun. 

Vi anser att det viktigaste för en kommun är att sakerståila en bra skola, vård och omsorg, men äv~n att se tilf 

så att det kommer fler intäkter till kommunen. Intäkter kommer både från att fler flyttar in, de ökas också 

genom att fler företag startas, fler företag vågar satsa i Sala och genom att det etableras nya inrättningar och 

företag i sala som skapar fler jobb och intresse för att bygga nya bostäder, det innebär också att det finns Hv 

och rörelse i Sa!a, med aktiviteter som ger aktiviteter både för besökare och medborgarna i kommunen. 

Företagarna presenterade nyligen en sammanställning av hur våra skatteintäkter var finansierade i Sala där 

det framgick att 26% av alla som betalar skatt är småföretagare i kommunen, 5% arbetar på större företag i 

kommunen, 29% arbetar inom det offentliga, 21% var pensionärer, 15% arbetar utanför kommunen och 4% har 

övrig inkomstkälla. Med andra ord så är de offentligt anställda och lokala näringslivet i stort sett lika 

många. Sala kommun har idag 10260 personer sysselsatta d v s 48% av kommunens befolkning. Vi vill 

bedriva en politik som möjliggör för att den siffran ökar och vi är säker på att Sa!a inte alls behöver 

vara en kommun som man bor i och pendlar någon annanstans. Verkligenheten säger att 85% av alla 

skatteintäkter kommer från de som bor och arbetar i Sala redan nu, låt oss gemensamt arbeta för att 

möjliggöra för att fler arbeten skapas inom både näringsliv och offentliga inrättningar även i 

framtlderL Hur görs då detta på bästa sätt? 

Ett bra företagsklimatger fler jobb inom både näringsliv och offentliga inrättningar! 
För att näringslivet ska kunna utvecklas krävs ett bra företagsklimat och där krävs det att de 

offentliga inrättningarna inte konkurrerar ut de lokala aktörerna eller motarbetar dem utan istället 

drar nytta av dem. Vi anser det därför viktigt att dessa två ben ges möjlighet att ha en gemensam 

plattform för hur de ska kunna utveckla Salas framtid och vi ser det därför som livsviktigt för Sala att 

vi får till en bra näringslivplattform i Sala och får in en samarbetskultur i hela samhället mellan det 

privata och det offentliga. Mellan näringslivet, förenings livet, kommunen och medborgarna. Vi har 

därför valt att allokera mer medel till att utveckla Företagarcentrum tillsammans med näringslivet, 

för att på så sätt visa näringslivet att vi som kommun är villiga att våga satsa på vidare samarbete. 

1 denna satsning krävs också att vi gemensamt marknadsför Sala och bygger ett gemensamt 

varumärke som gör så att vi kan komma ifatt de kommuner som började redan i början av 2000-talet 

och idag har klarat sig betydligt bättre i många undersökningar. Genom att aktivt marknadsföra vår 



S~LASI 
BASTA. 

kommun tror vi också att det går att sälja mer kommunal mark till de som vill bygga och låta fler 

investerare än kommunen ges möjlighet att utveckla Sala. Vi vill också arbeta för att fler större 

investerare ges möjligheter att samspela med kommunen i olika utvecklingsprojekt i kommunen och 

på så sätt ges möjlighet att etablera sig här. Vi är inte rädda för att minska kommunens egna 

åtaganden för att näringslivet ska känna drivkraft i delta i utvecklingen, tvärtom så ser vi det som en 

möjlighet till snabbare utveckling och en möjlighet att lättare kunna fokusera och förbättra 

kommunens egen kärnverksam het. Kommunens investeringar ska ge drivkraft till att fler vill vara 

med och investera i ett bättre Sala för alla och skapa ringar på vattnet. 

En bra äldreomsorg ger också ökade skatteintäkter! 
Enligt Vård och omsorgsförvaltningen så kommer det inte att räcka med ett tillskott på 18 miljoner/år de 

kommande 3 åren för att slippa skära ner fler platser inom äldreomsorgen. Detta är något vi anser vara 

vansinnigt att inte lyssna på, då demografin i Sala är sådan att det krävs fler platser, inte färre platser. Att skylla 

på att alla måste få lika mentalitet går inte. Vi måste anpassa budgeten efter våra kärnverksamheter och även i 

svåra tider våga satsa där behoven är som störst, även om det kan innebära stora förändringar inom andra 

delar. En kommun där 21% av skatteintäkterna idag kommer från pensionärer måste se till så att även denna 

grupp vill stanna kvar här och ges möjlighet till det. Det kräver också att pensionärsgruppen ges möjlighet att 

påverka och delta i bes: ut för att rätt insatser ska kunna sättas in i framtiden. Vf har därför försökt att driva på 

att pensionärsrådet återinrättats och att en långsiktig plan för de äldre ska tas fram i kommunen. Det är nu 

med stor glädje som vi ser att detta blir till verklighet. Vi har också valt att fördela de extra resurser som frigörs 

genom att arbeta aktivt med förbättringsarbete inom kommunen och vända på varje sten i kommunens budget 

för att allokera mer pengar till äldreomsorgen. Genom att samtidigt ge de äldre möjligheter att välja utförare 

av tjänster konkurrensutsätter vi vår egen verksamhet, men även gör det möjligt för andra att utföra tjänster 

som kommunen idag inte har organisatton nog att klara av. Det ger de äldre en bredd i valet av hur deras 

framtid ska se ut. Vi ser därför fram emot ntt L2gcn Om Va!frihet möjliggörs inom fler områden idag och vi 

hoppas att den utredningen kan komma att presenteras under 2014. 

En bra skola med de bästa lärarna lockar till sig fler elever och familjer och ger ökade 
skatteintäkter! 
Skoian i Saia lider, lärarna tröttnar och elever flyr till andra orter, fullmäktiges uppsatta må! är långt ifrån 

uppnådda. skolverksamheten i Sala måste utvecklas istället för avvecklas. Många lärare i hela Sverige flyr nu 

yrket och fler och fler kommuner satsar därför på att höja lärarnas löner för att kunna locka till sig de bästa 

lärarna till sin kommun. Det innebär för Salas de i att vi hamnar på efterkälke i Konkurrensen om att behåila 

välutbildade lärare och specialutbildade pedagoger och anställa nya om vi inte tittar i sidespeglarna och gasar 

på raksträckan. Vi har därför behåflit vårt tidigare krav på att ge lärarna ca 1000 kr mer i lönekuvertet den 

kommande 3 års-perioden. Det räcker inte med att bara låta 11lärare ges möjlighet till bättre löneutveckling 

som subventioneras av staten. 

Kulturskolan måste också ges möjlighet att utvecklas med välutbildad personal, vi vill därför också att skolan 

får behålla och återanställa mer personal inom musiken då kulturskolan i sig är en verksamhet som lockar till 

sig fler barn. Att det samtidigt satsas på mer samarbeten med skolan är vi positiva ti!! och vi ser också 

möjligheten att få till fler samarbetsformer med föreningslivet för att utveckla och bygga ut andra delar av 

kultur i förlängningen. Vi anser att ett kulturråd kan skapas utan att skolan är medfinansierande. Med fler 

lärare inom skotan ges möjligheten till att fler barn kan få spela sitt instrument. l vissa kommuner har man 

även fått till närmare samarbeten med besöksnäringen och det tror vi även kan ske i sala även inom 

kulturskol an, vi avvaktar dock resultatet av den lokala kulturplanen för att arbeta vidare med 

kulturutvecklingen i Sala, där vi redan lagt fram en hel del utvecklingsförs lag. 



En lokalstrateg kan frigöra resurser 
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Vi väljer att tro på att det kommer att frigöra resurser inom kommunstyrelseförvaltningen om det anställs en 

utbildad och smart lokalstrateg som kan frigöra lokaler inom kommunen som sedan kan säljas. En lokalstrateg 

kan även påvisa och räkna hem nyinvesteringar i nya lokaler som sedan kan säljas för att bygga nytt o s v. 

!stället för att slösa ännu mer resurser på utredningar eller projektanställningar kan detta vara ett alternativ att 

få ordning och reda på a!! lokalplanering som skall göras både inom skolan, vård och omsorg och övriga 

förvaltningar. Därför har vi valt att prioritera det i budget istället för en projektanställd till Kaplanen. 

Säkra cykelvägar ger även kostnadsbesparingar på sikt! 
Vi har även varit i kontakt med tekniska kontoret tidigare och frågat varför det inte byggs några cykelvägar trots 

att det funnits avsatta medel, svaret vi fick var att det saknas driftspengar till det. Vi har därför valt att 

tydliggöra och sätta av medel i budget till detta ändamål, då vi vill att det börjar byggas gång och cykelvägar så 

fort som möjligt efter farliga vägar såsom saladammsvägen och i sätrabrunn och SORF. Här behöver man inte 

bygga allt på ett år, cykelvägar kan också bindas ihop av befintliga grusvägar och man kan börja med att bygga 

inom den sträcka som barn idag tvingas ut på landsvägar då de saknar busskort. Vi ställer oss därför positiva till 

Sodaidemokraternas försfag på cykeistrategi, men håller inte med om när och hur satsningarna ska gå tiii. Vi vill 

att utgångspunkten ska vara att utgå från barnens säkerhet som nummer 1 och att det påbörjas redan idag. Vi 

föreslår därför att vi använder en del av de AFA pengar som finns redan 2013 till att påbörja utredning av 

osäkra cyke!vägar och att de börjas byggas direkt. Enligt förvaltningen är kostnaden 900 kr/meter, kortare 

sträckor på 100meter här och där kan göra stor nytta, men då året snart är slut inser vi att det kan bli svårt och 

att det även krävs investeringsmedel i för perioden 2014-2016. Vi tror att detta även kan kombineras med 

planeringsarbetet för skolskjutsar och genom hjälp av ideella krafter eller genom privat/offentlig samverkan. 

Då i många fall barnen och föräldrarna inte skulle ställa samma krav på skolskjuts om det fanns säkra gång och 

cykelvägar till och från skolan blir detta även en kostnadsbesparing på längre sikt. Vi awaktar även 

skolskjutsutredningen för nästa termin, men är beredda att fördela om medel för att återfå en säker skolskjuts 

ti!! a!!a. Barnens säkerhet är ska v2ra prioritet 1! 

Vi villlägga besparingar även på politiker och satsar på medborgarinflytandet 
Vår besparing är till oss som politiker, att kommunen va i t att höja lönerna för politiker med 

2,57% vilket är 1500 kr mer per månad i ren löneökning vid 100%s arbete, när vi samtidigt drar in skolskjutsar, 

blir tvungna att slå igen äldreboende och lägger oss på lägsta nivån för lärarna, känns inte bra. Vi är beredda att 

avstå löneökningen för den kommande tre års-perioden. Vi är också säkra på att genom att minska fullmäktige 

och ändra organisationen kan vi minska antalet politiker som sitter och hör samma information 3-4 ggr med 

fullt betalt! Vi anser också att oppositionsrådets lön borde avskaffas och att det istället införs en fördelning av 

medel till varje parti som inte sitter med ordförande poster, då vi inte har ett majoritetsstyre längre. Vi vill 

bygga en effektiv politisk process som är enkel att förstå och kan fatta beslut som innebär kortare ledtider till 

det som ska genomföras. 

Samtidigt så anser vi att det är viktigt att demokratins spelregler efterhålls och att det införs fler och bättre 

möjligheter för kommunens invånare att själva kunna ta ställning och påverka beslut. Det kan göras genom att 

planera långsiktigt tillsammans i en övergripande översiktsplan, äldrep!an, ti!lgänglighetsplan, folkhälsoplan, 

näringslivsplattform, lokal kulturplan och idrott och fritidsplan. Vi tror att det även skulle kunna gå att utveckla 

skolan genom att införa en lokal skolplan då det både krävs planering av rätt program, rätt inriktningar och rätt 

investeringar i Sala inom en snar framtid. Fördelen med dessa planer är att de kan bli styrdokument som vi alla 

får förhålla oss efter under flera mandatperioder och att de blir väl förankrade och på så sätt lättare kan 

arbetas in i strategisk plan och en årlig handlingsplan för t ex investeringar. En annan fördel är att det även 

krävs mindre politikerstyre och beredningar, som hittills varit helt meningslösa, då beredningar inte arbetat via 

medborgare eller med tydliga uppdrag, Vi ser därför stor besparingspotential på oss som politiker och stora 
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möjligheter för salaborna att verkligen kunna få engagera sig i de frågor som de brinner för utan att behöva bli 

politiker vilket också passar bra in i dagens samhälle där de flesta värderar sin fritid högt. Vi ser helst att de som 

engagerar sig inom politik anser att det är roligt för att de verkligen kan genomföra beslut under sin aktiva tid. 

De kommunala bolagen måste vi kunna ställa högra krav på! 
Salas bästa hävdar fortfarande att kommunens bolag måste kunna ge bättre intäkter till kommunen, 

särskilt i dagar då kommunen inte anser sig ha råd med att anställa fler inom vård och omsorg och 

fler lärare. Både SHEAB och salabostäder AB har gjort bra resultat och är på väg åt rätt håll 

ekonomiskt. Att inte i detta läge våga ställa högre krav på utdelning är dumt. Visst är det bra att 

företagen kan utvecklas, men inte på bekostnad av alla skattebetalare. Vi är säkra på att dessa bolag 

kan fungera väl i rätt storlek för att se till så att det kommer fram bra miljölösningar inom kommunen 

och finns en allmännytta som kan erbjuda bra pris på hyresrätter. Men vi som kommun behöver 

egentligen inte ta det ansvaret helt själva, utan vi välkomnar mer samarbeten med privatägda och 

kooperativt större investerare som har betydligt bättre förutsättningar än kommunen att hjälpa till i 

utvecklingsarbetet. Otn vi bjuder in dem till den lokala marknaden finns det även större möjlighet att 

dessa vill vara med och investera i att bygga nya bostäder, samhällsfastigheter och 

idrottsanläggning a r. 

Vi har dock sett över vårt tidigare förslag/ som inte mottogs väl bland övriga politiker och minskat 

trycket på bolagen i vårt förslag, men vi har behållit ett högre krav 2014, då kommunen helt enkelt 

behöver få in fler intäkter. Vi har sedan lagt in en årlig avkastning som inte är speciellt hög jämfört 

med liknande bolag i andra kommuner. Vi hoppas på så sätt ges möjligheten till en bred 

överenskommelse. Vi viii också att Sala Silvergruva ABs bidrag ses över i och med att det blir ett 

renodlat turismbolag och de bidrag som idag betalas ut går till driften av de fastigheter som nu 

istället ska skötas av kommunen eller ett nytt kommunalt bolag. Vi hoppas att turismdelen i sig i 

framtiden kan locka till sig fler privata aktieägare som vill vara med och utveckla Salas största 

varumarke. Vi ar dock beredda på att göra en nyinvestering i bolaget, närturismdelen uppvisat hur 

den kan bli lönsam om det saknas intresse från näringslivet. 

Vi säger nej till kommunal finansiering av cykelpumpar och utförande av 
bredbandsutbyggnader i egen regi 
Vi vill inte avsätta kommunala medel till cykelpumpar. Det var heller inte motionärens tanke från 

början om vi har förstått det hela rätt. När det gäller bredband subventionerar vi hellre de föreningar 

som väljer att ta hjälp av de företag som redan är etablerade på marknaden under en projektperiod. 

Vi väljer därför att avvakta tills att kommunen har funnit vägar att samarbeta med näringslivet i 

dessa frågor. 

Att satsa på idrott, fritid och kultur ger mer tillväxt, en bättre barndom och ett bättre 
fungerande samhälie 

Därför har vi valt att investera i Vision Lärkan, men även möjligheten att bygga hallar i Sala. Vi vill 

även att kommunen tänker till och letar efter lösningar där kulturen och idrotten kan dela arenor. 

Dansare och innebandyspelare kan träna i samma lokaler, om vi kan få till läktarlösningar inomhus 

som även gör så att det blir bra lokal för kulturlivet är ett riktigt plus i kanten. Salas föreningsliv 
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behöver få fler möjligheter att utvecklas tillsammans och tillsammans med näringslivet och 

kommunen. Ju fler samordningsvinster vi kan göra desto bättre för alla. Vi eftersträvar mer liv och 

rörelse överallt och vill satsa på ungdomsverksamhet överlag. Vi anser också att föreningar som 

strävar efter att nå elitnivå ska stödjas, då detta också innebär att Sala kommun syns och hörs i fler 

medier och föreningarna även har möjlighet att utvecklas via sponsring från näringslivet som i sin tur 

också ges större möjligheter till att samordna och utöka egna aktiviteten i Sala. Vi ser med stor 

förhoppning på den idrotts och fritidsplan som ska sättas igång och hoppas att den kan bli det 

styrdokument som kommunen behöver ha för att visa alla idrotts och fritidsmotionärer vad vi i Sala 

vill och kommer att satsa på i framtiden. Vision Lärkan är ett steg, men Sala består också av en hel del 

föreningsliv utanför Sala tätort som också vill utvecklas. Vi tror att det är större möjlighet att 

landsbygden också får möjlighet att utvecklas om vi planerar för hela kommunens idrott och fritidsliv 

tillsammans. Det finns också många idrotter där det idag inte finns någon föreningsverksamhet, skate 

och cykelkulturen är stor i Sala och även i kringkommunerna. Vi har t o m haft problem med 

skadegörelser vid skolor p. g a att de gärna åker på lekplatser då de saknas en bana i Sala. Här vill vi 

satsa på att bygga en ny skate/cykelbana eller ramp tillsammans med ungdomarna och låta de som 

gillar graftitti smycka ut den för att kombinera den moderna konstkulturen med den moderna 

fritidskulturen. Det är något som efterfrågats både vid de enkätundersökningar som gjorts samt från 

ungdomar som själva skrivit medborgarförslag. Vi vill också satsa på att få till fler fina lekparker både 

på landsbygden och i stan fr o m 2015, då detta också är något somSalaredan är kända för och 

barnen idag behöver ges möjlighet till fler mötesplatser som ger dem möjlighet att röra mer på sig 

och träna balans. Vi vill också göra en extra satsning på ungdomarna som bor på landsorterna och 

sätta av utvecklingsmedel till att skapa och bygga fler ungdomsgårdar på landsorten. 

En försköning och förbättrad tillgänglighet av Sala ge; möjlighet till bättre turism och mer 
handel och fler som kan njuta av vår vackra kommun 
l vår investeringsbudget har vi valt att satsa på att ge Sala en försköning som också innebär 

möjligheter för kulturlivet och de kreativa näringarna en möjlighet att utvecklas. Vi vill sätta av medel 

för offentlig utsmyckning i Salas rondeller och infarter som tydligt visar Salas stolthet på olika sätt. 

Vi har givit förslag på detta både i "Plan för Sala stad" och i vårat remiss svar till kulturplanen. Detta 

ska vara grundplåten till att sätta igång ett intresse som också kan möjliggöra för kommunens 

näringsiiv att deita i dessa utsmyckningar och på så sätt få tiil tnef' privat/kommunai 

samverkansformer för att gemensamt bygga vårt varumärke Sala kommun. Om man åker mellan Sala 

och Dalarna så finns det något som kännetecknar varje kommun i den största rondellen i varje stad. 

Detta är något som kännetecknar själen på varje plats. J Avesta har de t ex Dalahästen som påminner 

om att man kommer in i Dalarna redan i Avesta. Det blir vägmärken i minnet hos de som reser. Vi har 

också valt att sätta av medel till den utredning som ska göras till försköning av torget som tidigare 

tagits upp under sittande mandatperiod. Detta är en kombination av att förbättra framkomligheten 

och även snygga till stadens centrum. Här vill vi också öka anslagen till tillgänglighetsanpassning 

utifrån vad som kommer fram i tillgänglighetsplanen som arbetas fram. l samma andetag vill vi också 

påminna om de beslut som tidigare tagits om att arbeta för att kommunen förfler möjlighetertill 

ställplatser för husbilar centralt i Sala, men också sätta av medel för att möjliggöra för föreningar att 

även söka bidrag för att kunna få till det i t ex Västerfärnebo, intill bygdegården och i intill 
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Tärnabadet för att öka deras möjligheter att kunna utveckla den lokala besöksnäringen även på 

landsbygden. 

Att inte äga ger möjligheter tillfrigörande av resurser 
För att kunna genomföra större satsningar redan 2015 utan att belåna kommunen ytterligare, vill vi 

se över möjligheten att sälja fastigheten som nu byggs för äldreboendet. Det möjliggör att 

kommunens belåning minskar alternativt ger oss möjligheter att göra andra behövliga satsningar 

med redan lånade pengar. Vi har därför tagit med det i vår investeringsbudget för att ge alla en hin t 

om vad vi skulle kunna göra istället för att äga. Vi har lagt förslag på att bygga de efterlängtade hallar 

som saknas i kommunen för att ungdomsidrotten ska kunna utvecklas och tror med all sannolikhet 

att det går att ändra hela kommunens fastighetsorganisationer för att kunna få igång en byggprocess, 

där kommunen och näringslivet samspelar för att få till fler ungdomsbostäder och äldrebostäder. 

Förslag till strategisk plan 2014-2016 

Det som förändrats i förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2013-06-19 och 

Socialdemokraternas förslag 2013-10-27 framgår tydligt både i den ekonomiska redogörelsen längst 

bak men även i våra Att-satser. Driftsbudget/plan (ramberäkningar) för åren 2014-2016 utgår från av 

kommunfullmäktige fastställd strategisk plan 2013-2015 uppräknad med 1,1% för löner, allt till 2014 

års prisnivå. Justeringar avser l'A samt kapitalkostnader. Driftsbudget/plan redovisas i fast prisnivå. 

Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1% för löner 2015, 2016. Resultatbudget/plan 

redovisas i löpande priser. Salas Bästa resultatmål för 2014-2016 har satts till1%, dock vill vi satsa 

extra 2014 för att få igång tillväxten. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste 

skatteunderlagsprognosen, SKL cirkulär 13:53. Rationaliseringskraven för lokalförvaltarna och 

kostenheten på 3% på bruttoram kvarstår under perioden 2014-2016 och är beaktade i ram utläggen. 

Budgeten är baserad på en befolkning på 21600 Invånare, men vi hoppas att en kreativ politik kan 

öka det underlaget de närmaste åren. l budget är medräknat tillskott från ett nytt 

utjämningssystemsbidrag på ca +10m n kr fr o m 1/12014. l Budget och resultaträkning ingår också 

intäkter från AFA återbetalning med 9 mnkr. 
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Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning 

Förändring av ram: ramjusteringar 

Förändring av ram: tkr Kommentarer: 
4200 (ökad intäkt) Utökad skogsawerkning 

1050 (ökad ram) 1050 1050 Kontaktcenterfunktionen 

600 (ökad raml 600 ~~~~~------------~~-------------------26~00~------~N:~oka~trateq5otnq~ 

275 (ökad ram) 1100 
150 (ökad ram) 

71 (Okad ram) 77 
25 (ökad ram) 25 

1100 
tar hand om Kap!am.m, 

Hyra Kaplanen botten·våning 

Åtgärdsvalsstudie för 
järnvägen. 

i7 'Kriscentrum för- mä(l 

25 Arkiv Västmanland 

1000 (ökad ram) 1500 -""'!l!.l"-"'C!..L;!!!Ll-__________ _..,_ __________________ -<cZ0.,080c_ ______ c::FQt.:.:tarkt 11GJ.1lJst_.YiiV.'i.f!!J!!t.tfS. 

QS;i~ mf!.[kru:;s}3Jöriti.{LfN 5nfa. 

500 f ökad ram) 2000 ""''""'"""'-""""--------------"'""'-------------------"zo,o,o,_ _____ ,qt:iftP.i!fJ_,"J.!?tJliLrvf.zf:hdi.tlill: 
O (ökad ram) 2000 "-"""""-"'!!!.!l'--------------""""'------------------'2"'0"00,_ _____ tJ;!Jnskqr bid.f!!il So!§:c.Slfiölffirf!JEI. 

vid bolaqsdelnfng 

-600 (minskad ram) -600 -600 Nytt telefonisystem 

-470 (minskad ram) 

·8550 (minskad ram) -11300 
Inga fter !pads fullmäktige 

:!!i!""-l!.!!!lill""'-!-"l!!!.L---------"'"""'------------------"-1""6"3"'00"------Qlf~ttu;gQJifJJi.fn'!Jl~rti(t!_lfpLe,tfi<l1}f 
ii,~t2nL?...tU·. 

-250 (minskad ram) -2000 -~~~=~.9~---~!VJi_r:;;_~:ry_cffiJJ!,PI/b:r:t:.f!.r!!J!.S!:?tJ .• 
200 (tas inom ram) 200 200 Aterinriittande .iW musi!~rfill 

Salas Bästa föreslår Kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar: 
Att driftsbudgetens nettoanslagför kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till 206 

175 tkr samt Att driftsbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 fastställs till 

205 669 tkr och år 2016 till202 274 tkr. 

Att driftsbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2014-2016 fastställs till3173 tkr/år och för Revisionen 

år 2014-2016 fastställs till 790 tkr/år. 



Bildnings och lärandenämnden 

Förändring av ram: ramjusteringar 

Förändring inom ram: 

2014 2015 2016 
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Kommentarer: 

1100 (ökad ram) 1100 1100 statlig matematiksatsning 

5800 (ökad ram) 5800 5800 Ökat driftsbidrag personal 

1-'70"'0"'0-"Io"'"k,.ascd!5ra"'m"l _____ _.s,oo,.o,_ ________ _,s,.oo"'o'----1:HlffL?J4.lciidthl!?L 
;,;lS;!!OO!O..ciS;!!OL\!O.ltk!\LrJ.i ,ök,.alLd.cra!.!.mw! ___ _.l;?!S0"-'0'---------.-!12.50"'0'----"-"'t\n~H.P H~lcli'lrarc- ti!Ll:-;.!diursloglan 

*800 (minskad ram) -800 -800 

lf\Cd de rr1t:de! som ir!gjorts s;::r:i~ 

Lltök,ld bwJget med 500tkr tlli 

y::.erii{S<lrE SEilSningar irlorn 

v&Jksarnheten s{t:.,om ku!t.urgarant.i 

Nytt telefonisystem 

Salas Bästa föreslår Kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar: 
Att driftsbudgetens nettoanslag/ör Bildnings och lärandenämnden år 2014 fastställs till470 038 tkr 

samt Att driftsbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyreisens förvaltning ar 2015 fastställs tiii 

468 743 tkr och år 2016 till 468 773 tkr. 

Vård och omsorgsnämnden 

Förändring av ram: ramjusteringar 

Förändring inom ram: 
2014 

18600 (ökad ram) 

201S 

18600 

Kommentarer: 
2016 

18600 Ökat driftsbidrag till 

äldreomsorgen 

.,3o,.3.,o'"r o.,· k,ad"-"ra"'mlL! _____ _,s_,<3.,o'----------"1"'20.,3.,o'-----'Utöful.~ ~grrEH1J.lii1Xtill9JJ.: 

4400(Engångskostnad) 

77 (ökad ram) 

225 (ökad ram) 

-600 (minskad ram) 

77 
1300 

-600 

77 
1300 

-600 

-~l4t.<f,Qrnsorggn 

Engångskostnad äldreboendet 

Medlemskap i NVS 

Anhörigcenter 

Nytt telefonisystem 

Salas Bästa föreslår Kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar: 
Att driftsbudgetens nettoanslagför Vård och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till427190 tkr 

samt Att driftsbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 fastställs till 

426 631 tkr och år 2016 till433 165 tkr. 



Bolagen 
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Salas Bästa föreslår Kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar: 
Att salabostäders avkastningskrav ökar med 2000 tkr, 2014, 1500 tkr 2015 och 1500 tkr 2016. 

Att Sala Heby Energis avkastningskrav ökar med 2500 t kr, 2014, 1500 t kr 2015 och 1500 tkr 2016. 

Att SIFAB AB delar ut en extra utdelning av 4500 tkr ur bolaget till Sala kommun 2014 och att 

bolagets fastigheter sätts ut till försäljning 2014. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 
Att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1000 tkr ur eget kapital. 

Utdebitering 
Att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2014 

Anslagsbindning 
Attför 2014 faststäila nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt ovan och 

investeringsbudget enligt nedan. 

Upplåning 
Att kommunstyreisen under 2014 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp 

på de lån som förfaller till betalning under 2014. 

Finansiellt mål 
styrelser och nämnder uppmanas att se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina 

verksamheter och finna fler samverkansformer med föreningsliv och privata näringslivet till större 

investeringsobjekt. 



S~LASI 
BASTAa 

Investeringsbudget 2014 och Investeringsplan 2015-2016 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgetens 

nettoanslag för 2014 i tkr samt investeringsplan för 2015-2016 i tkr enligt följande: 

Investeringsbudget 2014, plan 2015-2016 

Kommunstyrelsen 

Medborgarkontoret 
Utbyggnad av e-lösningar som frigör resurser 
administrativt 
Ärendehanteringssystem 

Utveckling av App-funktioner
medborgardialoger- hemsida-fullmäktige 

Summa medborgarkontor 

Kultur och fritidskontoret 

lnformationsdisk, statsbiblioteket 

skateboard ramp e!!er bana (Beroende på 
delfinansiering med privata aktörer). 

Ungdomslokalsatsning landsbygden 

Summa Kultur och fritid 

Samhällsbyggnadskontoret 

Inköp av mark 

Försäljning av övrig mark och skog 

Summa samhällsbyggnadskontor 

Tekniska kontoret 

Administration 

Kart/Mät 

Nytt chassi bokbussen 

Teknisk service/Centralförråd 

Kommunala gator och vägar 

Ge-väg Sätrabrunn 

Ge-väg SORF 
Ge-väg Saladamm, (Beräknad kostnad 900 kr/m 
a 8350 m fördelat på 3 etapper). 

Parkverksamhet 

Lekparkssatsning 

Uppställningsplatser husbil 
Försköning av rondeller och infarter (Beroende 
på delfinansiering med privata aktörer) 

Utveckling av Måns-Ols området etapp 1 & 2 

Gruvans vattensystem 

Servicebyggnad stadsparken 
Tillgänglighets anpassningar utifrån 
Tillgänglighetsplan och motion om torget 

Mindre justeringar lokaler, ingår även 

2014 

775 

750 

200 

1725 

2014 

100 

1000 

500 

1100 

2014 

500 

-8000 

-7500 

2014 

280 

200 

900 

5165 

1450 
1500 

500 

2000 

4050 

o 
1000 

o 
o 

2297 

5000 

1500 

2500 

2015 

775 

500 

1275 

2015 

1000 

o 

2015 

1000 

-10000 

-9000 

2015 

280 

450 

5100 

6000 

o 
o 

3010 

1550 

1000 

1000 

1000 

1400 

4000 

o 

5000 

750 

2016 

775 

500 

775 

2016 

1000 

o 

2016 

500 

-12000 

-11500 

2016 

430 

125 

8610 

6000 

o 
o 

2505 

2150 

1000 

1000 

2000 

4200 

o 
o 

1500 

750 



S~LASI 
BASTA. 

Västerfärnebos B-hus 

säkerhetsåtgärder 1000 1000 1000 
Inbrottslarm o 500 500 
skolgårdar 2000 2000 2000 
Gårdar till äldreboenden 500 500 500 
Vård och omsorgsboende, bygge+ försäljning 15000 -175000 o 
Försäljning av lokaler o o o 
Byte ventilation Ö s by 2000 1000 o 
Klimatanläggning Aguelimuseet 8000 o o 
Rivning av fastigheter o o o 
Fastigheter med kulturhistoriskt värde 2800 2800 2800 
Tillagningskök Varmsätra, Ransta o 6700 6700 
Ny idrottshall Varmsätra skola o 10000 o 
Förskola Kurnia kyrkby o 5000 o 
Ny idrottshall i Sala o 20000 o 
Vision Lärkan etapp 2 15900 
Medfinansiering Resecentrum/busscentral 6300 5300 o 
Summa Tekniska kontoret 81842 ·89660 43770 
VA-verksamh~t::m, {tntä ktsfinans!e:rad} 15950 21500 25300 
Räddningstjänsten 2014 2015 2016 
Totalt Räddningstjänsten 993 626 4668 

Bildnings och lärande nämnden 2014 2015 2016 
Inventarier 4300 4000 4000 
Summa Bildnings och lärandenämnden 4300 4000 4000 

Vård och omsorgsnämnden 2014 2015 2016 
Arbetstekniska hjälpmedel, trappklättrare 1500 1276 1276 
Inventerarler 4060 25 25 
Summa Vård och omsorgsnämnden 5560 1301 1301 

Totalt investeringsbehov 2014 2015 2016 
103970 -69958 68314 

Socialdemokraternas totala investerings 
budget fr rev. Bilaga. 111446 72882 62159 
Salas Bästas totala investeringsbudget 103970 -69958 68314 
förändring S-Sbä 7475 142840 -6155 



RESULTAT RÄKNING 

Intäkter 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

l Verksamhetens nettokostnader l 

skatter 
statsbidrag 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

l Resultat före extra ordinära finansiella poster 

Extra ordinära intäkter SJFAB extra utdelning 

2014 

265592 

265592 

-1316234 

-55255 

-11058971 

855680 

259160 

8678 

-14174 

3447 

4500 

2015 

266342 

266342 

-1318883 

-56038 

-11085791 

895068 

255531 

7438 

-16458 

33000 

S~LASf 
BASTA 

2016 

277928 

277928 

-1329113 

-58660 

-1109845 

945192 

249908 

7438 
-16520 

76172 l 

Årets resu!tat IL-____ __:_7.:.94.:.;7c_ ____ 3::;3:.:0:.:0.:.0 ___ __:_7.:.5.:.17:..:2:.JI 

Årets resultat är något svagare 2014 än Socialdemokraternas, men vi har valt att satsa 

extra inom Äldreomsorgen, skolan och på näringslivsutveckiing for att gasa i 

uppfärsbacken l 

Är ni beredda på att få igång tillväxten i Sala? 



REsULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Reviderad strategisk plan 
Salas Bästa 

Budget 
2014 

Not 1 265 592 

Plan Plan 
2015 2016 

266 342 277 928 
Verksamhetens kostnader Not2 -1316234 -1318883 -1329113 
Avskrivningar -55 255 -56 038 -58 660 

VERKSAMHETENS NEHOKOSTNADER -1 105 897 -1 108 579 -1 109 845 

skatteintäkter 855 680 895 068 945192 
Generella statsbidrag och utjämning 259 160 255 531 249 908 
Finansiella intäkter Not 3 8 678 7 438 7438 
Finansiella kostnader Not4 -14 174 -16 458 -16 520 

RESULTA"f FORE EXTRAORDINARA 
POSTER 3 447 33 000 76 172 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 4 500 

ARETS RESULTAT i' 947 33 000 76172 

2013-11-06 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2014 

verksamhet: 

verksamhet: 

Heviderad strategisk plan 
Salas Bästa 

2013-11-06 

KPI 

Uppr 
0,0% 

1 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 
Beräknat l 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 orns.nämnd 
TOTALT KOSTNADER 

fritidskontor 

!Tekniskt kontor 
Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 
Övrigt intäktsfinansierat 

BUDj3EJ:;UtG'A.I'lGS~GF;i0~' 
2013''' Kapkostn exktkapk; 

10 g61 o 10>161 
35 566 1 453 34 113 
42 623 185 42 438 

9 748 o 9 1'48 
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 34 709 109 351 
200 839 13 g33 186 906 
620 066 63 846 556 220 

787 o 7'87 
3 2go o 3 L:9o 

532474 g gg1 522 483 
520 237 1 065 51 g 172 

1 676 854 74 902 1 601 952 

löner 
1,10% 

20 
18g 
160 

64 
224 

78 
776 
262 

o 
o 

1 773 
3 

33 
3 313 
3 350 
8 472 

Reviderad strategisj( plan 
Salas Bästa 

Från tidig Kapitalk Kapital k 
plan bef obiekt budQ pro· 

o o 
-1 165 572 763 

o 171 22 
o o 

go4 o 
o o 

5 750 2622 
2 881 1 091 

o o 
o 36 246 8 gi)5 
o 10 210 4 332 

-1165 56734 17 825 
o o 
o o 

-700 2444 1 gn 
8 000 812 898 
6135 59 990 20 695 

2013-11-06 

Kapital k j Förändring 
i ram , sirat olan 

or o 
1 3351 o 

1g31 o 

go~ l o 
o 

o: o 
3 3721 o 
3 g72 o 

o l 
45 2411 
14 5421 
74 5591 o 

Oj 
o l 

4 416~ o 
1 710l o 

80 6851 o 

Reviderad Summa Diff Bud 
sirat olan kostnader 2013 

o 10 g81 20 
-1 948 32 524 -3 042 
1 100 43 891 1 268 

o g 812 64 
o 68 363 242 
o 8 116 78 

2 600 6g 112 3 114 
o 34 300 188 

o o 
154 5g2 10 532 
201 448 609 

1 752 633 139 13 073 
?go 3 

3 323 33 
14 600 544112 11638 
24 go? 557 13g 36 go2 
41259 1 738 503 61 649 



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 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 
Övrigt intäktsfinansierat 
Summa Kommunstvrelsen 
Revision 
Överförmyndare 
Bildnings- och lärandenämnd 
Vård- o oms.nämnd 
TOTALT KOSTNADER 

Kommunchef 
Medborgarkontor 

och fritidskontor 

!Räddningstjänsten 
lntäktsfincmsierad verksamhet: 

''~UDGET:•tiTGAf\l(3SLÄGE '' 
2013 .· .. ,· Kapkostri ·· exklkapk 

10 961 o 10 !!61 
35 566 1 453 34 '113 
42623 185 42 438 

9 748 o g 748 
68 121 886 67 :>35 

8 038 o 8 038 
65 g98 8 634 57 364 
34112 4 046 30 066 

o o o 
144 060 34 709 10g :151 
200 839 13 933 186 906 
620 066 63 846 556 :!20 

787 o -t87 
3 2go o 3 ~~90 

532 474 9 991 522 483 
520 237 1 065 51 g 'i72 

1 676 854 74902 1 601 !152 

löner 
1,10% 

20 
189 
160 

64 
224 

78 
776 
262 

o 
o 

1773 
3 

33 
3 313 
3 350 
8472 

Kevlderad strategisk plan 
Salas Bästa 

Från tidig Kapital k Kapitalk'Kapil2llk 
plan bef objekt budg pro· i ram 

o o o 
-1 165 369 1 0.29 1 398 

o 200 .22 222 
o o o 

go2 o go2 
o o o 

5 610 4 008 g 618 
2364 1 317 3 741 

o o o 
o 35 1?g 11 793 46 972 
o 9 125 6 602 15 727 

-1165 53749 24 831 78 580 
o o o 
o o o 

-700 1 824 2622 4446 
8 000 703 1 041 1 744 
6135 56276 28 494 84 770 

2013-11-06 

Förändring Reviderad Summa Ditt Bud l 

strat plan strat plan kostnader 2013 
o o 10 981 20 
o -1 448 33 087 -2 479 
o 1100 43 920 1 297 
o o g 812 64 
o o 68 361 240 
o o 8 116 78 
o 2 600 70 358 4 360 
o o 34 069 -43 

o o 
156 323 12 263 
202 633 1 794 

o 2 252 637 660 17 594 
790 3 

3 323 33 
o 14 600 544 142 11 668 
o 31407 563 673 43 436 
o 48 259 1 749 588 72 734 



f i:i\Al4 KOMMUN · . 
~ l{ommunstvrelsens förvaltning Bilaga KS 2013/257/7 

Vänsterpartiets förslag till reviderad budget för 2014-2016 
Ink. 2013 -11- O 7 

laga 

Vårt budgetförslag är skrivet med utgångspunkt från Socialdemokraternas förslag till reviderad 
plan, från 29 oktober, som då presenterades vid kommunstyrelsens ledningsutskott 
Vänsterpartiet vill framhålla att vi ser positivt på flera av de konkreta förslag som finns i den 
reviderade budgeten. Det är viktigt att Kulturskolan får ett tillskott för att förhindra alltför stora 
nedskärningar och ge möjlighet till konstruktiva lösningar. Vi stöder också förslagen till nödvändiga 
investeringar vid Täljstenen och Lärkan. 

l juni tidigare i år antogs den strategiska planen och budget för Sala kommun 2014 - 2016 av de 
styrande socialdemokraterna och deras borgerliga allierade samt Sverigedemokraterna. 
Resultatet blev som väntat fortsatta stora sparkrav på Vård- och omsorgsnämnden och Bildnings
och lärandenämnden, samt omfattande förändringar och nedskärningar av Kulturskolan. 
Den reviderade budgeten som socialdemokraterna nu lagt fram ändrar inte denna bild. Den stärker 
dessvärre bilden av en svag budget, som varken klarar av en långsiktig och socialt hållbar ekonomi 
eller tar hänsyn till verksamheternas behov. 

Tillfälliga intäkter, som återbetalning av försäkringspengar från AFA och ett större uttag av 
kommunens skog (till stor del av ej fullvuxen skog), ger sken av en bättre ekonomi än som är 
fallet Det är en kortsiktig politiK som inte löser de grundläggande problemen. 

' Någon vision för att utveckla skolan för barn och ungdomar, deras framtid, 
finns inte! 
Någon konkret plan för att säkerställa kvalile i omsorgen om äldre och funktionshindrade finns inte 
Tyvärr har socialdemokraterna bara fromma förhoppningar att erbjuda. Trots att skattehöjning är en 
möjlighet som de såg i våras, avstår de från det nu. Socialdemokraterna tar inte sitt ansvar för 
medborgarna i Sala Kommun. 

Vänsterpartiet kan inte stillatigande acceptera att kommunens verksamheter skärs ner eller tvingas 
skära ner ytterligare. 

För 2014 lägger vi däiför en skattehöjning på 1 krona för att inte försämra kvalitEm i förskola, skola 
samt vård-och omsorgsnämndens verksamheter. Vänsterpartiet ser en skattehöjning som ett 
solidariskt bidrag för att ta hand om barnen, de äldre och funktionshindrade samt andra som är i 
behov av hjälp. 
På lång sik1 tror vi att den enda lösningen på kommunernas ekonomiska problem är en kraftfull 
satsning på arbete och välfärd från siatens sida. 
Vänsterpartiet vill ha en politik- för en stark välfärd, solidariskt finansierad och utan privata 
vinstintressen! 



Bilaga KS 2013/257/8 
SJ.\ O · 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -H- 1 t 
Kommunstyrelsen 7 november 2013 

Reviderad strategisk plan 2014- 2016 för Sala kommun 

Driftbudget (Sammanställning av beslut i relation till 
kommunfullmäktiges beslut i juni 2013) 

Kommunstyrelsen 

Åtgärdsvalstudie järnvägen Sala tätort 
2014 2015 2016 
150 tkr 

lP AD Kommunfullmäktiges ledamöter 
2014 2015 2016 
-470 tkr 

Kriscentrum för män 
2014 2015 
77 tkr 77 tkr 

Cykelpumpar 
2014 2015 
30 tkr 30 tkr 

Arkiv Västmanland 
2014 2015 
25 tkr 25 tkr 

Musikrådet 
2014 2015 
200 tkr 200 tkr 

Förstärkt näringslivsarbete 

2014 
500 tkr 

2015 
500 tkr 

2016 
77 tkr 

2016 
30 tkr 

2016 
25 tkr 

2016 
200 tkr 

2016 
500 tkr 

Slopat besparingsbeting på kostenheten innebärande ökad satsning på råvaror 
2014 2015 2016 
800 tkr 800 tkr 800 tkr 

Anpassning av skogsuttag till en rimlig nivå 
2014 2015 2016 
3 500 tkr 

Åtgärder Centrumbiografen för ett bättre nyttjande av lokalen 
2014 2015 2016 
100 tkr 



Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 
2014 fastställs till 208 409 tkr samt 

Att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2015 
fastställs till 209 179 tkr och år 2016 till 210 294 tkr. 

Bildnings- och lärandenämnden 
Matematiksatsning 
2014 
1100 tkr 

2015 
1100 tkr 

Kulturskolan, överförs till Musikrådet 
2014 2015 
- 200 tkr - 200 tkr 

Kulturskolan 
20i4 
700 tkr 

2015 
700 tkr 

Musikprofil i grundskolan 
2014 2015 
500 tkr 500 tkr 

2016 
1100 tkr 

2016 
-00 tkr 

2016 
700 tkr 

2016 
500 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att driftbudgetens nettoanslag för bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till 
463 538 tkr samt 

Att driftbudget/plan för bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till 
461 243 tkr och år 2016 till461 273 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Lokalflytt 
2014 2015 2016 
4 400 tkr 

Norra Västmanlands Samordningsförbund, NVS 
2014 2015 2016 
77 tkr 

Anhörigcenter 
2014 
110 tkr 

77tkr 

2015 
430 tkr 

77 tkr 

2016 
430 tkr 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att driftbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till424 
045 tkr, 

Att driftbudget/plan för Vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 
420 231 tkr och år 2016 till420 265 tkr. 



Investeringsbudget 2014 och plan 2015-2016. 

Sammanställning av beslut i relation till kommunfullmäktiges beslut i 
juni 2013 

Kommunstyrelsen 

Nytt. Pendlarparkering i Ransta 
2014: 300 tkr 2015 2016 

Nytt. Medfinansiering av Citybanan 
2014:- 2 895 2015:-4 824 2016:-4 824 

Nytt. Bokbussens chassi 
2014:900 2015 2016 

Nytt. Ombyggnad Västerfärnebo skola, B-hus 
2014:1000 2015 2016 

Nytt. Aguelimuseet, klimatanläggning 
2014:8000 2015 2016 

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

Nytt. Medfinansiering resecentrum/busscentral 
2014:6 300 2015: 5 300 2016 

Vård- och omsorgsnämnd 

Inventarier Anhörigcentrum{KSLU) 
2014:60 2015:25 2016:25 

Investeringsbudget/plan. Nettoinvesteringar i 2014 års priser 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, år 2014 fastställs till- 6 700 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, år 
2015 fastställs till- 6 700 tkr och år 2016 till- 6 700 tkr, 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, 
medborgar kontoret, år 2014 fastställs till J 525 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkontoret, år 2015 
fastställs till2 775 tkr och år 2016 till2 775 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidskontoret, år 
2014 fastställs tili 100 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, Räddningstjänst, år 2014 
fastställs till 993 tkr 



Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, Räddningstjänst, år 2015 
fastställs till 626 tkr och år 2016 till4668 tkr 

Tekniska kontoret 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret, administration, år 2014 fastställs till280 tkr, 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret, administration, år 2015 fastställs till280 tkr och år 2016 till430 tkr 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret, Kart/mät, år 2014 fastställs till200 tkr, 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret, Kart/mät, år 2015 fastställs till450 tkr och år 2016 till125 tkr 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, lokalförval tama, år 2014 
fastställs till 65 700 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, lokalförvaltarna, år 2015 
fastställs till20 300 tkr och för år 2016 till 9 300 tkr~ 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, Kommunala gator och vägar, år 
2014 fastställs till lO 050 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, Kommunala Gator och vägar, år 
2015 fastställs till11300 tkr och för år 2016 till6 000 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, Parkverksamhet, år 2014 
fastställs till4 050 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, Parkverksamhet, år 2015 
fastslälis till 7 950 tkr och för år 2016 till 6 350 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, Gruvans vattensystem, år 2014 
fastställs till 2 79 7 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, Gruvans vattensystem, år 2015 
fastställs till4 000 tkr och för år 2016 till O tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, VA-verksamheten, år 2014 
fastställs tiil15 950 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, VA-verksamheten, år 2015 
fastställs till21 500 tkr och för år 2016 till25 300 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, Teknisk service, år 2014 
fastställs till 5 165 tkr, 

Att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning, Teknisk service, år 2015 
fastställs till5100 tkr och för år 2016 till B 610 tkr, 

Summa Tekniskt kontor 

2014:104192 2015: 70 880 2016:56115 

Summa Kommunstyrelsen 

2014:111 746 2015: 72 882 2016:62159 



Att investeringsbudgetens nettoanslag för Bildnings· och lärandenämnd en, år 2014 
fastställs till 4.300 tkr, samt 

Att investeringsplan för Bildnings- och lärandenämnd en, år 2015 fastställs till4 000 tkr 
och år 2016 till4 000 tkr. 

Att investeringsbudgetens nettoanslag för Vård· och omsorgsnämnden, år 2014 
fastställs till 5.336 tkr, samt 

Att investeringsplan för Vård- och omsorgsnämn den, år 2015 fastställs till1.301 tkr och 
år 2016 till1.301 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
Investeringsbudget plan för Sala kommun 2014 till111 746 t kr, och för 2015 till 
72 882 tkr och för 2016 till62 159 tkr 

Upplåning 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfulimäktige beslutar 

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



REsULTATRÄKNING 

Verksamhe~ens intäkter 

Reviderad strategisk plan 
Beslut KS 7/11 

Budget 
2014 

Not1 261 237 

Plan Plan 
2015 2016 

260090 264 759 
Verksamhetens kostnader Not 2 -1 303 919 -1 300 913 -1 304 143 
Avskrivningar -55 773 -57240 -59119 

VERKSAMHETENS NETl'OKOSTNADER -1 098 455 -1 098 063 -1 098 503 

skatteintäkter 855 680 895068 945192 
Generella statsbidrag och utjämning 259160 255 531 249 908 
Finansiella intäkter Not3 4178 4438 4438 
Finansiella kostnader Not4 -14 174 -16 458 -16 520 

RESULTA'T FORE CXTRAORDINi(RA 
POSTER 6389 40516 84515 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RIOSUL TAT 6 389 40 516 84515 

2013-11-08 



Driftredovisning 
2014 i 2014 års prisnivå ,tkr 
VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto 
Kommunstyrelsens förvaltning 625 192 -416 783 208 409 
Revision 790 o 790 
ÖVerfönnyndare 3 323 -150 3173 
Bildnings- och lärandenämnd 538 907 -75 369 463 538 
Vård- och omsorgsnämnd 554 553 -130 sos 424 045 
Summa totalt l 722 765 -622 810 l 099 955 

2015 i 2014 års prisnivå ,tkr 
VERKSAMBET Kostnader Intäkter Netto 
Kommunstyrelsens förvaltning 630 477 -421 298 209179 
Revision 790 o 790 
Överfönnyndare 3 323 -150 3 173 
Sko1närnnden 536 612 -75 369 461243 
Vård- och omsorgsnämnd 550 739 -130 508 420 231 
Summa totalt l 721 941 -627 325 i 694 616 

2016 i 2014 års prisnivå ,tkr 
VERKSAMBET Kostnader Intäkter Netto 
Kommunstyrelsens torvaltning 632 847 -422 553 210 294 
Revision 790 o 790 
Överfönnyndare 3 323 -150 3173 
skolnämnden 536 642 -75 369 461 273 
Vård- och omsorgsnämnd 550 773 -130 508 420 265 
Summu totalt l 724 375 -628 580 l 095 795 



Investeringsbudget/plan 

Nettoinvesteringar i 2014 års priser 

Plan Plan Plan 
2014 2015 2016 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontor -6 700 -6 700 -6700 
Medborgarkontor 3 525 2 775 2 775 
Kultur- och fritidskontor 100 
Räddningstjänst 993 626 4668 
Tekniska kontoret 
Administration 280 280 430 
Kart/Mät 200 450 125 
Lokalförvaltarna 65700 20300 9300 
Kommunala Gator och vägar 10050 11300 6000 
Parkverksamhet 4050 7 950 6350 
Gruvans Vattensystem 2 797 4000 o 
VA-verksamheten 15950 21500 25300 
Teknisk service 5165 5100 8 610 
Summa Tekniskt kontor 104192 70880 56115 

Summa KS 102110 67 581 56858 
Bildnings- och lärandenämnd 4300 4000 4000 
Vård- och omsorgsnämnd 5 336 1301 1301 
Summa 111746 72882 62159 


