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BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! 

JO 

Dr~ftbudgetjplan (ramberäkningarna) för åren 2015-2017 utgår från av 
Kommunfullmäktige fastställd strategisk plan 2014-2016 uppräknad med 2% 
för löner; allt ti//2014 års prisnivå. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. 
Resultatbudgetfp/an är uppräknad medytterligare 2,0% för löner 2016 och 
2017. Resultatbudgetfp/an redovisas i löpande priser. Resultatmåletför 2015 
har satts till drygt l %. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste 
skatteunderlags prognosen, SKL:s cirkulär 14:17 Rationaliseringskraven för 
Lokalförvaltarna åläggs på 3% på bruttoram kvarstår under perioden 2015-
2017 och är beaktade i ram utläggen. 

Salas Bästa Budget är baserad på en befolkning på 21800 invånare, som är 
dagens invånare antal. För Salas Bästa är det självklart att med vår politik 
kommer vi att nå 25 000 medborgare och vi kommer att ha som mål den 
kommande treårs-perioden att öka antalet invånare. Om antalet invånare 
skulle börja minska igen, är vi på helt fel väg och måste då dra i 
handbromsen, men det är dumt att gasa med handbromsen i. För att kunna 
bli 25 000 invånare 2024 krävs en årlig ökning på ca 355 pers/år. För att 
kunna nå målen krävs ett bra uppföljningssystem, vi vill därför införa lSO 
certifiering i kvalitet och miljö i och med att förvaltningen slås ihop till en 
gemensam förvaltning. Det kommer att underlätta både 
organisationsförändringen och tydliggöra vad som kan förbättras, då hela 
systemet går ut på att hela tiden finna förbättringsåtgärder och sätta upp mål 
och följa dessa. Det kommer även att göra både budgetprocesser och planer 
lättare att genomföra och styra i framtiden. 

SALAS BÄSTA FÖRESLÅR FÖRSTÄRKT NÄRINGSLIVSARBETE 
Sala kommun faller hjälplöst i Svenskt Näringslivs näringslivsranking. Vi kan 
inte nog påtala vikten, vilket vi gjort om och om igen, av att Sala har ett starkt 
och välmående näringsliv med livskraftiga företag. Företag som vågar tro och 
satsa på Sala och som får den uppbackning som de förtjänar. Att Sala 
kommunen saknar greppet kring marknadsföring av turism, handel och Sala i 
allmänhet, saknar stark och tydligt koordination gentemot viktiga partners 
som t.ex. Arbetsförmedling, byggföretag, fastighetsföretag och 
myndighetsdelar inom stat och kommun är väldigt tydligt. Det är trög arbetat 
med att få till etableringar och vi har alldeles för långa startsträckor när det 
kommer företagsförfrågningar. Därför avsätter Salas Bästa 1 miljoner kronor 
2015,1,5 miljoner 2016 och 2 miljoner 2017, för att utveckla och stärka 
näringslivsarbetet i Sala kommun utöver den budget som ligger nu. 
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SALAS BÄSTA FÖRESLÅR KRAFTIGT UTBYGGNAD AV CYKELVÄGAR- LÅT 
SALA BLI CYKELKOMMUN l 
Vi vill under 2015-2017 bygga ut cykelvägarna i Sala vilket är viktigt för att 
säkerställa att fler vågar ta cykeln och att barnen kan ta sig säkert till skolan, 
det främjar även ett hälsosammare leverne med miljömässiga vinster samt 
kan på sikt öka cykelturismen i kommunen och bidra till att gårdsbutiker ges 
möjlighet att få fler kunder. Sala-Saladamm, Sala-Sorf, Ransta-Kurnia kyrkby, 
inne i Sätra brunns samhälle samt Sala-Kila (Eve! und) har vi identifierat som 
de sträckor som ska vara genomförda innan 2017, det viktigaste är dock att 
de sträckor som idag är farliga för barn åtgärdas. Vi satsar därför i budgeten 5 
miljoner per år i investeringar för att !ösa detta problem. Vi tror också att det 
blir lättare att få igenom fler cykelleder via samfinansiering med Trafikverket 
om staten ser att vi är villiga att satsa själva och har en plan som på sikt 
binder ihop redan investerade cykelvägar, då både Västerås och Dalarna nu 
satsar hårt på att bygga. Det finns även intresse enligt RUP:en att regionalt 
arbeta för att bygga ut cykelvägar från Länsstyrelsens håll. 

SALAS BÄSTA FÖRESLÅR HÖJDA LÄRARLÖNER FÖR ATT KUNNA 
KONKURRERA MED VÄSTERÅS OM KOMPETENS 
Skolan är viktig och därför vill vi satsa på att attrahera bra lärare till Sala och 
uppmuntra våra befintliga lärare. Vi föreslår därför att samtliga lärare 
(förskola, grundskola, gymnasium) får en lönehöjning på 1 000 kronor per 
månad i lönehöjning utöver den redan avtalade lönehöjningen i 
kollektivavtalet. Vi anser också att det är väldigt viktigt att skolans 
organisation får välutbildade skolledare och har därför även tagit med dessa i 
beräkningarna. Vi anser också att det är viktigt att vi som kommun trycker på 
uppåt för att få mer hjälp av staten att bidra till att göra skolyrken mer 
attraktiva. Även här krävs det då att vi visar att vi anser att det är prioriterat 
inom kommunen. Beräknad kostnad: 5 miljoner 2015, 7 miljoner 2016, 7 
miljoner 2017. 

RENOVERING ISTÄLLET FÖR RIVNING AV VALLASKOLAN 
Istället för att som Socialdemokraterna föreslår, riva Vallas låg- och 
mellanstadieskola och bygga nytt för över 100 miljoner kronor så föreslår vi i 
Salas Bästa att vi dammar av ett förslag från Tekniska kontoret från år 2010 
om att renovera lokalerna för 30 miljoner kronor istället. Renoveringen bör 
genomföras varsamt för att inte störa verksamheten under en treårsperiod, 
vilket belastar kommunens ekonomi på ett jämnare sätt och på en lägre nivå 
vilket innebär god hushållning av skattemedlen. l övrigt föreslås att nya 
moderna och fräscha modulbyggnader hyrs in för att lösa tillfälliga kullar, 
ersätta uttjänta byggnader samt kunna arbeta mer flexibelt för att kunna 
komma närmare det aktuella upptagningsområdet rent geografiskt. Vi vill att 
skolor planeras in tillsammans med nya bostadsområden och marknadsförs 
tillsammans med utveckling av dessa områden för att få in fler intressenter 
som vill bygga och satsa i Sala. P g a av att det idag inte finns någon 
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handlingsplan för detta vill vi inte binda upp investeringar i 
investeringsbudget ännu. Vi ser hellre att vi får till en långsiktig genomtänkt 
handlingsplan för hela kommunen. Vi förespråkar flexibla lösningar på kort 
sikt och genomtänkta lösningar som är förankrade, på lång sikt. Vi prioriterar 
mindre enheter före större centraliseringar. 

KAN EN SKOLA FÅ PLATS PÅ LÄRKAN NÄRMARE DALHEM? 
Lärkbacksskolan är väldigt populär idag och om den försvinner så saknas det 
skolor i närheten av både Haga berg, Dalhem och MånsOls. Om det även byggs 
ut fler sjönära boenden i Viksberg kommer troligen trycket på att få till en ny 
skola i närheten även att öka. Vi anser heller inte att för stora skolenheter är 
en bra lösning för barnen. Vi är därför emot att Lärkan flyttas till Vallaskolan. 
Vi vill istället utreda var ett nytt "Lärkan" kan placeras för att få optimalt 
upptagningsområde. Varför inte i närheten av MånsOlsvägen, på andra sidan 
Dalhem? Ett alternativ är att behålla skolan där den är och satsa på att 
utveckla skolan till en skola med mer idrottsprofil? Vi vill att sådana här 
förändringar tas fram tillsammans med skolpersonal, elever och övriga 
intressenter för att förankra beslut. 

Salas Bästa yrkar 
Att kommunstyrelsen ger i uppdrag tilllokalförvaltarna att se över 
möjligheterna tillsammans med bildnings och lärande nämnden och nuvarande 
verksamhet att behålla Lärkan som skola och återkommer med förslag på var 
åen skulle kunna vara placerad utifrån bästa upptagningsområde senaste till 
reviderad plan. 

RANSTA SKOLA VÄXER 
Ransta är sedan tidigare en tillväxtort som dessutom har en skola med stora 
investeringsbehov. Vi är för att kommunen säkerställer att skolan får växa i 
takt med behoven. Vi föreslår att personal, föräldraföreningar, elever och 
förvaltning arbetar fram ett förslag tillsammans som både passar både 
verksamheten och de som boriRansta för att säkerställa att skolutbyggnaden 
är väl förankrad i bygden. 

VARMSÄTRA SKOLA BEHÖVER EN MATSAL & KUMLA KYRKBY BEHÖVER 
BARNOMSORG 
Vi har avsatt pengar till att Varmsätra får sin efterlängtade matsal 
/ tillagningskök och anser att det är viktigt att vi marknadsför skolan och 
kringområdet som lantnära boende samt säkerställer att infrastrukturen mot 
Enköping byggs ut i samband med kommande satsningar tillsammans med 
trafikverket. Både Kurnia kyrby och Varmsätra har utvecklingspotential om 
rätt förutsättningar ges. Vi ser gärna att kommunen även ser över 
möjligheten att öppna fritidsjförskoleavdelning i Kurnia kyrby eller/och 
Varmsätra och marknadsför de tomter som nu finns lediga i Kurnia kyrby i 
samband med det. Vi tror att efterfrågan hör ihop med närhet till social 
service. 
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ÅBY SKOLA MÅSTE MARKNADSFÖRAS BÄTTRE OCH GES MÖJLIGHET 
TILL UTVECKLING! 
I och med att vi satsar på cykelbana mellan Saladamm och Sala och även vill 
fortsätta satsa på utveckling av Ösby och kollektivtrafik däremellan anser vi 
att det finns stor potential till att öka möjligheterna för att få fler att välja Åby 
skola. Idag väljer många bort Åby p. g. a. att det endast går att gå där t o m 3 
klass. Vi vill därför att det utreds möjligheter att skapa en 1-6 skola där till en 
början eleverna går i 1-2, 3-4 och 5-6:a. Det finns mottagningskök i Åby och 
mark att ställa fler nya moduler om det behövs. Vi tror också att det finns ett 
stort intresse av att kunna bo lantnära och nära till staden, då både 
efterfrågan på hus och tomter är stort mellan Sala och Saladamm. 

Salas Bästa yrkar 
Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till skolförvaltningen att tillsammans 
med lokalförvaltarna ser över möjligheterna att skapa en 1-6 skola i B
eller C-form, med start frlin hösten 2015 för att öka intresset för skolan 
samt redogör för kostnader för det till reviderad plan. 

LÅT BESLUTEN OM VÄSTERFÄRNEBOS UTVECKLING FÅ TAS ÖVER AV 
VÄSTERFÄRNEBO-BORNA! 
Vi i Salas bästa anser att kommunen borde se över möjligheten att låta 
bygden få stöd till utveckling av de gamla skolbyggnaderna, ett alternativ kan 
vara att överlåta delar av byggnaderna till bygdeföreningen som tidigare har 
gjorts med andra samlingslokaler i kommunen. Västerfärnebo växer idag och 
har varit en av de områden i Sala som har haft en positiv inflyttning. Vi 
stödjer att bygden nu arbetar för att få till en skola i Salbohed och ser positivt 
på att de även vill arbeta lokalt för att hålla ungdomsgården levande. Vi 
stödjer också tanken på att utveckla en grannsamverkansservice som 
kommunen kan upphandla service av liknande det som gjorts i Tillberga i 
Västerås. Sala kommun kan stödja detta på olika sätt istället för att ta beslut 
över bygdens huvud. Vi tror att de i Västerfärnebo vet vad som är 
Västerfärnebos bästa. 

Salas Bästa yrkar 
Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att 
se över möjligheten att överllita den del som de nu vill riva till 
bygdeföreningen och redovisa resultatet till reviderad plan. 
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SALAS BÄSTA FÖRESLÅR ATT FLER BOENDEALTERNATIV ÖPPNAS l 
LINDGÅRDEN SOM NU STÅR TOM 
Då det förslag om att föreslå kommunstyrelsen att se över möjligheterna till 
att göra om Lindgården till trygghetsboende fortfarande inte blivit verkställt 
och vi nu har kö till vårdboenden samt har blivit tvungna att stänga fler av de 
utflyttade vårdboendena anser vi att det måste tillsättas fler resurser för att 
bemanna upp dessa platser. Vi vill ha kombinerat boende på Lindgården och 
gärna liknande lösningar på fler boenden, med både vårdboendeplatser, 
korttidsplatser och en del av huset som blir trygghetsboen de. Vi avsätter 
därför 5 miljoner extra till ökad bemanning 2015, 10 miljoner 2016 och 15 
miljoner 2017. Vi anser att detta succesivt måste få ökad prioritering p g a att 
behoven ökar i Sala. 

VARFÖR BYGGA OMKLÄDNINGSRUM UTAN HALL? 
Salas föreningsliv och aktiva har i många år, med rätta, efterlyst fler halltider 
och för våra aktiva idrottslag så har det varit extra svårt att få tag i halltider 
där de rätta måtten 20x40 meter upprätthållits. Salas Bästa föreslår därför att 
kommunen investerar 25 miljoner kronor för en ny fullsto r hallbyggnad som 
kan börja byggas år 2015 och tas i drift under 2016. Den belastar driften med 
1,9 Mkr per år. Vi hoppas även att Kultur och fritid kan finna fler 
samarbetsmöjligheter liknande den lösning som nu tagits fram tillsammans 
med Sala FF gällande läktare, för att minska investeringskostnaderna och få 
till smarta lösningar, där föreningarna deltar aktivt i utformandet Vi vill även 
se över möjligheterna att utveckla badhuset tillsammans med investerare 
istället för att ta hela investeringen själva. Ett äventyrsbad behöver inte vara 
kommunalägt och belasta kommuninvånarnas ekonomi, vi bjuder hellre in 
investerare som vill vara med och utöka Salas utbud. 

SATSA PÅ ATT UNGDOMARNA FÅR EN VETTIG SYSSELSÄTTNING SOM 
DESSUTOM DRAR TILL SIG BESÖKARE! 
Serlan 2010 har det kommit in förslag på förslag att barn och ungdomar 
eftersöker en Skate/c<.fkeipark i Saia, där barn kan både åka skateboard och 
cykel och sparkcykel i. Idag finns det ingen förening men det finns ungdomar 
som visat intresse för att bilda en och t ex anordna olika even t om detta skulle 
bli verklighet. Salas Bästa har tittat på hur andra kommuner har gjort och 
uppskattar kostnaden till 2 miljoner i investeringskostnad. Vi tycker att 
barnen har väntat tillräckligt länge och vill därför bygga en park i betong 
redan 2015. Parken ska utformas tillsammans med ungdomarna och skatare 
som vet hur man bygger för att få en så bra bana som möjligt. Det har gjorts i 
andra kommuner. 

SATSA PÅ DE SOM SATSAR PÅ UNGDOMAR! 
Salas bästa anser att det är dags att se över vilka behov som finns för 
ungdomar för att de ska stanna kvar i Sala. Vi tror att gemenskap ofta handlar 
om att ha mötesplatser att träffas på och vill därför att kommunen under 
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2014/2015 utreder behovet av fler ungdomsgårdar/allaktivitetshus i hela 
kommunen samt hur intresset bland föreningar är att driva dessa lokalt och 
vad det finns för lokala lediga lokaler som kan användas till detta syfte. Idag 
finns det bara 1 ungdomslokal i Sala, men behovet kan vara större även 
centralt i Sala. Då behovet inte är utrett eller kostnaderna återkommer vi i 
budget med detta till reviderad plan 2015. 

Salas Bästa yrkar 
Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att ge i uppdrag till kultur 
och fritidsförvaltningen att ta fram ett underlag på behovet av ungdoms och 
allaktivitetshus i Sala kommun i samband med framtagandet av Idrotts och 
fritidsplanen och redovisa detta innan reviderad plan tas. 

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET GER MÖJLIGHET TILL MER KULTUR 
Salas Bästa anser att det är viktigt att prioritera att få bort enskilt avhjälpta 
hinder och saknar en handlingsplan för tillgänglighelsplanen, vi har dock valt 
att öka investeringsbudgeten för detta under kommande mandatperiod. En 
investering som vi tror ger större möjligheter att utveckla Täljstenen är att 
sätta in en hiss i byggnaden så att övervåningen kan användas både av 
förvaltningen och till fler kultur aktiviteter som då både äldre och yngre kan 
dra nytta av. Vi vill även möjliggöra att Kulturskolan får en hiss. 
Ökad investeringsram: 3 miljoner per år. 

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I LEKPARKEN GER MER DELAKTIGHET 
Vi har avsatt 1 miljon till att tillgänglighetsgöra vår lekpark. Det innebär att 
även en trött farmor kan följa med till parken, eller en rullstolburen förälder 
eller barn kan vara där. Det innebär också att barnvagnar lätt kan flyttas runt 
på den stora lekparken och möjliggör att föräldrar lättare kan ha koll på de 
äldre syskonen. Vi tror att detta blir det som kompletterar den nya 
servicebyggnaden som ska byggas under 2014 vid lekparken. 

Nedan följer våra förslag till förändringar i driftsbudget: 

Förändringar i driftbudget 
KommunstyrelsenjKommunstyrelsens förvaltning 

5: 7: 5 

Förändring av ram: Kommunchef 
& stern 

2016 2017 
700 700 
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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 

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 
2015: 2016: 
165 165 

2017: 
165 

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

2015: 
180 

2016: 
180 

2017: 
180 

Förändring av ram: Medborgarkontor /Nyvaldutbildning 
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 avIT-enheten 
Ökad driftsäkert/Elimination av sårbarhet 
2015: 2016: 2017: 
50 -200 -200 
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Tillkommen hyra av Lärkan efter investering av omklädningsrum, läktare. 
2015: 2016: 2017: 
1200 1200 1200 

Förändring av ram: Byggnation av ny fullsto r idrottshall vid Lärkan tas i 
drift fjärde kvartalet 2016, baserat på 7,5% i drift-, kapitaltjänst-och 
avskrivningskostnader för 25Mkr i investering. 
2015: 2016: 2017: 
o 470 1875 

Förändring av ram: Kultur- och fritidskontor /Lärkan/ städ 
omklädningsrum/500 kvm 
Drift städ omklädningsrum/hall 
2015: 2016: 2017: 
100 100 100 

Förändring av ram: Kultur- och fritidskontor Täljstenen, hyra: värme, 
ventilation, klimat 
Hyra Täljstenen efter investering värme, ventilation, klimatanläggning. 
2015: 2016: 2017: 
600 600 600 

Förändring av ram: Kultur- och fritidskontor kulturresurs/personal 
Salas Bästa har tidigare påpekat att det kommer att behövas en samordnare 
och även hjälp till föreningar att söka olika stöd och liknande samt någon som 
ansvarar för att driva och utveckla kulturplanen. Vi vill därför föreslå 
förvaltningen att det anställs en Kultursamordnare med eget driv. 
2015: 2016: 2017: 
400 400 400 

Förändring av ram: Kultur- och fritidskontor Kaplanen, drift, el och städ 
Kaplanen, drift, el och städ 
2015: 2016: 
530 530 

2017: 
530 

Förändring av ram: Personalkontoret/Överföring löneassistenter till 
personalkontoret 
Salas Bästa anser att överföringen av personalassistenterna innebär en 
förbättring för kommunstyrelseförvaltningen, men att detta innebär att 
personalresurserna helt försvinner från skolan och vård och omsorg. Vi anser 
därför att kommunstyrelseförvaltningen istället få ta över lönekostnaderna 
för dessa inom ram och vård och omsorg och skolförvaltningens ram blir 
oförändrad. 
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Förändring av ram: Tekniskt kontor finköp av datorer mm/flytt från 
investeringar 
Inköp av datorer hanteras enligt gängse praxis som en driftkostnad. 
2015: 201& 201~ 
280 280 280 

Förändring av ram: Tekniskt kontor/ Flytbryggor Måns O f samrådet 
Drift av flytbryggor enligt beslut Kf 2014-04-1S, §73 att installera flytbryggor 
norr om MånsOls värdshus 
2015: 2016: 
s s 

2017: 
s 

Förändring av ram: Tekniskt kontor /gatubelysning 
Ökade kostnader 
2015: 2016: 
300 300 

2017: 
300 

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

Förändring av ram: Tekniskt kontor l Upphandling 
snöröjningsentreprenörer 
Ökade upphandlingskostnader 
2015: 2016: 2017: 
400 400 400 

Förändring av ram: Tekniskt kontor skötselytor park 
Ökade skötselytor inom parkverksamheten 
2015: 2016: 2017: 
300 300 soo 

Förändring av ram: Tekniskt kontor Skötselytor gator 
Ökade skötselytor inom gatuverksamheten 
2015: 2016: 2017: 
300 300 400 

Förändring av ram: Räddningstjänsten/ Avtal Heby kornmun 
Ny beräkningsgrund avseende kostnadsfördelning för Räddningstjänsten 
innebär ökade kostnader för Heby kommun 
2015: 2016: 2017: 
-l 000 -l 000 -l 000 
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Förändring av ram: Räddningstjänsten/Fordonsservice 
Återkommande service på märkesverkstad av 10 st tunga brandfordon enligt 
ny 3-årsplan 
2015: 2016: 2017: 
120 
Förändring av ram: Räddningstjänsten Ledarskapsutbildning, nya befäl 
Kompetensförhöjning 
2015: 2016: 2017: 
135 

Salas Bästa yrkar 
att Kommunstyrelsen hemställer att kommunf'.tllmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning år 2015 fastställs till220 304 tkr, samt att driftbudget/plan 
för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2016 fastställs 
till221 928 tkroch år 2017 til/225 334 tkr. 

Revisionen 
2015: 
50 

2016: 2017 

Förändring av ram: Arvodesersättningar f utbildningar 
2015 2016: 2017 
50 

Salas Bästa yrkar 
Att 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 till 795 tkr 
och år 2017 till795 tkr. 

Överförmyndaren 

Salas Bästa yrkar 
Att 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 till3 233 tkr och år 2017 till3 233 tkr. 

Bildnings- och lärandenämnden 
2014: 10 583 2016: 142 33 2017: 18 966 

Förändring av ram: Överflyttning av löneassistenter till 
personalkontoret. (vi låter skolan och vård och omsorgsförvaltningen få 
behålla sina ramar). 
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Förändring av ram: Förskola, l avd. 
Volymmässigt bedöms kommunen behöva utöka med l färskoleavdelning för 
att möta efterfrågan och ökade barnkullar. Framtiden är dock något osäker bl. 
a beroende på eventuell utbyggnad av privata alternativ. Salas Bästa stödjer 
en utbyggnad av färskoleavdelningar och vill se en plan utifrån geografiska 
förutsättningar att utveckla fler förskolor även på landsbygden såsom i Kurnia 
kyrkby, Varmsätra, Brodd bo etc. Vi anser att närheten till barnomsorg har en 
stor dragningskraft till var man väljer att bo och att detta ska utnyttjas i 
tillväxtplanen för hela kommunen. Låt oss binda ihop skolornas framtid med 
Översiktsplanen och en marknads plan. 

2015: 
2233 

2016: 
2233 

2017: 
4466 

Förändring av ram: Förstärkning av ram för att nå 14/20 barn per 
avdelning 
Salas Bästa anser att det är bra att eftersträva mindre barngrupper och 
stödjer Socialdemokraternas förslag. 
2015: 2016: 2017: 
2000 2000 2000 

Förändring av ram: 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. Salas Bästa ser fram emot att 
familjecentralen nu blir av. 

2015: 
500 

2016: 
500 

2017: 
500 

Förändring av ram: Ransta får ny skola, efter samråd med 
lokalbefolkning samt personal. 
Förskolan i Ransta har behov av större och mer ändamålsenliga lokaler och 
skolan har stora renoverings behov. l Investeringsbudget tas upp medel för 
att bygga nytt och klart för inflyttning planeras ske under hösten. 
Byggnadslovet för modulbyggnaden går ut 2016-08-30. Salas Bästa stödjer 
att det byggs en ny skola i Ransta. I Projekteringen av ny skola är det väldigt 
viktigt att både personal och föräldrar och bybor får vara delaktiga för att få 
fram det bästa alternativet för Ransta, så att skolan byggs på rätt ställe och så 
att den passar in med verksamhetens behov. 

2015: 
2500 

2016: 
5000 

2017: 
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Istället för att som Socialdemokraterna föreslår, riva Vailas låg- och 
mellanstadieskola och bygga nytt för över 100 miljoner kronor så föreslår vi i 
Salas Bästa att vi dammar av ett förslag från Tekniska kontoret från år 2010 
om att renovera lokalerna för 30 miljoner kronor istället. Renoveringen bör 
genomföras varsamt för att inte störa verksamheten under en treårsperiod, 
vilket belastar kommunens ekonomi på ett jämnare sätt och på en lägre nivå 
vilket innebär god hushållning av skattemedlen. Om det behövs mer 
renovering efter denna period kan vi lägga in nya investeringsmedel till att få 
det klart. I övrigt föreslås att nya moderna och fräscha modulbyggnader hyrs 
in för att lösa tillfälliga kullar, ersätta uttjänta byggnader samt komma 
närmare det aktuella upptagningsområdet rent geografiskt. 

2015: 2016: 
425 

2017: 
425 

Förändring av ram: Ökat löneutrymme för lärare och skolledare 
Salas Bästa vill satsa på att behålla de bra lärarna och skolledarna i Sala och 
locka till sig nya, det gör vi genom att lägga 1000 kr mer i lön till alla lärare och 
skolledare fr o m 2015. Då lönerevisionen sker i April är 2015 års löneökning 
baserad på att lönen ökas från 2015 års löneförhandling. 

2015: 
5000 

Salas Bästa yrkar 

2016: 
7000 

2017: 
7000 

Att Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 
fastställs till477 960 tkr, samt att driftbudget/planför Bildnings- och 
lärandenämnden år 2016 fastställs till 481 688 tkr och år 2017 till486182 
tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden 
2015: 21 012 2016: 26 752 2017: 37 852 

Förändring av ram: Överflyttning av löneassistenter till personalkontoret 
Se Bildnings och lärandenämnden. Ramen behålls intakt. 
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Förändring av ram: Tekniksprång digitala larm, abonnemangskostnad 
Sala kommun har via ett ramavtal möjlighet att avropa nya digitala larm. I 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 familjeumsorg. För finansiering av 
kostnader för integrationer mellan systemen för att underlätta åtkomst och 
befrämja patientöversikt samt övriga kostnader för Pulsen införandet avsätts 
resurser under planperioden 
2015: 2016: 
400 300 

2017: 
1300 

Förändring av ram: Två 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 två tjänster för ändamålet 
2015: 2016: 2017: 
1000 1000 1000 

Förändring av ram: Akutfamiljehem, minska Bo U-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 

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: 2017: 
2100 2100 2100 

Förändring av ram: P UT-boende, ensamkommande 3-4 p/. 
Nytt avtal med utökat behov av 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 
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gruppboende för att tillgodose eftersläpat behov och undvika vite. Ytterligare 
behov kan skönjas. Salas Bästa anser att det borde finnas möjligheter att 
finna lokaler både inom det egna beståndet, men även hus att köpa och rusta 
istället för att bygga helt nytt 2 ggr. Har detta verkligen hunnit utredas? Enligt 
en enkel google sökning fann vi att de byggt ett LSS-Boende med 6lägenheter 
för 9 miljoner kr i Kallhäll? Det finns även modulbyggnader som kan köpas 
som i förlängningen kan göras om till andra omsorgsinträttningar i framtiden 
om behoven förändras. Dessa kan stå klara inom 120 dagar, vilket gör att vite 
utesluts. Vi ifrågasätter inte att behovet finns och är brådis, bara hur det kan 
bli flexiblare med den lösning som presenterats samt att lokalförvaltarna för 
arbeta vidare med att se över möjligheten att finna bra lokaler i beståndet t o 
m 2017 till nästa 6 lägenheter. Vi har dock valt att låta investeringsvolymen 
ligga kvar så länge. 

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: Solgatan, kvar efter ytskiktsrustning 
solgatans lokaler behålls efter ytskiktsrustning. Vi anser inte att kommunen 
behöver köpa lokalerna om de är låga kostnader att hyra, då vi anser att 
kommunen inte behöver äga alla hus själva. 
2015: 2016: 2017: 
100 100 100 

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

Förändring av ram: & verksarnhetslokal 
Lokalerna på Ullåstrand lämnas helt. Behov av ytterligare lokaler har 
uppkommit, bland annat för jobbcenter och daglig verksamhet. Vi anser att 
det är lokalförvaltarnas jobb att koordinera att lokaler hittas och erbjuds och 
vi är beredda på att lägga in pengar i strategisk plan, eller i enskilda beslut 
under året, när konkreta lokaler finns att tillgå. Även här måste 
lokalhanteringen ske i samråd med verksamheterna. Skulle man kunna 
samutnyttja lokaler med liknande verksamheter som drivs av 
arbetsförmedlingen eller deras leverantörer eller sociala företag? Ett jobbens 
hus? Kan C-huset vid Kungsängsskolan användas? 
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Sala kommun har lagt 545kr 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. Vård- och 
omsorgsnämndens del är 45tkr. 
2015: 2016: 2017: 
45 45 45 

Förändring av ram: Sociala företag 
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. Salas Bästa stödjer socialt 
företagande. 
2015: 
700 

2016: 
700 

2017: 

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

Förändring av ram: Återöppnade av Lindgården och nya 
vårdboendeplatser /korttidsplatser 
Salas Bästa väljer att prioritera att öppna vårdboendeplatser genom att utöka 
budgeten för bemanning inom äldreboende n, vi vill börja med Lindgården då 
det var ett misstag att stänga ner det och det än idag inte finns något beslut 
på att göra om det till trygghetsboende som vi först föreslog och lokalerna 
står tomma. Det är dessutom fullt och börjar bli kö till vårdboendet i Sala. Vi 
ser även på sikt att det måste tillskapas fler platser även kommande år. 

2015: 
5000 

2016: 
10000 

Salas Bästa yrkar 

2017: 
15000 

att Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2015 
fastställs till 448 O 15 tkr, samt att driftbudgetfp/an för vård- och 
omsorgsnämnden år 2016 fastställs till454 038 tkr och år 2017 till465 
381 tkr 
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2015: 1 788 162 2016:1803 689 2017: 1831 287 

Investeringsplan -total bild 
Salas Bästa yrkar 
att 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, investeringsbudgetplan, tkr 

Medborgarkontor 
IT -investeringar 
2015:775 2016:775 

Bredbandsinvesteringar 

2017:775 

Salas Bästa anser fortfarande att dessa investeringar borde göras i 
samråd/upphandling med det lokala näringslivet, då detta innebär 
konkurrens på befintlig marknad. Vi ser dock att det är viktigt bredband 
byggs ut kontinuerligt i takt med att kommunen växer och fungerar som 
dragplåster till att kunna arbeta i företag och hemifrån även på landsbygden. 
2015: 2000 2016: 2000 2017: 2 000 

Konferenslokal/bion 
2015: 130 2016: 2017: 

Flytt av serverrum 
2015:470 2016: 2017: 

Summa Medborgarkontor 
2015: 3375 2016: 2775 2017: 2 775 

Kultur- och fritidskontor 
Biblioteket, förändring av biblioteksrummet 
2015:200 2016:200 2017:0 

Summa Kultur- och fritidskontor 
2015:200 2016:200 2017 
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Samhällsbyggnadskontor 
Inköp av mark 
2015: 7 500 2016: 500 2017: 500 

Försäljning övrig mark 
2015:- 8000 2016:- 8000 2017: -5 000 

Försäljning övrig mark 
2015:2800 2016:2800 2017:800 

Summa Samhällsbyggnadskontor 
2015: 2300 2016:-4700 2017: -3700 

Tekniskt kontor 

Tillgänglighet, utökad summa 
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Att Socialdemokraterna nu ökar summan för tillgänglighetsanpassningar 
anser vi vara väldigt bra. Det är dock synd att en ekonomisk redovisning och 
handlingsplan ännu inte finns för de åtgärder som behöver göras i det stora 
hela. Vi väljer dock att öka tillgänglighetsbudgeten. 
2015: 3000 2016: 3000 2017:3 000 

Mindre justeringar av lokaler 
2015: 1500 2016: 1500 2017: 1 500 

säkerhetsåtgärder 
2015: 1000 2016: 1000 2017: 1000 

Lås och inbrottslarm 
2015:500 2016:500 2017:500 

skolgårdar och gårdar kring äldreboenden 
2015:2000 2016:3000 2017:3000 

Matsal/Tillagningskök Varmsätra 
Vi anser att Varmsätra skola behöver få en matsal och tillagningskök så fort 
som möjligt. Vi anser att Varmsätraborna även måste få vara med och säga 
sitt om vad som behöver utvecklas lokalt och vi är vi beredda på att prioritera 
utifrån det i reviderad plan och hoppas att de får komma till tals i 
Översiktsplanen då de inte har haft någon ortsanalys. Vi vill marknadsföra 
hela Sala kommun genom att vara unika med små enheter, även om det är 
mer kostsamt till en början. 
2015: 5000 2016:0 2017:0 
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2015:500 2016:500 2017:500 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 
2015:800 2016:800 2017:800 

Ventilation Ösby naturbruksgymnasium 
2015: 1000 2016:0 2017:0 

Ransta skollokaler 
2015: 50 000 2016:50 000 2017:0 
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Renovering av Vallaskolan enligt tidigare beräkningar från tekniska 
kontoret. 
2015: 10 000 2016: 10 000 2017: 10 000 

Behålla gymnasieskola i Sala 
Salas Bästa anser att det är viktigt att vi åtminstone försöker satsa de 
kommande åren på att få tillbaka elever till Sala så att vi kan ha en 
fungerande gymnasieskola i centrala Sala. Vi anser att detta är en fråga som 
både lärare, elever och föräldrar borde få delta i under 2015-2016. 
2015: o 2016: o 2017: 50 000 

Nytt gruppboende LSS 
2015: 14120 2016:0 2017: 14120 

Summa Lokalförvaltarna 
2015: 116 420 2016: 74 400 2017: 86 420 

Administration/Kontorsledning 
2015: 280 2016: 430 2017: 280 

Kart/mät 
2015:475 2016:150 2017:150 

Teknisk service/Centralförråd 
2015:5 100 2016: 8 610 2017: 5 670 

Ny Oförutsedda projekt. kommunala gator och vägar 
(För varje större projekt kan investeringsmedel anslås av kommunstyrelsen). 
Vi har därför valt att inte lägga in för många outredda investeringar i plan. 

2015:6000 2016:6000 2017:7500 

Ny. Kommunalael-laddningsstationer 
Salas Bästa anser att detta mycket väl kan bli ett projekt för SHEAB istället för 
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att kommunen ska finansiera det. Vi har därför valt att ta bort förslaget ur 
investeringsplan. 
2015:0 2016:0 2017:0 

Investeringar i säkra cykelvägar beräknat på 900 kr /m*km under en 3 
års period. 
Ny. Cykelväg Mamre · Saladamm 
Ny Cykelväg SORF 
Ny CykelvägRansta- Kurnia kyrkby (Som extra stöd till bygdeföreningen). 
Ny Cykelväg Sätrabrunn samhälle, osäkra vägar 
Ny Cykelväg Sala- Evelund 
2015: 5000 2016: 5000 2017: 5000 

Ny Hall Lärkan 
2015:25000 

Parkverksamhet 
2015:2050 2016:2650 2017:2200 

MånsOls Etapp 1&2: 
2015:1400 2016:4200 2017:0 

Tillgänglighetsanpassa lekparken 
2015:1000 2016:0 2017:0 

skatepark och hundrastplats 
2015: 2300 2016:0 2017:0 

Tillgänglighetsanpassa torget och gör det mer attraktivt 
2015: 2000 2016:2000 2017:2000 

Ställplatser vid turismmål och centralt 
2015:1000 2016:1000 2017:1000 

Gruvans vattensystem 
2015:4 000 2016: 2017: 

Vattenförsörjning 
2015:700 2016: 2 700 2017: 1 350 

VA-ledningar 
2015: 25 000 2016: 17 300 2017:19 800 

Reningsverk 
2015: 1 300 2016: s 300 2017: 1000 
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Övningsfält 
2015:80 2016:80 
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2017: 
130 590 

2017: 

2015: 2016:4250 2017: 3 000 

Brandslang 
2015:13 2016:13 2017: 13 

Larmkläder /brandhjälmar 
2015:104 2016: 2017: 

Andningsskydd 
2015:86 2016:86 2017:80 

Radio /telefoni 
2015:89 2016:89 2017: 

Motorspruta, klass l 
2015: 2016:46 2017:37 

Geografiskt inf.system 
2015:104 2016:104 2017: 

Träningsredskap samtliga stationer 
2015: 2016: 2017 

Räddningsverktyg trafikolycka 
2015: 150 2016: 2017: 

Summa Räddningstjänsten 
2015: 626 2016: 4 668 2017: 3 130 

Totalt Kommunstyrelsen 
2015: 185 246 2016: 132 553 2017: 132 795 

Bildnings- och lärande nämnd, tkr 

Inventarier grundskola/förskola 
2015:1500 2016:1500 2017: 1500 
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Inventarier Ösby 
2015:2 000 2016: 2000 2017: 2000 

Inventarier Kungsängsgymnasiet 
2015:500 2016:500 2017:500 

Ransta inventarier {nytt) 
2015: o 2016: 800 2017:0 

Ny skola inventarier {nytt) 
2015:0 2016:0 2017:1 250 

Summa Bildnings- och lärandenämnd 
2015:4 000 2016: 4 800 2017: 5 250 

Vård- och omsorgsnämnd, tkr 
Arbetstekniska hjälpmedel 
2015: 2 776 2016: 2 776 2017:2 776 

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

Inventarier Anhörigcentrum 
2015:25 2016:25 2017:25 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 
2015:3 001 2016: 2801 2017: 3001 

Kommunens totala investeringsbehov 
2015: 192 247 2016: 140 154 2017:141046 

Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 

De kommunala bolagen 

Sid 
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salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig 
statslåneräntan plus l% 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 till 5,250 mnkr. För Sala 
Silvergruva finns inget avkastningskrav. 

Extra uttag SIFAB: 2015: 4500 kr. (Införs som extraordinär intäkt 2015) 
Då vi idag inte vet vad som ska hända med företaget och behovet av att klara 
budgeten för 2015 vill vi begära ut ett extra uttag från bolaget för att klara av 
övriga satsningar. 
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Finansförvaltning 
Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver 
budgeterade belopp bemyndigas att anvisa l 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 l 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 



BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 
Medborgarkontor 
Ekonomikontor 
Tekniskt kontor 

j Kultur- och fritidskontor 

lintäktsfinansierad verksamhet: 

9949 
43 378 

8 857 
51 980 
42452 
64592 
29 71 

Förslag Salas bästa 
strategisk plan 2015-2017 

2014-06-03 

KPI 

Up pr 

0,0% 



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

kontor 
Kultur- och fritidskontor 

Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 

intäktsfinansierat 

\Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 
Medborgarkontor 
Ekonomikontor 

fritidskontor 

l 
Räddningstjänsten 
Intäktsfinansierad verksamhet: 

Förslag Salas bästa 
strategisk plan 2015-2017 

2014-06-03 



BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 20'17 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

J Nämnd/ Kontor 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 
Personalkontor 
Medborgarkontor 
Ekonomikontor 

Förslag Salas bästa 
strategisk plan 2015~2017 

2014-06-03 



RESUL TATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Förslag Salas Bästa 
strategisk plan 2015-2017 

Budget 
2015 

Not 1 257 876 

Plan Plan 
2016 2017 

269 719 286 250 
Verksamhetens kostnader Not 2 -1 348 215 -1 360 223 -1 381 873 
Avskrivningar -56 163 -57 683 -65 156 

VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER -1 146 503 -1 148 187 -1160 779 

skatteintäkter 899 592 947 270 993 686 
Generella statsbidrag och utjämning 265 673 258 901 251 691 
Finansiella intäkter Not 3 4 544 4544 4 544 
Finansiella kostnader Not4 -12 133 -14 492 -16 290 

RESULTAT FORE EXTRAORDINÄRA 
POSTER 11 173 48037 72 853 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 4 500 

ARETS RESULTAT 15 673 48 037 72 853 

2014-06-03 


