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Resurserna till vård, skola och omsorg i Sverige är rekordhöga även i ett 
internationellt perspektiv. Ändå tror en majoritet av svenskarna att resurserna 
var större förr i tiden! 

Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt Näringsliv har nyligen släppt var 
sin rapport som båda visar att resurserna till välfärden når toppnivåer i dag. 
Detta borde vara värdefull kunskap. Den rådande föreställningen bland svenska 
folket är dock att resurserna var som störst bakåt i tid. Bara en av tio känner till 
fakta. 

Varför tror svenska folket att resurserna har minskat? En förklaring är att 
förväntningarna på välfärden höjs i takt med att vi har ekonomisk tillväxt och 
ökade inkomster. Vi tar högre kvalitet för givet och glömmer lätt hur välfärden 
såg ut förr. Ständigt förnyade arbetssätt som förbättrar välfärden tolkas 
dessutom ibland felaktigt som nedskärningar. En tredje orsak är rapporteringen i 
media, som oftast handlar om sparbeting och enskilda fall när kvaliteten brister. 

Den enskilt viktigaste förklaringen till att resurserna i dag är högre än någonsin är 
att Sverige har haft en förhållandevis gynnsam ekonomisk tillväxt. Under 2000-
ta!et har vår tillväxt varit starkJre 5n i USA och för genomsnittet i Europa. Trots 

att vi under senare år har haft en djup och varaktig nedgång i den internationella 
konjunkturen har det i Sverige skapats arbetstillfällen som har finansierat en 
utbyggnad av välfärden. 

l genomsnitt och på en övergripande nivå växer kostnaderna årligen ungefär 1 
procentenhet snabbare än kraven utifrån demografiska förändringar, till viss del 
beroende av ökat antal insatser. 

Diskussionen om välfärdens resurser borde mer handla om hur vi kan skapa 
förutsättningar för fortsatt tillväxt och stärkt konkurrenskraft gentemot 
omvärlden. Vi borde också i högre grad föra en konstruktiv diskussion om hur vi 
bättre kan använda de resurser som redan satsas. Möjligheterna tillinnovationer 
och nytänkande inom välfärden måste bli större. 
Detta förutsätter att: 

• Tydligare mål sätts upp för verksamheterna som sedan går att utvärdera. 
• Ersättningar till utförare av välfärdstjänster i högre utsträckning kopplas till 

mål uppfyllelse. 



• Uppföljningen av målen blir tydligare, vilket innefattar att såväl privata som 
kommunala utförares kvalitetsresultat kontinuerligt redovisas och jämförs. 

• Tillsyn sker på ett systematiskt sätt. 
l april redovisade Sveriges Kommuner och Landsting sin årliga Ekonomirapport. l 
den görs bedömningen att tillväxten i Sverige tar fart och arbetslösheten minskar 
i höst. Man uppskattar att BNP växer med ca 3% både i år och nästa år. Den 
positiva utvecklingen gynnar skatteunderlaget. När den internationella 
konjunkturen förstärks och därmed också den svenska ekonomin förväntas 
skatteunderlaget växa med ca 2% i reala termer efter avdrag för pris- och 
löneökningar, vilket är betydligt bättre än normalt. 

Denna positiva utveckling behövs eftersom nu kommuner och landsting går in i 
en period där de demografiska behoven ökar allt snabbare. 

När vi ser tillbaka på de gångna åren kan vi konstatera att Sala kommun 
ekonomiskt mycket bra klarat den mycket bekymmersamma period som vi gick 
in i 2008 med en djup lågkonjunktur som chockade hela världen. 
Lågkonjunkturen blev den djupaste sedan 30-talet, vilket påverkade alla 
kommuner kraftigt. Vi ser nu att ekonomin i Sala kommun förstärks allt mer, inte 
minst på grund av att antalet personer i sysselsättning ökat. Antalet arbetade 
timmar är den främsta anledningen till att skatteintäkterna ökar, vilket i sin tur 
ger ett ökat utrymme för fortsatta satsningar inom välfärden. 

Den positiva utvecklingen innebär dock inte att vi nu kan göra ofinansierade 
satsningar för framtiden. Vi måste arbeta med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Det är förutsättningen för att vi ska kunna möta medborgarnas behov av 
välfärdstjänster och vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i för både 
företag och privatpersoner men också för att kunna vara en trygg arbetsgivare. 
De gångna årens resultat i kommunen, nu senast 2013 års bokslut som visade+ 
65,1 mkr (varav till stor del extraordinära intäkter), har gett oss möjlighet att 
göra satsningar för framtiden utifrån en helhetssyn på verksamheten. 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige fattade den 26 maj beslut om en ny politisk organisation, 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun. l enlighet med den diskussion som förts i den parlamentariska gruppen 
innebär den nya politiska organisationen minskade kostnader för arvoden och 
ersättningar. Därför minskas kommunstyreisens anslag med 500 t kr, vilket på sikt 
bör fördelas mellan nämnderna. Konsekvenserna av en ny 
förvaltningsorganisation kan ännu inte överblickas, därför görs i nuläget ingen 
justering av anslaget. 

l KSLUs beslut finns en projektledare för införande av rätten till heltid upptagen. 
Vi delar uppfattningen att rätt till heltid och möjlighet till deltid om den anställde 
så önskar är en viktig princip. Likaså bör systemet med delade turer i största 
möjliga utsträckning slopas. Vi konstaterar att denna fråga diskuterats en längre 
tid. Det har också varit ett återkommande vallöfte från socialdemokraterna, nu 
senast i föregående val. Vi är förvånade över att inte initiativ tagits under den 
gångna mandatperioden för att genomföra detta. Istället återkommer man nu 
med sitt vallöfte, men vill inrätta en tjänst för att utreda detta. Vi motsätter oss 



att en utredartjänst inrättas för detta syfte och uppmanar istället 
socialdemokraterna att gå från ord till handling. 

Samhällsbyggnadskontoret har i förslaget fått utökade resurser både för 
handläggning av inkommande ärenden och för en förstärkning av planarbetet. 
Detta v~lkomnar vi. Det är en viktig del i arbetet med att förbättra 
näringslivsklimatet och möjliggöra ökad inflyttning till Sala. Genom denna 
förstärkning bör även de ärenden som vi aktualiserade redan förra 
mandatperioden bl a om en översiktsplan för hela kommunen och möjlighet till 
strandnära boenden kunna genomföras, vilket är högtid. 

Ett utredningsarbete har inletts för att etablera ett grönt kompetenscentrum vid 
Ösby Naturbruksgymnasium. Vi föreslår att resurser anslås för att verksamheten 
med ett grönt kompetenscentrum ska kunna påbörjas under 2015. Vi anslår 
därför medel till bl a en verksamhetsledare för detta. 

Vi vill även uppmärksamma den förstärkning som gjorts av tillgänglighetsarbetet. 
Det tycker vi är välbehövligt och bra. Vi anser dock att arbetet bedrivs allt för 
ostrukturerat och planlöst. Vi efterlyser därför ett mer systematiskt arbete med 
tillgänglighet, både i det löpande arbetet och i samband med riktade åtgärder. 

l årets förslag till strategisk plan har detaljeringsnivån nått oanade höjder. Mest 
frapperande är ett förslag om utökning av kommunstyrelsen/tekniska kontorets 
ram med 5 tkr för drift av flytbryggor utifrån det beslut som fattats i 
kommunfullmäktige om att installera sådana norr om MånsOls utvärdshus. Vi 
ser fram emot att flytbryggorna installeras. Att föra ett sådant pinsamt förslag 
som er. ramutökning med 5 tkr till kommunfullmäktige kan dock inte annat än 
tolkas som dåligt ledarskap. Diskussionen om detta anslag kostar sammantaget 
mer än själva anslaget! 

Sala kommun har ett stort ansvar för att, tillsammans med näringslivet i 
kommunen, skapa förutsättningar för att kommunens ungdomar får arbete. En 
viktig grund för detta är en bra skolutbildning. Vi behöver ha en fortlöpande 
dialog med näringslivet i kommunen för att medverka till att klara deras behov av 
kompetensförsörjning och därmed också till att ungdomar får arbete. 
En viktig del i ungdomars inträde på arbetsmarknaden är feriearbeten och 
praktikjobb. För många ungdomar är feriearbetet första gången man kommer i 
kontakt med yrkeslivet. Feriearbete och praktikjobb är också en möjlighet för 
kommunens som arbetsgivare att visa på de möjligheter till arbete som finns 
inom den kommunala verksamheten. Vi förstärker därför budgeten för att 
möjliggöra för fler ungdomar att få feriearbete och praktikjobb, ex 
yrkesintroduktionsanställningar, i kommunen. 

Sala kommun bedriver sedan många år tillbaka sommarläger för barn och 
ungdomar i mellanstadiet som är mycket uppskattade och som har stor 
betydelse för många barn. Efterfrågan på lägerplats är dock större än de platser 
som kan erbjudas. Vi vet att dessa läger för många barn är den allra största 



upplevelsen under sommarlovet. Därför vill vi göra det möjligt för fler barn att 
delta i sommarläger. 

Sala kommun är sedan mitten av 90-talet en ekokommun. Vi kan dock konstatera 
att ekokommunarbetet behöver en nystart Arbetet har stagnerat samtidigt som 
det finns intresse bland många i personaler att göra mer, men ingen struktur och 
acceptans finns för detta. Ett mer systematiskt arbete behövs! Det är kanske 
dags att återigen tillsätta en ekoledningsgrupp. Vi tycker att det är angeläget att 
prioritera klimat- och miljöarbetet Vi behöver försäkra oss om att vi har en giftfri 
vardag i förskolor och skolor, att vi fortsätter utbyggnaden av tillagningskök på 
förskolor, skolor och äldreboenden, att vi satsar på bra matkvalitet, att 
upphandlingsreglerna förändras med tonvikt på kvalitet och miljö, att vi satsar på 
lokalt producerad bioenergi samt bredbandsutbyggnad över hela kommunen. Vi 
lägger därför medel till att påbörja en satsning på solpaneler på taken till 
kommunens fastigheter, fortsatt utbyggnad av tillagningskök samt mer resurser 
till inköp av matråvara. 

Bildnings- och lärandenämnden 
En satsning görs i förslaget till strategisk plan på såväl utökning av antalet 
försko!eavdelningar, både i Sala stad och i Ransta, som en minskning av 
barngrupperna. Vi välkomna denna välbehövliga satsning. Vi vill dock 
understryka att vi anser att Sala kommun måste visa en större öppenhet för 
privata och kooperativa initiativ inom förskoleverksamheten. Det är också 
angeläget att öka valfriheten inom barnomsorg och förskola genom att olika 
möjliga alternativ presenteras för de föräldrar som söker plats för sina barn. Vi 
vill också uppmuntra en större variation i de kommunala förskolorna genom att 
personalens specialintressen och kompetens tas tillvara på ett bättre sätt, ex 
genom att arbeta med olika teman och inriktningar. 

l förslaget till strategisk plan förs ett resonemang om renovering och 
nybyggnation av skollokaler. Bland annat föreslås en ny skola byggas som 
rymmer Valla och Lärkbacksskolan (400- 500 elever) på Vallaskolans gård 
alternativt på Gärdesta området. Vi delar uppfattningen att vi har behov av stora 
satsningar framöver inom skolområdet Därför anser vi att vi måste ta en mer 
omfattande och genomgripande diskussion om renoveringar och nybyggnation 
av skolor. Vi behöver ett helhetsgrepp när det gäller satsningar på skolområdet. 
Utredningar har gjorts, diskussioner har förts men nu måste en samlad slutsats 
göras. Investeringar som rör sig om hundratals miljoner kronor är så stora att 
inget utrymme för misstag och förhastade beslut får förekomma, då varje 
felbeslut medför stora kostnader. 
Det finns behov av satsningar på innerstadsskolorna och det finns behov av 
satsningar på landsbygdsskolorna, bl a Ra n sta och Varmsätra. Därutöver måste vi 
slutföra diskussionen om gymnasieskolan i framtiden och satsningar på Ösby 
naturbruksgymnasium och Kungsängsgymnasiet Diskussionerna kring satsningar 
på skolor i innerstaden och på landsbygden inkluderat frågan om 
gymnasieskolans lokalisering bör slutföras under denna höst så att ett samlat 
beslut kring skollokalerna kan tas i samband med revidering av strategisk plan i 



november. Det är inte rimligt att utan underlag lägga in 100-tals miljoner i 
investeringsbudgeten. Investeringar i skollokaler får också konsekvenser för 
verksamheten, föräldrar, barn och personal varför frågorna bör behandlas seriöst 
och utifrån en helhetssyn. Därför måste också en ordentlig dialog föras med såväl 
föräldrar och elever som berörd personal. Vår bedömning är dock att när det 
gäller satsning på skola/förskola i Ransta och Varmsätra är behoven så 
överhängande att beslut bör fattas redan nu. Övriga skolinvesteringar får 
hanteras i samband med revidering av strategisk plan. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Under våren 2014 togs det nya Vård- och omsorgsboendet på Jakobsbergsgatan 
2 i bruk. Det nya boendet har dock inte inneburit att antalet platser inom vård
och omsorgsboenden ökat utan snarare tvärtom. Däremot ökar antalet 
hemtjänsttimmar markant. Utökningen av hemtjänsttimmarna avspeglas också i 
förslaget till strategisk plan. Det är positivt att denna verksamhet ges ökade 
resurser, men ifrågasätter behovet av två nya biståndshandläggare. Vi föreslår 
därför att medel till en ny tjänst avsätts för detta eftersom diskussion fortfarande 
pågår på central nivå kring hur dessa frågor ska hanteras. 

Utvecklingen i övrigt inom äldreomsorgen är oroande. Vi ser att det saknas 
platser inom vård- och omsorgsboenden och likaså saknas korttidsplatser. Vi ser 
också en stor efterfrågan från de äldre på trygghetsboen den, dvs en egen 
lägenhet där man har tillgång till gemensamma utrymmen för samvaro, 
möjlighet till förtäring och en resursperson tillgänglig. Eventuella behov av 

hemtjänstinsatser löses på traditionellt sätt. situationen i sala stad förbättrades 
vad gäller trygghetsboenden i och med att Kaplanen tas i bruk för detta ändamål. 
Vi vill nu gå vidare och möjliggöra för trygghetsboende i anslutning till Åsgården i 
Möklinta, i anslutning till Björkgården i Västerfärnebo samt i Ransta. Möjligheten 
att tillskapa ytterligare trygghetsboenden i Sala stad bör också utredas. Vi viii 
prioritera att lindgården i Kila öppnas igen som ett vård- och omsorgsboende i 
kombination med ett trygghetsboende. Här finns lokaler redo att ta i bruk 
omedelbart. 
Senaste forskning visar att ett eget boende med hemtjänst och trygghetsboende 
skapar bättre livskvalite och längre överlevnad. 
Den demografiska utvecklingen kommer att ställa ökade krav på omsorg om de 
äldre, men detta måste kombineras med ett synsätt som innebär att även de 
äldre har rätt till valfrihet kring var och hur man vill bo och vilken omsorg man vill 
ha. 
l vårt budgetförslag finns därför resurser för en utredning för att möjliggöra 
trygghetsboende i anslutning till Åsgården i Mö klinta, i anslutning till Björkgården 
i Västerfärnebo, i Ransta och i Sala stad samt för att öppna Lindgården i Kila som 
ett vård- och omsorgsboende i kombination med ett trygghetsboende. 



Förslag till budget 2015 samt verksamhetsplan 2016- 2017 

Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2015-2017 utgår fr4ån av 
kommunfullmäktige fastställd strategisk plan 2014-2016 uppräknad med 2,0% 
för löner, allt till 2014 års prisnivå. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. 

Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 2,9%. Resultatbudget/plan 
redovisas i löpande priser. 

Resultatmålet för 2015 har satts till1%. Resultatet är framskrivet med hänsyn till 
senaste skatteunderlagsprognosen, SKls cirkulär 14:17. 

Rationaliseringskravet för Lokalförvaltarna på 3% är borttaget för perioden 
2015-2017. Vi har under flera år påpekat att det är en felaktig metod eftersom 
det är en indirekt besparing på styrelse och nämnder då Lokalförvaltarna skall 
redovisa O i resultat. Besparingskrav ska redovisas tydligt och inte indirekt. 
lokalkostnaderna ska istället sänkas genom en aktiv försäljning av fastigheter 
och lokaler som ej används för kommunens egen verksamhet. styrelse och 
nämnder får därmed en ökad ram om sammantaget 3 140 tkr jämfört med beslut 
i KSLU 19 maj. 

Budgeten är baserad på en befolkning på 21 800 invånare, vilket är 100 personer 
fler än beslut i KSLU den 19 maj. Vi anser att detta är ett mer realistiskt 
planeringstal eftersom Sala kommun redan efter första kvartalet 2014 hade 
21 800 invånare. Detta innebär en förstärkning av budgeten med ca 4 700 tkr. 

Samtliga redovisade förslag nedan är förändring i förhållande till ramutlägg och 
innebär inte i de allra flesta fall den totala summan för nämnda verksamhet. 

Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Beslutsstödssystem 
Projekttjänst för programmering och utveckling av beslutsstödssystem för ökad 
kontroll och uppföljning av verksamhet och ekonomi 
2015:500 2016:500 2017:500 

Beslutsstödssystem, licenser och utbildning för systemansvariga 
2015:300 2016:200 2017:200 

Kvalificerad kommuncentral utredarresurs 
Kommunerna påverkas idag i allt högre grad från flera olika nivåer, vilket gör att 
det ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet i förvaltningen att möta 
framtidens utmaningar och därmed ha bra underlag för beslut. Utredarresursen 
läggs centralt och skall stå till kommunledningens förfogande. 
2015:630 2016:630 2017:630 



Gemensam administration för KSF 
Omdisponering av resurs från medborgarkontoret till kultur- och fritidskontoret 
för att frigöra administratör från andra arbetsuppgifter, Ks 2014 §84 
2015:110 2016:110 2017:110 

Gemensam administration KSF 
Omdisponering av resurs från medborgarkontoret till kultur- och fritidskontoret 
för att frigöra administratör från andra arbetsuppgifter, Ks 2014 §84 
2015:-110 2016:-110 2017:-110 

Verksamhetsledare Grönt kompetenscentrum vid Ösby Naturbruksgymnasium 
Ett arbete pågår för närvarande med en utredning kring ett grönt 
kompetenscentrum på Ösby naturbruksgymnasium. Vi förstärker budgeten för 
kommunstyrelsen med medel för att bl a en verksamhetsledare för det Gröna 
kompetenscentrummet anställs med början 2015. 
2015:700 2016:700 2017:700 

Fler feriejobb och praktikplatser 
Vi förstärker budgeten för att möjliggöra för fler ungdomar att få feriearbete och 
praktikjobb, ex yrkesintroduktionsanställningar, i kommunen. 
2015: 1000 2016: 1000 2017: 1000 

Minskade kostnader för den politiska organisationen 
Kommunfullmäktige fattade i maj beslut om att införa en ny politisk organisation 
samt nya arvodes- och ersättningsbestämmeJseL Den nya organisationen 
beräknas medföra minskade kostnader, bl a på grund av minskat antal 
ledamöter. 
2015:-500 2016:-500 2017:-500 

Medborgarkontor 
Drift e-tjänster 
Självservice innehåller idag cirka 170 servicesidor för kommunala 
tjänster. Servicesidorna innehåller information om tjänsten, formulär och 
blanketter för ansökan och anmälan direkt samt kontakta ansvarig handläggare. 
Tjänsten utvecklas med nya funktioner. Ökade licenskostnader och 
utvecklingsinsatser 
2015:165 2016:165 2017:165 

Införande av nytt ärendehanteringssystem. Licenskostnader och politikermodul 
2015:180 2016:180 2017:180 

Nyvaldutbildning 
Varje ny mandatperiod avsätts pengar för utbildning av förtroendevalda kring 
lagstiftning, ekonomi och kommunens organisation och verksamheter. 
2015:230 2016 2017 



Flytt av !T-enheten för ökad driftsäkerhet/elimination av sårbarhet 
2015: 50 2016:-200 2017: -200 

Kultur- och fritidskontor 
lärkan/omklädningsrum/läktare 
Tillkommen hyra av lärkan efter investering av omklädningsrum, läktare 
2015:945 2016: 1200 2017: 1200 

lärkan/omklädningsrum drift städ 
2015:75 2016:100 2017:100 

Täljstenen, hyra: värme, ventilation, klimat 
Hyra Täljstenen efter investering värme, ventilation, klimatanläggning 
2015:500 2016:600 2017:600 

Kulturresurs/personal 
Kultursekreterare för att föra dialog med och vara kulturföreningarna behjälplig 
samt ansvara för/samordna kommunens olika kulturevenemang 
2015:190 2016:190 2017:190 

Kaplanen, drift, el och städ 
2015:530 2016:530 2017:530 

Fler platser på sommarläger för barn och ungdomar 
Sala kommun bedriver sedan många år tillbaka sommarläger för barn och 
ungdomar i mellanstadiet som är mycket uppskattade och som har stor 
betydelse för många barn. Efterfrågan på lägerplats är dock större än de platser 
som kan erbjudas. Vi vet att dessa läger för många barn är den allra största 
upplevelsen under sommarlovet. Därför vill vi göra det möjiigt för fier barn att 
delta i sommarläger. 
2015:100 2016:100 2017:100 

Personalkontor 
Överföring löneassistenter till personalkontoret 
l samband med implementeringen av genomförd organisationsförändring 2102-
07-01 och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn 
avadministrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn 
har tre administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala 
lönekontoret. Det täcks av överföring från Bildnings- och lärandenämnden med 
461 tkr och från vård- och omsorgsnämnden med 581 tkr 
2015: l 042 2016: 1042 2017: 1042 

Samhällsbyggnadskontor 
Byggenheten, tjänst 
För att minska tiden för handläggning av inkommande ärenden, tillgänglighet, 
enkelhet och snabbhet, utökas resurserna med en tjänst 
2015:500 2016:500 2017:500 



Planarkitekter 
Kommunen står för närvarande inför många planuppdrag som kräver både egna 
resurser och konsultköp, t ex kommuntäckande översiktsplan 
2015: 2 000 2016: 2 000 2017: 2 000 

Tekniskt kontor 
Inköp av datorer mm/flytt från investeringar 
2015:280 2016:280 2017:280 

Gatubelysning Ökade kostnader 
2015:300 2016:300 2017:300 

Ökade upphandlingskostnader asfaltsentreprenörer 
2015:300 2016:300 2017:300 

Ökade upphandlingskostnader snöröjningsentreprenörer 
2015:400 2016:400 2017:400 

Ökade skötselytor inom parkverksamheten 
2015:300 2016:300 2017:300 

Ökade skötselytor inom gatuverksamheten 
2015:300 2016:300 2017:400 

Ökade resurser till inköp av matråvara 
Vi vill fortsätta satsningen på bra kvalitet på den mat som serveras till barn och 
äldre. Därför vill vi fortsätta satsningen på utbyggnad av tillagningskök och satsa 
ytterligare resurser på inköp av matråvara för att kunna prioritera närodlad och 
ekologisk matråvara samt kött, fläsk och kyckling från djur som behandlats enligt 
de svenska reglerna för djurskydd och djuromsorg. 
2015: 1000 2016: l 000 2017: l 000 

Räddningstjänsten 
Avtal Heby kommun 
Ny beräkningsgrund avseende kostnadsfördelning för Räddningstjänsten innebär 
ökade kostnader för H e by kommun 
2015: -1000 2016: -l 000 2017: -l 000 

Återkommande fordonsservice på märkesverkstad av 10 tunga brandfordon 
enligt ny 3-årsplan 
2015 2016 2017:120 

Ledarskapsutbildning/kompetenshöjning nya befäl 
2015: 135 2016 2017 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 



att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning år 2015 fastställs till 228 899 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 
2016 fastställs till 229 978 tkr och år 2017 till 232 279 tkr. 

Revisionen 
Arvode/ersättningar/utbildningar 
2015:50 2016 2017 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2015 fastställs till 845 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2016 fastställs till795 tkr och år 2017 till 
795 tkr. 

Överförmyndaren 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2015 fastställs till 3 233 
tkr, samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2016 fastställs till 3 233 tkr och år 
2017 till 3 233 tkr. 

Bildnings- och lärandenämnden 
Överflyttning av löneassistenter till personalkontoret 
i samband med implementeringen av genomförd organisationsförändring 2102-
07-01 och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn 
av administrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn 
har tre administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala 
iönekontoret. Det täcks delvis genom överföring från Bildnings- och 
lärandenämnden med 461 tkr. 
2015: -461 2016: -461 2017: -461 

Förskola, 1 avd. 
Volymmässigt bedöms kommunen behöva utöka med 1 förskaleavdelning för att 
möta efterfrågan och ökade barn kullar. Framtiden är dock något osäker bl. a 
beroende på eventuell utbyggnad av privata alternativ. 
2015: 2 233 2016: 2 233 2017:4 466 

Förstärkning av ram för att nå 14/20 barn per avdelning 
Tillsammans med personalens kompetens/arbetssätt är gruppstorleken de 
viktigaste faktorerna för att ge en god stimulans, trygghet och omsorg i förskolan 
2015: 2 000 2016: 2 000 2017: 2 000 

Familjecentral 
Sala kommun har lagt 545 tkr i driftbudget 2015 för start av familjecentral 
Förslaget är att familjecentralen samlar all m öd ra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 
fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är löst, 
verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Bildnings- och 



lärandenämndens del är 500 tkr. 
2015:500 2016:500 2017:500 

Ra n sta 
Förskolan i Ransta har behov av större och mer ändamålsenliga lokaler och 
skolan har stora renoveringsbehov. l investeringsbudget tas upp medel för att 
bygga nytt och klart för inflyttning planeras ske under hösten 2016. 
Byggnadslovet för modulbyggnaden går ut 2016-08-30 
2015 2016: 2 500 2017: s 000 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 
fastställs ti11471 649 tkr, samt 
att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2016 fastställs till 
474 227 tkr och år 2017 till478 721 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden 
Överflyttning av löneassistenter till personalkontoret 
l samband med implementeringen av genomförd organisationsförändring 2102-
07-01 och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn 
av administrativa processer för lönehantering gjorts. Till följd av denna översyn 
har tre administrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till centrala 
lönekontoret. Det täcks delvis genom överföring från Vård- och 
omsorgsnämnden med 581 tkr. 
2015:-581 2016:-581 2017:-581 

Tekniksprång digitala larm, abonnemangskostnad 
Sala kommun har via ett ramavtal möjlighet att avropa nya digitala larm. l de nya 
avtalen står larmleverantören för abonnemang och garanterar täckning. Utbyte 
av de analoga larmen till digitala behöver ske under år 2015 
2015: 500 2016: 1100 2017: 500 

Pulsen, tillägg för integrationer 
Nytt verksamhetssystem för äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning 
och individ- och familjeomsorg. För finansiering av kostnader för integrationer 
mellan systemen för att underlätta åtkomst och befrämja patientöversikt samt 
övriga kostnader för Pulseninförandet avsätts resurser under planperioden 
2015:400 2016: 300 2017: 1300 

Biståndshandläggare, fler ärenden 
Socialstyrelsen aviserar att nya föreskrifter under 2015 för beslut om 
hemtjänstinsatser. Uppföljning och nya biståndsbeslut kräver mer resurser. För 
att det inte skall bli för långa handläggningstider och rättsosäker handläggning 
utökas med en tjänst för ändamålet 
2015:500 2016:500 2017:500 



Akutfamiljehem, minska BoU-placeringar 
Familjebehandlare arbetar idag aktivt och långsiktigt för att undvika placeringar 
av ungdomar. Behov föreligger att verksamheten utökas med förstärkt 
familjehemsvård i form av jourhem och förstärkt familjehem. 
2015: l 700 2016: l 700 2017: l 700 

Ökad grundbemanning för sjukvårdande omsorg, 5 tjänster 
Ökat behov av sjuksköterskor 3 st och 2 rehab, arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster, inom hemsjukvården. Ökade krav på dokumentation. 
2015: 2 100 2016:2100 2017: 2 100 

PUT-boende, ensamkommande 3-4 platser 
Nytt avtal med utökat behov att platser för ensamkommande barn 
2015:240 2016:480 2017:480 

Nytt gruppboende LSS för 6 brukare 
Behov och efterfrågan av nya platser ökar. 2015 iordningställs nytt gruppboende 
för att tillgodose eftersläpat behov och undvika vite. Ytterligare behov kan 
skönjas 2017. 
2015:6 400 2016:6 400 2017: 12 800 

LSS-servicebostad, baslgh + 5-61gh. 
Krävs för att verkställa beslut om servicebostad enligt LSS 
2015: 2 650 2016: 2 650 2017: 2 650 

solgatan, kvar efter ytskiktsrustning 
solgatans lokaler behålls efter ytskiktsrustning. Ev. köp bör övervägas. 
2015:100 2016:100 2017:100 

Nya hemtjänstloka ler, expansion 
Antalet hemtjänsttimmar ökar. 2011284, 2013 348. Åldersgruppen 65-79 ökar. 
Behov av lokaler för personal. 
2015:100 2016:100 2017:100 

Daglig verksamhetslokal 
Antalet personer med beslut om daglig verksamhet ökar. Behov av ytterligare 
lokal för daglig verksamhet finns. 
2015:100 2016:100 2017:100 
Ersättning Ullåstrand 
Lokalerna på Ullåstrand lämnas helt. Behov av ytterligare lokaler har uppkommit, 
bland annat för Jobbcenter. 
2015:350 2016:350 2017:350 

Familjecentral 
sala kommun har lagt 545kr i driftbudget 2015 för start av familjecentra l. 
Förslaget är att familjecentralen samlar all m öd ra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 



fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. Lokalfrågan är löst, 
verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Vård- och 
omsorgsnämndens del är 45 tkr. 
2015:45 2016:45 2017:45 

Sociala företag 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att anslå 500 tkr i tilläggsanslag till 
vård och omsorgsnämnden för att möjliggöra uppstart av projektet Sociala 
företag under 2014. Projektet är treårigt. 
2015:700 2016:700 2017 

Norra Västmanlands samordningsförbund 
Ny förbundsordning föreslås gälla från och med 2015-01-01. Ökade kostnader för 
sala kommun. 
2015:77 2016:77 2017:77 

Trygghetsboenden i kommunen 
Det finns ett stort behov av trygghetsboenden i kommunen, inte minst på 
landsbygden. En utredning bör därför skyndsamt göras kring hur 
trygghetsboenden ska kunna etableras i anslutning tll! .Å.sgården i Möklinta, i 
anslutning till Björkgården i Västerfärnebo samt i Ransta. Möjligheten att 
tillskapa ytterligare trygghetsboenden i Sala stad bör också utredas. 
2015:500 2016 2017 

lindgården i Kila öppnas igen 
lindgården i Kila bör öppnas igen som ett vård- och omsorgsboende i 
kombination med trygghetsboen de. En utredning kring detta bör göras med 
ambition att verksamheten kan öppnas igen 2016. 
2015: 200 2016:8 000 2017:8 000 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs 
till 443 124 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs till451407 
tkr och år 2017 till 457 750 tkr. 



Investeringsbudget 2015 och plan 2016 - 2017 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2015 i tkr samt 
investeringsplan för 2016 och 2017 i tkr enligt följande: 

Kommunstyrelsen 
Medborgarkontor 
IT -investeringar 
2015:775 2016:775 
Bredbandsinvesteringar 
2015: 2 000 2016: 2 000 
Konferenslokal/bion 
2015:130 2016: 
Fiytt av serverrum 
2015:470 2016: 
Summa Medborgarkontor 
2015: 3 375 2016: 2 775 

Kultur- och fritidskontor 
Biblioteket, förändring av biblioteksrummet 
2015:200 2016:200 
Summa Kultur- och fritidskontor 
2015: 200 2016:200 

Samhällsbyggnadskontor 
Inköp av mark 
2015: 7 500 2016: 500 
Försäljning övrig mark 
2015: - 6 000 2016:- 6 000 
Försäljning övrig mark 
2015: 800 2016:800 
Summa Samhällsbyggnadskontor 
2015: 2 300 2016: - 4 700 

Tekniskt kontor 
Tillgänglighet, utökad summa 
2015: 3 000 2016: 3 000 
Mindre justeringar av lokaler 
2015:1500 2016:1500 
säkerhetsåtgärder 
2015:1000 
Lås och inbrottslarm 
2015:500 

2016: 1000 

2016: l 000 
skolgårdar och gårdar kring äldreboenden 
2015: 2 000 2016: 2 000 
Tillagningskök- Varmsätra, Ängshagen 

2017:775 

2017: 2 000 

2017: 

2017: 

2017:2 775 

2017: 

2017: 

2017:500 

2017:- s 000 

2017:800 

2017:-3 700 

2017:3 000 

2017:1500 

2017: 1000 

2017:500 

2017:2 000 



2015: s 000 
storköksutrustning 

2015:500 

2016: s 000 

2016:500 
Fastigheter med kulturhistoriskt värde 
2015:800 2016:800 
Ventilation Ösby naturbruksgymnasium 
2015:1000 2016: 
Nytt gruppboende LSS 
2015: 14120 2016: 
Solpaneler på kommunens fastigheter 
2015: 1 000 2016: 1 000 
Ransta skollokaler 
2015: 50 000 2016:50 000 
Ny skola/förskola i Varmsätra 
2015: 2016: 
Solpaneler på kommunens fastigheter 
2015: 1 000 2016: 1 000 

2017: 

2017:500 

2017:800 

2017: 14120 

2017:1000 

2017: 28 000 

2017:1000 
Cykelvägar SORF samt Ra n sta -K u m la (Justerade summor) 
2015:3 500 2016. 2 500 2017: 1500 
Summa Lokalförvaltarna 
2015: 80 420 2016: 65 300 
Administration/Kontorsledning 
2015: 2016:150 
Kart/mät 
2015:475 2016:150 
Teknisk service/Centralförråd 
2015: s 100 2016: 8 610 
Kommunala gator och vägar 

2015: 11 300 2016: 6 000 
Kommunala el-laddningsstationer 
2015:50 2016:50 
Cykelvägar, SORF samt Ransta - Kurnia 
2015: 3500 2016: 2 500 
Parkverksamhet 
2015:8 500 
Gruvans vattensystem 
2015:4 000 
Vattenförsörjning 
2015:700 
VA-ledningar 

2015:25 000 
Reningsverk 
2015:1300 

Räddningstjänsten 
Övningsfält 
2015:80 

2016:7 050 

2016: 

2016: 2 700 

2016: 17 300 

2016:5 300 

2016:80 

2017:52 420 

2017: 

2017:150 

2017: 5 670 

2017: 35 200 

2017:50 

2017: 1500 

2017: 3 300 

2017: 

2017: 1350 

2017: 19 800 

2017: 1000 

2017: 



Brandbilar 
2015: 
Brandslang 
2015: 13 
Larmkläder/brandhjälmar 

2016:4 250 

2016: 13 

2015:104 2016: 
Andningsskydd 
2015:86 
Radio/telefoni 
2015:89 
Motorspruta, klass 1 
2015: 
Geografiskt inf.system 
2015:104 

2016:86 

2016:89 

2016:46 

2016:104 
Träningsredskap samtliga stationer 
2015: 2016: 
Räddningsverktyg trafikolycka 
2015:150 2016: 
Summa Räddningstjänsten 
2015: 626 2016: 4 668 

Bildnings- och lärandenämnd, tkr 
inventarier grundskola/förskola 
2015: 1 500 2016: 1 500 
Inventarier Ösby 
2015:2 000 2016:2 000 
Inventarier Kungsängsgymnasiet 
2015:500 2016:500 
Ransta inventarier 

2015: 2016:800 
Varmsätra inventarier 
2015: 2016: 
Totalt Bildnings- och lärandenämnd 
2015: 4 000 2016: 4 800 

Vård- och omsorgsnämnd, tkr 
Arbetstekniska hjälpmedel 
2015: 2 776 2016: 2 776 
Inventarier LSS-boende (nytt) 
2015:200 2016: 
Inventarier Anhörigcentrum 
2015: 25 2016:25 
Totalt Vård- och omsorgsnämnden 
2015: 3 001 2016: 2 801 

2017:3 000 

2017: 13 

2017: 

2017:80 

2017: 

2017:37 

2017: 

2017: 

2017: 

2017:3 130 

2017: 1500 

2017:2 000 

2017:500 

2017: 

2017:400 

2017:4400 

2017: 2 776 

2017:200 

2017:25 

2017: 3 001 



De kommunala bolagen 
salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan 
plus 1% på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Ifall 
Fastighetsbolaget upphör före 2015-01-01 utgår avkastningskravet Avkastning 
samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall 
sammanlagt uppgå till5,250 m n kr. För Sala Silvergruva finns inget 
avkastningskrav. 

Finansförvaltning 
Bemyndigande till kommunstyrelsen 
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa l 500 t kr 
ur eget kapital 

Utdebitering 
att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2015 

Anslagsbindning 
att för 2015 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt 
bi!aga 1 och investeringsbudget enligt bi!aga 2. 

Upplåning 
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015 
att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens 
skulder under år 2015 med totalt 81,2 mkr. 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 

KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÄGE 
2014 Kapkostn eXklkapk löner 

Nämnd/ Kontor 2% 
Kommunchef 6 237 o 6 237 21 
Personalkontor g 949 o 9949 133 
Medborgarkontor 45 236 1 858 43 378 467 
Ekonomikontor 8 857 o 8 857 146 
Tekniskt kontor 59102 7122 51 980 1 377 
Kultur- och fritidskontor 42677 225 42 452 295 
Samhällsbyggnadskontor 65446 854 64 592 374 
Räddningstjänsten 33 805 4095 29 710 488 
lnt8ktst;nansierad verksamhet: o 
Lokalförvaltarna 148 860 41 499 107 361 o 
Övrigt intäktsfinansierat 201 188 14452 186 736 o 
Summa Kommunstyrelsen 621 357 70105 551 252 3 301 
Revision 790 o 790 5 
överförmyndare 3 323 o 3 323 60 
Bildnings- och lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 6 305 
Vård~ o oms.nämnd 554 545 1 444 553 101 6 638 
.!()TAL T I{OSTN_ADER 1 729154 78260 1 650 894 16 309 

!Nämnd/ Kontor 

1
/ntäktst;nansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 

intäktsfinansierat 

Alliansens förslag 
strategisk ptan 2015~2017 

Från tidig 
ipian 

o 
-2 552 

700 
1 275 

·577 

o 
-4 080 
-4657 

··21 132 
-5 485 

-12 806 
-12 185 

Kapitalk Kapital k 
bef objekt budg pro· 

o o 
o o 

961 1 524 
o o 

6556 2 377 
180 29 
912 o 

3645 409 

44 730 5 200 
11 514 4 108 
68498 13 647 

o o 
o o 

3 129 1 116 
887 997 

72 514 15 760 

2014-06-04 

Kapital k 
i ram 

o 
o 

2 485 
o 

8 933 
209 
912 

4054 

49930 
15 622 
82145 

o 
o 

4 245 
1 884 

88274 

Förändring Reviderad 
strat plan strat plan 

2430 
1 042 

935 
o 

2 880 
2 230 
2 500 
-865 

11152 
50 

4 272 
16 081 
31 555 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

KPI 

Uppr 

Summa 
kostnader 

8688 
11 124 
44 713 
9003 

65 870 
46 461 
68 378 
33 387 

o 
157 291 
202 358 
647 273 

845 
3 383 

557 250 
573 624 

o 1 782 375 

0,0% 

DiffBud 
2014 

2 451 
1 175 
-523 
146 

6768 
3 784 
2 932 

-418 

8 431 
1 170 

25 916 
55 
60 

8 111 
19 079 
5322! 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

Alllansens förslag 
strategisk plan 2015-2017 

INTÄKTER BUDGET UTGANGSL)lGE 2014 , . .. ·. 
·övri!laJnt .TOTAL 

KPI/Övrig justering 
Avaifter stats b. 'Interna Avoifter Interna 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef o -280 o o -280 o o 
Personalkontor o o o -260 -260 o o 
Medborgarkontor o -410 -5 551 -516 -6477 o o 
Ekonomikontor o o o -100 -100 o o 
Tekniskt kontor -1 411 -4 800 -8 291 -6 630 -21 132 o o 
Kultur- och fritidskontor -2 530 o -327 -2 628 -5 435 o o 
Samhällsbyggnadskontor -3409 o -1 495 -7 902 -12 806 o o 
Räddningstjänsten -735 -617 o -10 833 -12 135 o o 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna o o -138 000 -14 000 -152 000 o -5 544 
Övrigt intäktsfinansierat -49 982 -479 -147 657 -3 305 -201 423 o -2 426 
Summa Kommunstyrelsen ·58 067 ·6 586 -~Q1 321 -46174 -412 148 o -7 970 
Revision o o o o o o o 
Överförmyndare o -150 o o -150 o o 
Bildnings- och lärandenämnd -14 223 ·17 082 -4 043 -50 253 -85 601 o o 
Vård- o oms.nämnd -5 471 -39 927 -69 590 -15 512 -130 500 o o 
TOTALT KOSTNADER -77 761 ·63 745 ·374 954 ·111939 ·628 399 o ·7 970 

2014-06-04 

Summa NETTO Difl Netto 
övriqa int TOTAL intäkter RAM 2014 

o o -280 8 308 2 351 
o o -260 10 664 1 175 
o o -6477 38169 -590 
o o -100 8903 146. 
o o -21 132 45937 7967, 
o o -5485 41 396 4 204 
o o -12 806 55569 2 929 
o o -12 185 20832 -788 
o 
o -5 544 -157 544 o 3140 
o -2 426 -203 849 o 235 
(l ·1 970 -420 118 229 978 20769 
o o o 795 5 
o o -150 3233 60 
o o -85 601 474 227 10 689 
o o -130 500 451407 27 362 
o ·1 970 ·636 369 1159 640 58885 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 

Ekonomikontor 
Tekniskt kontor 
Kultur- och fritidskontor 

verksamhet: 

Alliansens förslag 
strategisk plan 2015·2017 

INTÄKTER BUDGET UTGÅNGSLÄGE2014 KPI/Övrig justering 
A vallter statsb Interna Övriaa ini TOTAL Avaifter Interna 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef o -280 o o -280 o o 
Personalkontor o o o -260 -260 o o 
Medborgarkontor o -410 -5 551 -516 -6 477 o o 
Ekonomikontor o o o -100 -100 o o 
Tekniskt kontor -1 411 -4 800 -8 291 -6 630 ··21 132 o o 
Kultur- och fritidskontor -2 530 o -327 -2 628 -5 485 o o 
Samhällsbyggnadskontor -3 409 o -1 495 -7 902 -12 806 o o 
Räddningstjänsten -735 -617 o -10 833 -12 185 o o 
Intäktsfinansierad verksamhet: o o o o 
Lokalförvaltarna o o -138 000 -14 000 -152 000 o -12 100 
Övrigt intäktsfinansierat -49 982 -479 -147 657 -3 305 -201 423 o -4172 
Summa Kommunstvrelsen -ss 067 -6 586 -301 321 -46 174 -412 148 o -16 272 
Revision o o o o o o o 
överförmyndare o -150 o o -150 o o 
Bildnings- och lärandenämnd -14 223 -17 082 -4 043 -50 253 ··85 601 o o 
Vård- o oms.nämnd -5 471 -39 927 -69 590 -15 512 -130 500 o o 
TOTALT KOSTNADER -77 761 -63 745 -374 954 -111 939 -628 399 o -16 272 

2014-06-04 

Summa NETTO Diff Netto 
Övriaa int TOTAL intäkter RAM 2014 

o o -280 8308 2 351 
o o -260 10 864 1 175 
o o -6 477 38606 -153 
o o -100 8903 146 
o o -21 132 47728 9 758 
o o -5 485 41 366 4 174 
o o -12 806 55539 2 899 
o o -12 185 20965 -655 
o o o o o 
o -12 100 -164 100 o 3140 
o -4 172 -205 595 o 235 
o -16 272 -428 420 232 279 23 070 
o o o 795 5 
o o -150 3233 60 
o o -85 601 478 721 15 183 
o o -130 500 457 750 33 705 
o -16 272 -644 671 1172 778 72023 



RESUL TA TRÄKNING 

---

Verksamhetens intäkter 

Alliansens förslag 
strategisk plan 2015-2017 

Budget 
2015 

Not 1 254 736 

Plan Plan 
2016 2017 

263 917 280 362 
Verksamhetens kostnader Not 2 -1 341 730 -1 354 418 -1 369 283 
Avskrivningar -56 583 -58 904 -64 844 

VERKSAMHETENS NETTOKOsTNADER -1 143 578 -1 149 405 -1 153 766 

skatteintäkter 899 592 947 270 993 686 
Generella statsbidrag och ut.iämning 265 673 258 901 251 691 
Finansiella intäkter Not 3 4 544 4 544 4 544 
Finansiella kostnader Not4 -12 133 -14 492 -16 290 

RESUL TAT FÖRE EXTRAORDINARA 
POSTER 14 098 46 819 79 866 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RESULTAT 14 098 46 819 79 866 

2014-06-04 


