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Det ekonomiska läget 

Det ekonomiska resultatet för Sala kommun 2013 blev rekordhögt, +65,1 mnkr 
vilket innebär att kommunen för andra året i rad uppfYller det statliga balanskravet 
med råge. I resultat ingår dock jämförelsestörande intäkter på + 29,9 mnkr, främst 
engångsåterbetalningar med +20,4 mkr från AFA Försäkring samt utbetald 
prestationsersättning för arbete kring de mest sjuka äldre med + 7, 7 mnkr. Överskott 
2013 kommer att kunna användas till bl. a framtida investeringar i skolor, planfria 
järnvägskorsningar, förbättrade cykelleder, bredbandsutbyggnad, 
tillgänglighetsförbättringar mm. 

Den totala investeringsbudgeten på 165 mnkr lämnade ett överskott på +61,2 mnkr. 
Det kan huvudsakligen hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska 
kontoret/kommunstyrelsens lokalprogram +28, 9 mnkr, VA-program + 17,7 mnkr 
och gatuprogram +4 mnkr. 

Under fler år har de budgeterade investeringarna oftast varit högre än i bokslut 
redovisade investeringar. Det påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar 
och finansiella kostnader och binder resurser som skulle kunna ha använts till annat 
ändamål. En annan effekt är att avsevärda belopp förs över till kommande år i 
tilläggsbudgetar och därmed successivt ökat på investeringsvolymen. En anpassning 
av investeringsvolymen till vad som i praktiken är genomförbart bör iakttas i 
framtiden. 

BNP beräknas växa något starkare 2015-2016. Ett skäl är förbättrade 
förutsättningar för den svenska exporten. Ett annat skäl är förväntade ökade 
konsumtionsutgifter och minskat sparande för hushållen. Den måttliga tillväxten 
innebär att nedgången i arbetslösheten till en början blir begränsad men att den 
reduceras mera påtagligt i slutet av 2015 och under 2016. Det svaga arbets
marknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och 
löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket och sänkta pensioner begränsar 
tillväxten i skatteunderlaget. Trots detta förväntas skatteunderlagets reala tillväxt 
uppgå till2,1 o/o 2015 och 2,4 o/o 2016. 
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l maj 2012 slöts ett nytt läraravtal med de fackliga organisationerna. Avtalet löper 
fram till2016-03-31, det garanterade utfallet 2013 var 2,0 o/o. Avtalet för åren 2014-
2016 är sifferlöst och uppsägningsbart under 2015. De kommunalekonomiska 
utfallet för 2013 blev ca 2,5 o/o. För 2014ligger genomsnittet på ca 3,5 o/o. Det nya 
kollektivavtalet med Kommunal gäller från 1 april2013 till30 april2016. Det 
sammanlagda avtalsvärdet beräknas till 6,8 procent under hela avtalsperioden. 

Sala kommun, liksom många andra kommuner i Sverige, står inför stora utmaningar 
och vägval. Globalisering. demografi, ny teknik, värderings- och klimatförändringar 
är bara några av de drivkrafter som obönhörligen påverkar utvecklingen. En 
befolkning som blir allt äldre och där allt färre skall försörja allt fler, ställer stora 
krav på skola, vård och omsorg. Det innebär också en utmaning för 
kompetensförsörjningen och rörligheten på arbetsmarkanden. 

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). Viktiga 
styrinstrument i detta arbete är fastställande av Plan för Sala stad under våren 2014 
och det påbörjade arbete med Översiktsplan för Sala kommun som beräknas vara 
klart under 2015. Glädjande fortsätter befolkningen växa i Sala, första kvartalet 
2014 med +31 personer. 

Sala kommun behöver ta höjd för en stark ekonomi för att klara framtida åtaganden 
inom välfärdssektorn. Den ekonomiska situationen inför 2015 ser bättre ut än 
föregående år men flera års uppdämda behov inom inte minst Vård och Omsorg och 
nya investeringsbt>hov i bl. a skolbyggnader ställer krav på en balanserad och 
kontrollerad hushållning med resurserna över tid. Prognoserna för 2015 och 2016 
ser betydligt ljusare ut men lärdomen de senaste åren är att det ekonomiska 
landskapet snabbt kan ändras. 

Föreliggande budgetförslag ger ett överskott på ca+ 13,2 mnkr. Det läggs mot 
bakgrunden av flera osäkra parametrar. Bland de viktigare hör utvecklingen av 
tillväxten, arbetsmarknadsläget och inflationen samt att vi står inför ett allmänt val 
till riksdag, landsting och kommun i september 2014. Utgången av dessa kan 
påverka mängden, inriktningen och nivån på framtida statliga stimulansåtgärder 
Särskilt oroande är utvecklingen i Ukraina och konsekvenser för ekonomi och det 
politiska landskapet i Europa. 

Nu behövs förståelse, strategier och metoder för att möta och hantera de 
övergripande drivkrafter och trender som påverkar det kommunala uppdraget 
framöver. Visionen som vägleder oss är att år 2024 har Sala passerat 25 000 
invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i 
hela kommunen. 

EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social 
sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före 2020. Varje medlemsland 
har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns 
styrmodell samt konkreta åtgärder på regional och lokal nivå krävs nu för att de 
gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. 
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Inriktning av Strategisk plan 2015 • 2017 

Drift 

Styrelse och nämnderna har i samband med beredning inför budget 2015 begärt 
driftförstärkningar på sammanlagt drygt 51 mnkr. Detta är inte möjligt att fullt ut 
tillgodose utan skattehöjning eller omfördelningar, rationaliseringar och kraftigt 
ökade intäkter. Vi bedömer att Kommunstyrelsen (KS), Bildnings- och 
lärandenämnden (BLN) och Vård- och omsorgsnämnden (VON) i flera år har 
genomfört rationaliseringar och effektiviserar varför ytterligare kostnads
besparingar ligger i marginalen för finansiering av framlagda äskanden. 

Tillsammans står BLN och VON för över 80% av kommunens budget, huvudsakligen 
personalkostnader. Vi bedömer att rationaliseringsarbetet allmänt bör kunna 
fortsätta ytterligare något men att det inte på långa vägar kan täcka upp alla de 
behov som nu föreligger. Ökad intäktsfinansiering, i praktiken höjda avgifter, kan i 
ringa grad finansiera nödvändiga förstärkningar inom förskola, skola och vård- och 
omsorg. 

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt med en budget i balans och god 
ekonomisk hushållning för att kunna värna kommunens välfärd och möta de allt 
snabbare konjunktursvängningarna i ekonomin. För att långsiktigt klara den 
uppgiften är det enligt vår uppfattning dock viktigt att kommunen tillförs nya 
inkomster. Bäst vore att kommunsektorn tillfördes kompensation för av 
statsmakten ofinansierade reformer och tvingande föreskrifter, att staten höjer 
nivån på de generella statsbidragen liksom att ineffektiva skattenedsättningar och 
utgifter prioriteras bort. Om det inte sker krävs betydande skattehöjningar i 
framtiden för att klara kommunens åtaganden. 

l årets kommunala budget prioriterar socialdemokraterna att höja uppräkningen av 
löner till 2 o/o för att närma sig faktiskt nivå enligt slutna avtal. Detta för att inte 
styrelse och nämnder skall hela tiden ligga med dolda rationaliseringsbehov i sina 
personalstater. En stor del av våra förslag beträffande kommunstyrelsen handlar om 
viktiga infrastruktursatsningar för att klara drift av föreslagna investeringar, bygga 
ut service och olika typer av tjänster till medborgarna. Vi förstärker särskilt 
samhällsbyggnadskontoret med 2,5 mnkr för att snabbare kunna ta fram fler 
detaljplaner och hantera fler bygglov till följd av ökad efterfrågan på etableringar 
och nybyggnation. 

Bildnings- och lärandenämnden tillförs en ny förskola till följd av ökat barnantal 
men också för att på sikt kunna nå sina planerings- och kvalitetsmål för de mindre 
barnen. Extra resurser på 2 mkr ges också för att förstärka arbetet att närmare sig 
uppfyllande av planeringstalet 14/20 i förskolan. Den stora satsningen inom 
skolans värld sker på investeringssidan med nybyggnad av förskola/skola i Ransta, 
klar 2016, och förslag till nybyggnad av förskola/skola i centrala Sala/Vallaskolan, 
klar 2017. 

Varmsätra skola har i många år haft undermåliga lokaler. Vi lägger in 28m n kr i 
investeringsbudgeten 2017 för byggande av förskola, l avd. och ny skola. Nuvarande 
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lokaler har stora brister när det gäller kök, ventilation, tillgänglighet och 
skolgårdssäkerhet vid ankommande lastfordon. Vi ser lokalerna som användbara 
utanför skoltid som "Bygdens hus" och som kan användas av olika ideella föreningar. 

Kungsängsgymnasiets geografiska läge har varit föremål för livliga diskussioner och 
förslag har väckts om nu nybyggnad i centrala Sala. Vi menar att fråganförst kan 
avgöras när programutbudet för gymnasieskolan är framtaget i ett mer långsiktigt 
perspektiv. Kungsängsgymnasiet idag är i relativt gott skick och bör därför tills vidare 
kunnafortsätta inrymma gymnasieskolans teoretiska program. Programutbud och 
lokalisering av några av de praktiska programmen bör konsekvensbeskrivas och 
kostnadsberäknas, i synnerhet bör frågan hanteras i den kommande utredningen av 
Ösby som Grönt kompetenscentrum I avvaktan på detta lägger vi för närvarande inga 
medel för !l)lgymnasieskola i centrala Sala 2017/2018. Vi vill iställetfokusera på 
verksamhetsutveckling och profilering som skolans mest för närvarande mest 
angelägna frågor. 

Den höga volymen på skolinvesteringar gör att vi avvaktar till reviderade plan med 
förslag till utbyggnad etapp 3 i Vision Lärkan, bl. a behöver avvägning ske om delar 
av etapp 3 kan genomföras under 2015. Exaktare kostnadsberäkningar behöver tas 
fram tas för kommande etapper. 

Vård- och omsorgsnämnden har för tredje året i rad visat på behovet att kraftigt 
tillskjutna medel för att klara sitt uppdrag att ge god vård- och service, stöd och 
omsorg åt kommuninvånarna. Nämnden tilldelas ca 22 mnkr till bl. a fler 
biståndshandläggare, ak"lltfamiljehem för barn och ungdomar, ökad 
grundbemanning inom sjukvårdande omsorg samt olika boendealternativ för 
personer med rätt till insatser för särskilt stöd och särskild service enligt LSS
iagstiftningen samt 9 st nya Platser för vård- och omsorgs boende, Parklängan 3. 

Den fortsatta långsiktiga inriktningen i socialdemokratins politiska arbete kommer 
att vara att skapa utrymme för satsningar inom skola, barnomsorg, vården av de 
äldre, näringslivsarbete, jobbskapande för unga samt infrastruktursatsningar inom 
kollektivtrafik och säkra vägar J cykelleder samt planfria järnvägsövergångar. 

Det demografiska trycket och kraven på bättre kvalitet i välfärden kommer de 
närmaste decennierna innebära kraftigt ökade kommunala kostnader varför det är 
nödvändigt uppnå ett långsiktigt och varaktigt överskott på 2 o/o av skatter och 
bidrag. En illustration till det demografiska kostnadstrycket redovisar Vård- och 
omsorgsnämnden i sina budgetäskanden, sammanlagt över 19 mkr för 2015. 

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. Vi avsätter därför projektresurser under 18 

4(27) 
2014-06-03 



•
,.,.,,,. 

SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

månader för att ta fram en fungerande koncept för att förverkliga rätten till heltid i 
hela kommunen. 

En fortsatt och intensifierad översyn och uppföljning av verksamheter, kostnader 
och intäkter behövs för att kunna upprätthålla en god hushållning av tilldelade 
resurser- Kommunstyrelsens metoder för ekonomisk uppföljning, uppsikt och 
omvärldsanalys behöver utvecklas och förstärkas i detta syfte. 

Investeringar 

l Bokslut 2013 beviljades en överförd ram på 50 826 tkr, vilket gör att den 
sammanlagda investeringsvolymen 2014 är 162 572 mnkr, en alldeles för hög nivå. 
En bygginvestering på t ex 100 miljoner kronor beräknas medföra första året ökade 
kapitaltjänstkostnader med ca 6,5 miljoner kronor. Det stora överskottet 2013 och 
därmed goda likviditeten göra ändå att beräknad nyupplåning på 81 miljoner inte 
behöver göras under 2014. 

Investeringsplan 2014-2016 upptar investeringar om sammanlagt 111 746 tkr år 
2014, 72 882 tkr år 2015 och 62 159 tkr år 2016. 2014 års höga nivå beror bL a på 
att investeringsmedel tilldelats Vision Lärkan etapp 2, 15 900 tkr, nya äldreboendet 
15 000 tkr, Agnelimuseet 8 000 tkr, tillagningskök 10 000 mkr samt 
medfinansiering av resecentrum med 6 300 tkr- Även VA-verksamheten har kraftigt 
stigande investeringsbehov åren framöver, 2015 25 000 tkr och 201617 300 tkr-

Den av nämnderna begärda investeringsvolymen för 2015 uppgår ti1167 575 tkr, för 
2016 105 225 tkr och för 2017 182 881 tkr- Ett riktmärke för årliga investeringar de 
närmaste åren och som är kommunalekonomiskt försvarbart samt genomförbart 
bör vara att de inte överstiger 60-65 mkr. l vårt förslag för 2015 uppgår 
investeringarna till150,8 mnkr, för 2016 173,7 mnkr och för 2017 179,9 mkr. Sex 
investeringsobjekt står för över 80% av investeringarna (T!llagningskök, Ransta 
för-/grundskola, LSS-boende, Medfinansiering resecentrum, stadsparken, Vatten 
och avlopp). 

Annat l budget för 2015 har lagts in ytterligare kommunala medel, nu sammanlagt 3 
mnkr, för att få fram säkra cykelvägar till SORF och längs sträckan Evelund
Gruvan. Även anslaget för tillgänglighetsanpassningar har fördubblats till 3 mnkr-

Att nå målsättningen år 2024 att ha en befolkning på 25 000 invånare "kostar på" i 
investeringsvolym och driftkostnader. En översyn, genomlysning och prioritering av 
objekt i investeringsbudgeten i kommande strategiska planer är nödvändiga för att 
kunna upprätthålla god ekonomisk hushållning och för att kunna ha en budget i 
balans. 

Finansiellt mål för kommunens investeringar är att investeringar skall vara 
självfinansierade. Undantag kan medges för större investeringsobjekt. 
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Aktuella politiska frågor 

I slutet av 2013 slöts ett treårigt avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i 
Sala ekonomisk förening rörande näringslivsfrågor och turismstrategiska frågor. 
Företagarcentrum ansvarar för att leda och samordna Sala kommuns 
näringslivsarbete, exklusive strategiska etableringsfrågor, utifrån av Sala kommun 
antaget näringslivsprogram. För det ersätts Företagarcentrum med 3,3 mkr. Ett 
näringslivsprogram och turismstrategi är under framtagande. 

! Svenskt Näringslivs återkommande rankning av företagsklimat hamnade 
Västmanland och Sa!a kommun traditionsenligt långt ned på skalan. Under de 
senaste åren har insatser gjorts för att förbättra företagsklimatet, bl. a 
företagsbussen som med besök i Mjölby och Trosa har samlat företag, 
kommuntjänstemän och politiker kring ett gemensamt arbete för bättre förståelse 
för företagande och kortare handläggningstider och service till företagen. 
Kommunens tjänstemän på Bygg- och Miljö har också under flera år och i olika 
omgångar genomgått utbildningar i konsultativt förhållningssätt. 

Nu krävs en genomgång och djupare analys av rankningen för att identifiera de 
faktorer som politiker och tjänstemän bör prioritera för att förbättra 
företagsklimatet l detta syfte kommer under hösten 2014 att anordnas ett 
seminarium för politiker, tjänstemän och företagare. 

Under 2014 har Länsstyrelsen tagit fram Affärsplan för Västmanland -l 
Västmanland löser vi globala utmaningar- samt ett regionalt utvecklingsprogram 
RUP 2014- 2020- en mångfaldsdriven tillväxt. Sala kommun har deltagit i olika 
seminarier och yttrat sig de båda dokumenten. Nu gäller det att få "verkstad" utifrån 
framtagna planer. 

För attSalaskall nå visionen om 25 000 invånare år 2024 krävs att fler bostäder 
byggs. Idag saknas uppskattningsvis ca 200 lägenheter. Bostadsbyggandets 
finansiella förutsättningar i Sverige har diskuterats livligt på senare tid. Men 
kommunerna, staten och byggbolagen har ett delat ansvar för att det byggs bostäder 
som invånarna behöver och efterfrågar. För kommunerna handlar det om att 
tillhandahålla attraktiv mark och god planberedskap. Även att kommunala 
bostadsföretag bör våga ta steget att bygga mer och fler bostäder. Sala kommun 
expanderar med nya företag och växer befolkningsmässigt. Under hösten Sala 
kommun ta initiativ till ett bostadsseminarium där möjligheterna till 
bostadsbyggande i Sala presenteras och diskuteras med olika aktörer. Glädjande kan 
konstateras att i tidningen Focus senaste nummer "Här är det bäst att bo" Sala 
klättrat från plats 285 föregående år till plats 142 i år. 

En projektledare har anställts under 2014 för att i en förstudie undersöka och visa 
på förutsättningarna att skapa ett Grönt kompetenscentrum på Ösby. Upplägg, 
innehåll i utbildningar, elevunderlag, möjliga samarbetspartners, finansiering och 
behov av investeringar samt samnyttjande med gymnasieskolan med lokaler och 
resurser på Ösby ingår i uppdraget liksom att ta fram underlag för ansökan om start 
av yrkeshögsko la. 
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Under 2013 inköptes Löparen 6, 7 och 9 genomförts som ett led att utveckla Östra 
kvarteren. Hösten 2013 fick Enheten för Plan- och utveckling i uppdrag att ta fram 
ett planprogram för Östra kvarteren (ink!. Silvervallen J för att ta ett helhetsgrepp 
om området och möjliggöra vidare detaljplanearbete och utveckling. I maj 2014 
förlängde kommunstyrelsen befintligt avtal med Bovieran med ytterligare sex 
månader, till och med febr. 2015. Området är attraktivt och pekas ut i Plan för Sala 
stad som centralt område för bostäder och viss handel. 

Kommunstyrelsen har tillsatt en projektledare för att ta fram en Äldreplan 2015-
2020. Äldreplanen skall utgå från ett brett perspektiv och peka mot områden som 
kräver kommunens planering för ett väl fungerande samhälle med god livskvalitet 
för medborgare som fyllt 65 år. Äldreplanen kommer att tas fram i samarbete med 
pensionärsorganisationer och övriga föreningar och organisationer i Sala kommun. 
Den skall särskilt belysa behovet av fler trygghetsboenden. Planen förväntas kunua 
vara klar till sommaren 2015. 

Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete 
och utveckling av närsjukvården. Den arbetsgrupp som tillsattes 2011 har 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.lnledningsvis 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 545 tkr i driftbudget 2015 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 löst, 
verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. 

2011 slöts en avsiktsförklaring mellan Sala kommun och Landstinget Västmanland 
angående utveckling av sjukhusområdet i Sala. Syftet var att gemensamt lägga 
fast en plan så att sjukhusområdet skulle komma till så stor användning och nytta 
som möjligt för innevånarna i Sala kommun genom att erbjuda ändamålsenliga 
lokaler för hälso- och sjukvård, bostäder och kontor. Syftet med överenskommelsen 
är att lägga fast en plan för hur sjukhusområdet ska utvecklas. I investeringsplan för 
Landstinget Västmanland finns upptaget 245 mkr för ny sjukvårdsbyggnad ink!. 
bassäng 2016, 2017, 2018 med tyngdpunkt på 2017. Behovsinventering inom 
landstinget pågår och förstudie sätter igång under hösten 2014. 

Digital Agenda med e-strategiskt program. Kommunstyrelsen har i jan 2014 
fastställt Digital Agenda med E-strategiskt program för 2014-2016 med målet att 
bredbandstillgängligheten i Sala kommun ska vara 100 %. Målen kommer 
ytterligare att utvecklas och konkretiseras i kommunstyrelsens handlingsplaner och 
riktlinjer. En utvecklad och strategisk användning av informationsteknik i 
kommunens alla verksamheter är nödvändig för att kommunen ska motsvara 
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medborgarnas krav och förväntningar på kommunens samhällstjänster i en modern, 
effektiv och medborgarvänlig kommun. Kommunstyrelsen har tidigare antagit SKLs 
strategi för e-samhället 

Regeringen har fastställt den nationella transportplanen för 2014-2025. I den 
anges två infrastrukturinvesteringar som berör Sala. l. Rv 70 Simtuna - Kurnia 
utformas till normal mötesfri landsväg. Kostnaden beräknas till 221 mkr och 
byggstart beräknas 2020-2025. 2. Dalabanan Uppsala- Borlänge, bL a 
hastighetshöjande åtgärder på sträckan Uppsala-Sala och signalåtgärder i Sala, för 
att möjliggöra tätare trafik med persontåg och uppnå kortare restider. 

Kontakter har förekommit under våren 2014 mellan Sala kommun och Region 
Dalarna, Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland samt Tåg i Bergslagen (TiB) för 
att möjliggöra regionaltrafik mellan Borlänge- Arlanda/Stockholm. 
Förhoppningsvis kan drift komma igång dec. 2014 med morgontidiga avgångar från 
Dalarna och senare avgångar än idag från Stockholm. Diskussioner förs också med 
VL/Dalatrafik om möjlighet till busstrafik Sala-Avesta och med VL/UL sträckan Sala
Enköping. 

De ekonomiska ramarna för regional transportinfrastruktur i Västmanland är 
799 mkr. Länsstyrelsen har ansvaret tillsammans med Trafikverket för dess 
genomförande. Förslag till översyn av länsväg 256 Sala- Norberg finns med för att 
möjliggöra en jämnare hastighet längs hela stråket 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Sala 
kommun. Många fördelar finns med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare 
befolkning, ökad livskvalite, bättre framkomlighet. För det krävs givetvis trygga och 
säkra cykelstråk En åtgärdsplan kopplad till cykelstrategin som konkret beskriver 
åtgärder, prioritet och ansvar skall tas fram. 

I Länsplan för regional Yrasportstruktur 2014-2025 betonas vikten av att 
möjliggöra ökad och säker cykling för arbetspendling och barns säkra cykelvägar. 
Vid utbyggnad av cykelvägar i anslutning till tätorter är utgångspunkten att 
sammanlänka det regionala cykelvägnätet med det kommunala cykelvägnätet 
Medfinansiering (50-50) är en etablerad fördelning vid genomförande av åtgärder. 
Sala kommun har lagt in resurser för prioriterade åtgärder 2014 för cykelbanor i 
Sätrabrunn (1,5 mnkr) och till SORF (0,5 mnkr). Trafikverket har under hösten 2013 
meddelat att inga statliga medfinansieringspengar utgår förrän 2019. En 
cykelstrategi för länet skall först ta fram. Det är djupt otillfredsställande att inga 
pengar finns för omedelbara åtgärder för "riskvägar". Behov finns att bygga säkra 
cykelvägar Evelund -Gruvan, Sala-Heby, Kurnia kyrkby- Sala, Ransta-Kurnia kyrkby 
och Tomta- Ransta. I budget för 2015 har lagts in ytterligare kommunala medel för 
att få fram säkra cykelvägar till SORF och längs sträckan Evelund- Gruvan, 

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 

8(27) 
2014-06·03 



• SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

resecentrum/busscentral mm enligt reviderat förslag till Ks 2013-10-01. Ansökan 
om statlig medfinansiering är inskickad och beviljad. Beräknad kommunal kostnad 
11,8 mnkr är upptagen i investerings budgeten. Arbetet kommer att genomföras i två 
etapper och slutgiltigt vara färdigställt under 2016. 

l kontakter med ansvariga på Trafikverket står det klart att en åtgärdsvalstudie 
krävs för att kunna fortsätta med frågan om planfria korsningar Strå och Metso. 
Tidigare utredningar gäller inte som underlag i Trafikverkets nya 4-stegsmodell. 
Överenskommelse har tecknats med Trafikverket, Sala kommun och Länsstyrelsen i 
Västmanland om framtagande av åtgärdsvalstudie för järnvägen i Sala tätort. 
Åtgärdsvalstudien beräknas kosta 500 000- 700 000 kr, varav Sala kommun står 
för 25 %.Inledande kontakter har tagits under våren 2014 för samverkan i 
framtagande av åtgärdsvalstudien. 

SWECO har på uppdrag av kollek-tivtrafikmyndigheten 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. 
Kommunstyrelsen har beslutat att alternativ 1 skall gälla med bl. a ny 
linjesträckning, inkluderande Fridhem och med anropsstyrd trafik Dalhem, Skuggan 
och norröver. Detta gäller från dec 2014 .. Vi föreslår nu också nolltaxaför 
pensionärer och personer +65år på Silverlinjen Merkostnaden bedöms kunna täckas 
inom tilldelad ram för kollektivtrafiken 2015-2017. 

Sala kommun har svarat positivt på remiss från Landstinget Västmanland om att 
tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun. Samtliga av länets 
kommuner har tillstyrkt ansökan om att Landstinget Västmanland får bilda 
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige enligt lagen om regionalt 
utvecklingsansvar. Landstinget Västmanland har därefter ansökt hos regeringen att 
få överta det regionala utvecklingsansvaret från och med 2015-01-01. Regeringen 
överlämnade den 4 mars 2014 en proposition till riksdagen med förslag att låta 
landstingen i Östergötland, Kronoberg och jämtland bli regioner med regionalt 
utvecklingsansvar. Det regionala utvecklingsansvaret i Västmanlands län föreslås 
även fortsättningsvis ligga hos länsstyrelsen. Uppvaktningar pågår för att få 
regeringen att ändra ståndpunkt. Bakom det står ett enigt län. 

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. Enköpings kommun som framfört tveksamhet att gå 
med i förbundet förväntas ta beslut i juni 2014. OmEnköping inte vill gå med i 
kommunalförbundet uppmanar kommunerna i Västmanland Enköping att gå med 
först och därefter gå ur. Det skulle underlätta den juridiska hanteringen av 
miljöfrågor och ekonomi. 
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Regeringen och Länsstyrelsen i Västmanland har aviserat ökat behov av platser för 
mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Nya regler och 
prestationsbaserade ersättningar gäller från och med 2014. Länsstyrelsen 
konstaterar att Västmanland och Sala kommun behöver ta emot fler flyktingar för 
att uppnå de nationella målen. Förslag föreligger att Sala kommun tecknar nytt avtal 
med Migrationsverket gällande mottagande av fler ensamkommande barn och 
ungdomar ( +4) och utökat flyktingmottagande/flyktingkvot (+20). 
Kommunfullmäktige förväntas ta beslut i juni 2014. 

VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 
km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (Skogby 
Väggberg). Tillståndsansökan är inlämnad av VKS Vindkraft Sverige till 
Miljöprövningsdomstolen i Uppsala län i mars 2014 för vindkraftsprojekt 
Norrberget När ansökan och MKB är komplett skickar Länsstyrelsen den på remiss 
till berörda, bland annat Sala kommun, som lämnar in ett yttrande. Innan Sala 
kommunfullmäktige fattar beslut i frågan kommer samråd att ske med fler berörda 
parter, bl. a med Skogby Väggbergs miljövänner. Kommunens ställningstagande är 
styrande och kommunen har möjlighet att säga nej tili vindkraftverken även om 
Länsstyrelsen lämnar godkännande. Om kommunen lämnat sitt godkännande för 
vindkraftverken prövar sedan Länsstyrelsen om vindkraftsanläggningen kan 
godkännas eller inte, enligt Miljöbalken. Ärendet kan komma att avgöras av Sala 
kommunfullmäktige innan ny översiktsplan är fastställd. 

Finansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvens biosfärområde finns det f.n. 
ingen långsiktig ekonomisk lösning på. Sandvikens kommun håller i en 
projektledning och utredning angående en långsiktigt hållbar och permanent 
organisationslösning för myggbekämpning. Sala kommun har i maj 2014 svarat på 
remiss avseende förslag för att minska problemen med massförekomst av 
översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven. Sala kommun har i yttrande ställt sig 
bakom de föreslagna kombinerade förebyggande åtgärderna samt kompletterande 
biologisk bekämpning, Bti. l Strategisk plan 2015-2017 finns 4 75 tkr avsatta i 
medfinansiering av myggbekämpning. 

Leader Nedre Dalälven planerar fortsätta sin verksamhet under kommande 
programperiod 2015-2021. Det vi vet idag är att man från centralt håll har en 
ambition med en flerfondsfinansiering från främst Landsbygdsfonden 
och Fiskefonden men även en mindre del från Regionala fonden och Sociala fonden 
i något som tillsammans benämns Lokalt ledd utveckling (LLU). Det nya LLU 
kommer att använda leadermetoden baserad på underifrånperspektiv och ett 
trepartnerskap bestående av ideella, privata och offentliga sektorn. Det blir en 
något minskad budget för lokalt ledd utveckling jämfört med förra 
program perioden, ca 2 mdkr. 

För Möklinta vattentäkt finns inget vattenskyddsområde upprättat. Ett förslag på 
föreskrifter har redovisats för kommunstyrelsen under 2013, vartefter 
kommunstyrelsen gav tekniska kontoret fyra utredningsdirektiv. Dessa 
presenterades i juni 2013 då det beslutades att återremittera uppdraget med 
tillägget att "göra en konsekvensbeskrivning över hur verksamheter inom det 
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föreslagna skyddsområdet påverkas av förslaget till vattenskyddsområde för 
Mö klinta". Arbetet fortskrider och beslut förväntas kunna tas under 2014. 

Kommunstyrelsen har efter "omtag" fastställt etapp 2 i Vision Lärkan. Pengar är 
avsatta i investeringsplan 2014-2016 för dess genomförande. Ökade driftkostnader 
finns med i förslag till strategisk planen 2015-2017. Etapp 3 med bl. a ny 
träningshall och ombyggnad simhall är inte kostnadsberäknade och torde inte 
kunna påbörjas under 2015 då Lärkans läktare och omklädningsrum måste 
iordningställas. Frågan om etapp 3 bör lyftas in i strategisk plan 2016-2018. 

Offentlig Privat Samverkan. l Sverige finns ett allt ökat intresse för olika 
samverkanslösningar. Inte minst är iutresset 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 

EU:s nya regler kring offentlig upphandling ska vara implementerade i 
medlemsländerna senast våren 2016. Ambitionen är att inför att den nya lagen 
träder i kraft redan ha en policy, riktlinjer och texter införda i malldokument som 
ger Sala kommun möjlighet att snabbt vara anpassade till de eventuellt utökade 
möjligheter som den nya lagen medger. 

Syftet med de nya förslagen är mycket tillfredsställande. Det handlar bland annat om 
att skapa enklare och mer flexibla upphandlingsregler, underlätta för små- och 
medelstora företag att delta i offentlig upphandling och göra det lättare att ställa 
sociala och ekologiskajmiljömässiga krav vid upphandling.! grunden bygger EU:s 
förslag till nya regler på den så kallade 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt 
där EU särskilt pekar ut att offentlig upphandling spelar en nyckelroll för att bland 
annat öka tillväxten och stödja en resurssnål ekonomi. 

Fler olika förslag till ny kulturlokal har lagts fram och förkastats under 
mandatperioden. l lokalutredningen som presenterats under våren 2014 finns 
förslag på att inrymma kulturlokal i Kungsängsgymnasiet Idag finns dock inget 
beslut om ny kulturlokal i Sala. Frågan om kulturlokal kan lämpligen hanteras i 
fortsatta diskussioner och framtagande av handlingsplaner baserade på beslutad 
Lokal kulturplan för Sala kommun. 

Kommunen har tillsammans med salabostäder AB gjort en upphandling av dels 
kommunikationsoperatör till salabostäders fibernät i lägenheterna och dels 
förvaltningsnät till kommunens verksamheter. Kommunen har under året 
dessutom påbörjat byggnationen av ett stamnät 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. SalaNet har påbörjat ett 
projekt som skall förse Saladammjjugansbo med bredband. Den utbyggnaden sker 
helt på kommersiella grunder och är inte bidragsfinansierat Pengar är avsatta i 
budget för fortsatt bredbandutbyggnad. 
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Kommunfullmäktige har heslutat 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 Tidsplan för färdigställande av planen skall redovisas till 
kommunstyrelsen senast i oktober 2014. 

Under våren 2014 har en lokalutredning presenterats. Kommunstyrelsen har 
2014-04-15, § 72, fattat delbeslut med anledning av utredningen. Förslag finns i 
budget 2015-2017 beträffande vissa skollokaler. Det behövs fortsatt överväganden 
och beslut senast i reviderad strategisk Plan beträffande övriga nämnda objekt i 
utredningen. 

Kommunfullmäktige har i maj 2014 fattat beslut om politisk organisation, 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun 2015-2018 samt regler för kommunalt partistöd i Sala kommun. Förslaget 
innebär bL a fler nämnder och en enda kommunstyrelseförvaltning. 

Förslag tiil strategisk plan 201 5-201 7 

Driftbudget/plan ( ramberäkningarna J för åren 2015-2017 utgår från av 
kommunfullfullmäktige fastställd strategisk plan 2014-2016 uppräknad med 2,0% 
för löner, allt till2014 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 till drygt 1 %. Resultatet är framskrivet med 
hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKL:s cirkulär 14:17 

Rationaliseringskraven för Lokalförvaltarna på 3 %på bruttoram kvarstår under 
perioden 2015-2017 och är beaktade i ramutläggen 

Budgeten är baserad på en befolkning på 21 800 invånare. 
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Förändringar i driftbudget 

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning 

2015: 

9 257 

2016: 

8722 

Förändring av ram: Kommunchefjbeslutsstädssystem 

2017: 

8942 

Projekttjänst för programmering och utveckling av beslutsstödssystem för ökad 
kontroll och uppföljning av verksamhet och ekonomi 
2m~ 2m~ m~ 

500 500 500 

Förändring av ram: Kommunchefjbeslutsstödssystem 
200 tkr för licenser och 100 tkr för utbildningar för systemansvariga 
2m~ 2m~ m~ 

300 200 200 

Förändring av ram: Kommunchefjkvalificerad kommuncentral utredorresurs 
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 
m~ 2m~ m~ 

630 630 630 

Förändring av ram: Projektledare för införande av rätten till heltid 
Många kvinnor, särskilt inom vårdsektorn, tvingas jobba ofrivilligt deltid. De har 
svårt att få den låga deltidslönen att räcka, samtidigt som de oroar sig för pensionen. 
Arbetsdagarna kan också bli långa då de ofta tvingas ta delade arbetspass- ett på 
morgonen och ett på kvällen. Sala kommun har som inriktning heltid och deltid om 
så önskas. Vi vill utreda hur rätten till heltid kan införas, genomföras och 
organiseras i hela Sala kommun 
m~ m~ m~ 

400 200 

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

Förändring av ram: 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 
m~ m~ m~ 

165 165 165 

Förändring av ram: Medborgarkontor /Drift ephorte 
Införande av nytt ärendehanteringssystem. Licenskostnader och politikermodul 
m~ m~ m~ 

180 180 180 

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

Förändring av ram: Medborgarkontor/Flytt av /T-enheten 
Ökad driftsäkert/Elimination ~v sårbarhet 
m~ 2m~ m~ 

so -200 -200 

Förändring av ram: Kultur- och fritidskontorjLärkanjomklädningsrumjLäktare 
Tillkommen hyra av Lärkan efter investering av omklädningsrum, läktare 
2015: 2016: 2017: 
945 1 200 1 200 

Förändring av ram: Kultur- och fritidskontor/Lärkan/städ omklädningsrumj500 kvm 
Drift städ omklädningsrum 
2015: 2016: 
75 100 

2017: 
100 

Förändring av ram: Kultur- ochfritidskontorjTäljstenen, hyra: värme, ventilation, klimat 
Hyra Täljstenen efter investering värme, ventilation, klimatanläggning 
2015: 2016: 2017: 
500 600 600 
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Förändring av ram: Kultur- och fritidskontor/kulturresurs/personal 
Kultursekreterare för att föra dialog med och vara kulturföreningarna behjälplig samt 
ansvaraförfsamordna kommunens olika kulturevenemang 
M~ M~ M~ 

190 190 190 

Förändring av ram: Kultur- ochfritidskontorjKaplanen, drift, el och städ 
Kaplanen, drift, el och städ 
2015: 
530 

2016: 
530 

2017: 
530 

Förändring av ram: Personalkontoret/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 av 
administrativa 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 
w~ w~ w~ 

1M2 1M2 1M2 

Förändring av ram: Samhäl/sbyggnadskontorjByggenheten, tjänst 
För att minska tiden för handläggning av inkommande ärenden, tillgänglighet, 
enkelhet och snabbhet, utökas resurserna med en tjänst 
2015: 2016: 2017: 
500 500 500 

Förändring av ram: Samhällsbyggnadskontor/Planarkitekter 
Kommunen står för närvarande inför många planuppdrag som kräver både egna 
resurser och konsultköp, t ex kommuntäckande översiktsplan 
2015: 2016: 2017: 
2000 2000 2000 

Förändring av ram: Samhäl/sbyggnadskontorjSamhä/lsbeta!da resor 
Nolltaxa på Silverlinjen 
2015: 
150 

2016: 
150 

2017: 
150 

Förändring av ram: Tekniskt kontor j inköp av datorer mm j flytt från investeringar 
Inköp av datorer hanteras enligt gängse praxis som en driftkostnad 
2015: 2016: 2017: 
280 280 280 

Förändring av ram: Tekniskt kontor/gatubelysning 
Ökade kostnader 
2015: 
300 

2016: 
300 

2017: 
300 
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Förändring av ram: Tekniskt kontnr/Upphandling asfaltsentreprenörer 
Ökade upphandlingskostnader 
2015: 2016: 
300 300 

2017: 
300 

Förändring av ram: Tekniskt kontor/ Upphandling snöröjningsentreprenörer 
Ökade upphandlingskostnader 
2015: 2016: 
400 400 

Förändring av ram: Tekniskt kontorjSkötselytor park 
Ökade skötselytor inom parkverksamheten 
2015: 2016: 
300 300 

Förändring av ram: Tekniskt kontor /Skötselytor gator 
Ökade skötselytor inom gatuverksamheten 
2015: 2016: 
300 300 

2017: 
400 

2017: 
500 

2017: 
400 

Förändring av ram: Räddningstjänsten/Avtal Heby kommun 

Ny beräkningsgrund avseende kostnadsfördelning för Räddningstjänsten innebär 
ökade kostnader för H e by kommun 
2015: 2016: 
-1000 -1000 

Förändring av ram: Räddningstjänsten/Fordonsservice 

2017: 
-1000 

Återkommande service på märkesverkstad av 10 st. tunga brandfordon enligt ny 3-
årsplan 
2015: 2016: 2017: 

120 
Förändring av ram: RäddningstjänstenjLedarskapsutbildning, nya befäl 
Kompetensförhöjning 
2015: 2016: 2017: 
135 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 
år 2015 fastställs till223 947 tkr, samt 
att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2016 
fastställs till224 734 tkr och år 2017 till226 807 tkr. 
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Kommunstyrelsen 

Revisionen 

2015: 

50 

2016: 

Förändring av ram: Arvodejersättningarjutbildningar 

2015: 
50 

2016: 

2017 

2017 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2015 fastställs till845 tkr, samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2016 faststäils tili 795 tkr och år 2017 till 795 
t kr. 

Överförmyndaren 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2015 fastställs till3 233 tkr, 
samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2016 fastställs till 3 233 tkr och år 
2017 till3 233 tkr. 

Bildnings- och lärandenämnden 

2015: 

4272 

2016: 

6772 

2017: 

12 355 

Förändring av ram: 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 
lönekontoret. Det täcks delvis genom överföring från Bildnings- och 
lärandenämnden med 461 tkr. 
2015: 2016: 
-461 -461 

Förändring av ram: Förskola, 1 avd. 

2017 
-461 

Volymmässigt bedöms kommunen behöva utöka med l förskaleavdelning för att 
möta efterfrågan och ökade barnkullar. Framtiden är dock något osäker bl. a 
beroende på eventuell utbyggnad av privata alternativ. 

2015: 
2233 

2016: 
2233 

2017: 
4466 
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Kommunstyrelsen 

Förändring av ram: 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 iförskolan 
2015: 2016: 2017: 
2 000 2 000 2 000 

Förändring av ram: Familjecentral 
Sala kommun har lagt 545 tkr i driftbudget 2015 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 löst, 
verksamheten kornmer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Bildnings- och 
lärandenämndens del är 500 tkr. 

2015: 
500 

Förändring av ram: Ransta 

2016: 
500 

2017: 
500 

Förskolan i Ransta har behov av större och mer ändamålsenliga lokaler och skolan 
har stora renoveringsbehov. I Investeringsbudget tas upp medel för att bygga nytt 
och klart för inflyttning planeras ske under hösten. Byggnadslovet för 
modulbyggnaden går ut 2016-08-30 
2015: 2016: 

2500 
2017: 
5000 

Förändring av ram: Nya lokaler VallaskolanjGärdestaområdet 
Låg- och mellanstadiedelen har under lång tid varit i behov av renovering och 
ombyggnation. Byggnaden föreslås att man river och en ny skoia byggs som rymmer 
Valla och Lärkbacksskolan (400-500 elever) på Vallaskolans gård alternativt på 
Gärdestaområdet 
2015: 2016: 2017: 

850 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att drifthudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs 
till4 71 649 tkr, samt 
att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2016 fastställs till 
474 227 tkr och år 2017 till479 571 tkr. 
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Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgsnämnden 

2015: 

21881 

2016: 

22 621 

2017: 

28721 

Förändring av ram: Överflyttning av löneassistenter till personalkontoret 
Förändring av ram: 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 

Förändring av ram: 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: 2016: 2017: 
500 1100 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: 2016: 2017: 
400 300 1300 

Förändring av ram: Två biståndshandlägg are, 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 två tjänster för ändamålet 
2015: 2016: 
1000 1000 

2017: 
1000 

Förändring av ram: 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: 2016: 2017: 
1700 1700 1700 
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Kommunstyrelsen 

Förändring av ram: Ökat antal +65 i behov av vård- och omsorgsboende 9 platser, 

2015: 
6000 

2016: 
6000 

2017: 
6000 

Förändring av ram: 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: 2016: 
2100 2100 

2017: 
2100 

Förändring av ram: PUT-boende, ensamkommande 3-4 p/. 
Nytt avtal med utökat behov att platser för ensamkommande barn 
2015: 2016: 2017: 
240 480 480 

Förändring av ram: 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: 
6400 

2016: 
6400 

2017: 
12800 

Förändring av ram: LSS-servicebostad, bas/g h + 5-6/gh. 
Krävs för att verkställa beslut om servicebostad enligt LSS: 
2015: 2016; 2017: 
2650 2650 2650 

Förändring av ram: So/gatan, kvar efter ytskiktsrustning 
Solgatans lokaler behålls efter ytskiktsrustning. Ev. köp bör övervägas. 
2015: 2016: 2017: 
100 100 100 

Förändring av ram: Nya hemtjänst/oka/er, expansion 
Antalet hemtjänsttimmar ökar. 2011 284, 2013 348. Åldersgruppen 65-79 ökar. 
Behov av lokaler för personal. 
2015: 2016: 
100 100 

Förändring av ram: Daglig verksamhetslokal 

2017: 
100 

Antalet personer med beslut om daglig verksamhet ökar. Behov av ytterligare lokal 
för daglig verksamhet finns. 

2015: 
100 

2016: 
100 

2017: 
100 
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Kommunstyrelsen 

Förändring av ram: Ersättning W/åstrand 

Lokalerna på Lillåstrand lämnas helt. Behov av ytterligare lokaler har uppkommit, 
bland annat för jobbcenter. 
2015: 2016: 
350 350 

Förändring av rom: Familjecentral 

2017: 
350 

Sala kommun har lagt 545kr i driftbudget 2015 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 löst, 
verksamheten kommer att ligga i vårdcentralen på Stamparen. Vård- och 
omsorgsnämndens del är 45tkr. 

2015: 
45 

2016: 
45 

Fårändring av rom: Sociala företag 

2017: 
45 

Kommunfullmäktige beslutade i april2014 att anslå 500 tkr i tilläggsanslag till vård
och omsorgsnämnden för att möjliggöra uppstart av projektet Sociala företag under 
2014. Projektet är treårigt. 
2015: 2016: 2017: 
700 700 

Förändring av rom: Norra Västmanlands samordningsförbund 

Ny förbundsordning föreslås gälla från och med 2015-01-01. Ökade kostnader för 
Sala kommun. 
2015: 
77 

2016: 
77 

2017: 
77 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till 
448 924 tkr, samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs ti11449 907 
tkr och år 2017 till456 250 tkr. 

Summa driftförändringar, styrelse och nämnder 
2015: 2016: 2017: 
35 605 38 260 

Kommunens totala driftkostnader. netto 

2015: 
1148 598 

2016: 
1152 896 

50163 

2017: 
1166 656 
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Investeringsplan - total bild 

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

Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudgetfplan, tkr 

ftfedborgarkontor 

l T -investeringar 
2015:775 2016:775 2017: 775 

Bredbandsinvesteringar 
2014: 2 000 2015: 2 000 2016: 2 000 

Konferenslokal/bion 
2015: 130 2016: 2017: 

Flytt av serverrum 
2015:470 2016: 2017: 

Summa Medborgarkontor 
2015: 3 375 2016: 2 775 2017: 2 775 

Kultur- och fritidskontor 

Biblioteket, förändring av biblioteksrummet 
2015:200 2016:200 2017 

Summa Kultur· och fritidskontor 
2015:200 2016:200 2017 

Samhällsbyggnadskontor 

Inköp av mark 
2015:7 500 
Försäljning övrig mark 
2015:. 6 000 

Försäljning övrig mark 
2015:800 

2016:500 

2016:. 6 000 

2016:800 

Summa Samhällsbyggnadskontor 
2015: 2 300 2016:-4 700 

2017:500 

2017:- s 000 

2017:800 

2017: -3 700 
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Tekniskt kontor 

Tillgänglighet, utökad summa 
2015: 3 000 2016: 3 000 

Mindre justeringar av lokaler 
2015:1500 2016:1500 

säkerhetsåtgärder 
2015: l 000 

Lås och inbrottslarm 
2015:500 

2016: l 000 

2016:500 

skolgårdar och gårdar kring äldreboenden 
2015:2000 2016:2000 

Tillagningskök- Varmsätra, Ängshagen 
2015: 5 000 2016: 5 000 

storköksutrustning 
2015:500 2016:500 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 
2015:800 2016:800 

Ventilation Ösby naturbruksgymnasium 
2015: l 000 2016: 

Ransta skollokaler 
2015:50 000 

Valla skollokaler 
2015: 

2016: 50 000 

2016: 50 000 

Ny förskola, skola, Varmsätra 
2015: 2016: 

Nytt gruppboende LSS 
2015: 14 120 2016: 

Summa Lokalförvaltarna 
2015: 79 420 2016: 114 300 

Administration/Kontorsledning 
2015: o 2016: 150 

Kart/mät 
2015:475 2016:150 

2017: 3 000 

2017: l 500 

2017: l 000 

2017:500 

2017:2 000 

2017: 

2017:500 

2017:800 

2017: 

2017: 

2017: 50 000 

2017:28 000 

2017:14120 

2017: 101420 

2017:0 

2017:150 
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Kommunstyrelsen 

Teknisk service/Centralförråd 
201S: s 100 2016: 8 610 

Kommunala gator och vägar 
201S: 11300 2016: 6 000 

Ny. Kommunalael-laddningsstationer 
2015: 50 2016: 50 

2017: s 670 

2017: 3S 200 

2017:50 

Ny. Cykelvägar, SORF samt Hansta-Kurnia ljusterode summor] 
2015:3500 20162500 2017:1 500 

Parkverksamhet 
201S: 8 soo 

Gruvans vattensystem 
201S: 4 000 

Vattenförsörjning 
201S:700 

VA-ledningar 
2015:25 000 

Reningsverk 
2015: l 300 

2016:7 o so 

2016: 

2016: 2 700 

2016: 17 300 

2016: s 300 

Summa Tekniskt kontor, ink/. lokalförvaltarna 
2015: 139 345 2016: 164110 

Räddningstjänsten 

Övningsfält 
2015:80 

Brandbilar 
2015: 

Brandslang 
2015:13 

Larmkläder/brandhjälmar 

2016:80 

2016:4250 

2016: 13 

2015:104 2016:0 

Andningsskydd 
2015:86 2016:86 

2017:3 300 

2017: 

2017: 1350 

2017:19800 

2017: l 000 

2017: 169 440 

2017: 

2017:3 000 

2017:13 

2017:0 

2017: 80 
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Radio/telefoni 
2015:89 

Motorspruta, klass 1 
2015: 

Geografiskt inf.system 
2015:104 

2016:89 

2016:46 

2016:104 

Träningsredskap samtliga stationer 
2015: 2016: 

Räddningsverktyg trafikolycka 
2015: 150 2016: 

Summa Raddningstjänsten 
2015: 626 2016: 4 668 

Totalt Kommunstyrelsen 
2015: 145 846 2016: 167 053 

Bildnings- och lärandenämnd, tkr 
2015 2016 

Inventarier grundskola/förskola 
2015:1500 2016:1500 

Inventarier Ösby 
2015:2 000 2016: 2 000 

Inventarier Kungsängsgymnasiet 
2015:500 2016:500 

Ransta inventarier (nytt) 
2015: 2016: 800 

Valla inventarier (nytt) 
2015: 2016: 

Summa Bildnings- och ldrandendmnd 
2015: 4 000 2016: 4 800 

Vård· och omsorgsnämnd, tkr 

Arbetstekniska hjälpmedel 
2015: 2 776 2016: 2 776 

2017: 

2017:37 

2017: 

2017: 

2017: 

2017: 3 130 

2017: 171 645 

2017 

2017: 1500 

2017: 2 000 

2017:500 

2017: 

2017: 1 250 

2016: 5 250 

2017:2 776 
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Inventarier LSS-boende (nytt) 
2015: 200 2016: 2017:200 

Inventarier Anhör(qcentrum 
2015:25 2016:25 2017:25 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 
2015: 3 001 2016: 2 801 2017: 3 001 

Komm11nens totala investeringsbehov 
2014: 150 847 2015: 173 654 2016: 179 896 

Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 

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 mnkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyreisen 

att kommunst-yrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa 1 500 tkr ur 
eget kapital 

Utdebitering 

att fastställa utdebiteringen till22.31 kr för år 2015 

Anslagsbindning 

att för 2015 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt 
bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 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 
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Kommunstyrelsen 

Finansiellt mål 

Styrelse och nämnder uppmanas att se över möjligheterna till ökad 
intäktsfinansiering av sina verksamheter. Undantag kan medges för större 
investeringsobjekt. 
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BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 
Medborgarkontor 
Ekonomikontor 
Tekniskt kontor 

fritidskontor 

jlntliktsfinansierad verksamhet: 

Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 
övrigt intäktsfinansierat 

KS förslag till KF 
strategisk plan 2015-2017 

2014-06-04 

KPI 

Uppr 

0,0% 



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

KOSTNADER 

Kontor 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 

MedborgarKontor 
Ekonomikontor 

!Tekniskt kontor 

verksamhet: 

intäktsfinansierat 

KS förslag till KF 
Strateglsk plan 2015-2017 

2014-06-04 



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

!Nämnd/ Kontor 

Nämnd/ Kontor 

Medborgarkontor 
Ekonomikontor 

KS förslag till KF 
strategisk plan 2015-2017 

2014-06-04 



KS förslag till KF 
strategisk plan 2015-2017 

RESULTATRÄKN/NG 

Budget Plan Plan 
2015 2016 2017 

Verksamhetens intäkter Not 1 257 876 267148 283 686 
Verksamhetens kostnader Not2 -1 346 830 -1 352 018 -1 367 533 
Avskrivningar -56 583 -58 904 -64 844 

VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER -1 145 538 -1 143 774 -1 148 691 

skatteintäkter 899 592 947 270 993 686 
Generella statsbidrag och uljämning 265 673 258 901 251 691 
Finansiella intäkter Not3 4 544 4 544 4 544 
Finansiella kostnader Not4 -12 133 -14 492 -16 290 

RESULTAT FORE EXTRAORDINARA 
POSTER 12 138 52 450 84 941 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RESULTAT 12138 52450 84 941 
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