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FRAMTIDSBYGGET-Med ansvarför Sala kommun

Socialdemokraternas förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019

År 20 24 har Sala kommun passerat 25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart

samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.

Så lyder Sala kommuns vision.

Demografin ger nya utmaningar

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska

utmaningar. Utvecklingen går nu in i ett skede som innebär
att kostnaderna för demografin ökar snabbare ån intäkterna.

Detta kräver ett nytt synsätt på kommunal välfärd och en
rad åtgärder från stat, kommuner och landsting.

Den framtida befolkningsökningen har tidigare förväntats komma efter 2020, och
framförallt till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorgen.
Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts, genom starkt ökande
befolkningstillväxt.

Det har främst med flyktinginvandringen att göra, men år också en följd av ett ökat
barnafödande. Antalet födda har ökat stadigt sedan bottenäret 1999 och väntas om
några år överstiga rekordåret1990.Antal barn och elever i förskola, grundskola och

gymnasieskola väntas öka med cirka 230 000 fram till 2020, till 2,2 miljoneri landet.

Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020, totalt cirka 650 000, påverkar
förutom skolan en rad andra verksamheter; hälso- och sjukvård, kollektivtrafik,
socialtjänst, bostadsförsörjning, räddningstjänst, kulturverksamhet och tekniska
verksamheter. En bit in på 2020-talet ökar de ekonomiska påfrestningarna
ytterligare då ökningen av antal äldre skjuter fart.

Migrationsverket har också reviderat ner sin prognos över antalet asylsökande. Det
medför en viss nedrevidering av förväntade kostnadsökningar för kommunsektorri.
Den samlade bilden kvarstår dock av ett kraftigt ökat demografiskt tryck på
kostnaderna.
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Nya synsätt är nödvändiga

Kostnadsökningarna kommer att tillta, samtidigt som intäkterna Ökar långsammare.
l bästa fall kan detta scenario skjutas fram något eller någraår på grund av tillfälliga
faktorer, men alla kalkyler pekar mot en utveckling i en riktning som innebär svåra
finansieriIigsproblem för kommuner och lantlsting.

Det är därför nödvändigt att redan nu ha ett starkt fokus på åtgärder som kan
bromsa kostnadsutvecklingen. Det finns ingen enskild lösning utan det kommer
krävas en rad överväganden och åtgärder Linder lång tid.

En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete är utan tvekan den
viktigaste grundförutsättningen för att bättre kunna finansiera
välfärdstjänsterna.

Dåär det viktigt att integrationen förbättras avsevärt, att utbildningen
förbättras, att fler kommer i arbete och även att välfärden i övrigt fungerar bra.

Det krävs också avsevärdaeffektiviseringar inom de kommunala verksamheterna,
främst genom införande av ny teknik och nya lösningar när det gäller
välfärdstjänster. Inom skolan ger ny teknik betydande möjligheter till individ -
anpassat lärande.0

Digitalisering är en av vår tids tekniska genombrott med en betydande potential
för att effektivisera all informationshantering, såväl internt inom
kommuner och landsting som gentemot brukarna.

Den förbättrade tillgången till data om kvalitet och effektivitet på många områden
och utvecklingen av nya jämförelsemetoder behöver få ett större genomslag
iarbetet med att effektivisera olika verksamheter.

Statsbidragen utgör en stor andel av kommunsektorns intäkter.
Degenerella statsbidragen behöver höjas med drygt 2-3 miljarder kronor varje år
framöver för att vara realt sett oförändrade. Dessutom skulle de behöva förändras i
takt med den demografiska utvecklingen för att det ska vara möjligt att upprätthålla
en oförändrad ambitionsnivå. Åren 2004-2011 fick kommunsektorn i huvudsak
reala tillskott, mycket tack vare konjunkturstödet 2010. medan det generella
statshidraget åren 2012-2015 drogs ned och urholkades realt. Tillskottet 2016 är
välkommet och har återställt de senasteårens neddragningar.

Regeringen inför fr.o.m. 2017 ett generellt bidrag till kommuner och landsting de s.k.
Välfärdsmifjnrderna. Defördelas enlig följande modell, uppbyggd på två variabler,
första enligt flyktingvariabler, den andra enligt befolkningsfördelning. Summan för
de första variablerna är ännu preliminära.

TOTALTBELOPPÄR2017 21082 331

BELOPPPERINVÅNARE 954
RANGPERINVÅNARE(1 mest, 290 minst) 135

BELOPPENLIGTTIDIGAREPRELBERÄKNING,APRIL 20966529

Utfall givet samma underlag åren 2018-2021 2018 2019 2020 2021

Enligt flvktingvariabler 16 369 223 11 690 000 7 020 000 0

Enligt befolkningsfördelning 4 713 107 7 860 000 11 000 000 15 710 000

Totalt 21 082 331 19 550 000 18 020 000 15 710 000



Investeringarna

Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en
längre tid. l löpande priser har de ökat från 72 miljarder kronor år 2007 till 105
miljarder år 2015 [45 procent). Kommunernas och kommunkoiicernernas
investeringar är på ungefär samma nivå 2015 som 2014. l de kommunala
budgeterna planeras dock för en klart högre investeringsnivå de kommande två
åren.

De kommunala bolagen svarar för den större delen av kommunernas investeringar.
lnvesteringsnivån kommer troligen att fortsätta öka under de kommande
åren. Detta beror bland annat på att många av de bostäder och
verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen behöver
renoveras eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att Sveriges
befolkning ökar snabbt samtidigt som urbaniseringen tilltar. En ökad
investeringsvolym innebär både ökade avskrivningar och Ökade driftskostnader
som kommer att ta ett allt större utrymme i kommunens driftbudget.

Budget

Sala kommun har antagit en ny budgetprocess fr.0.m. 20 l 7. Under våren har det
processats fram ett budgetdirektiv som underlag för den fortsatta processen.
Budgetdirektivet anger driftramai' per nämnd och tre år framåt. investeringsplaii för
budgetens tre år samt inriktningsbeslint omfattande 5 år. Förslag till finansiella mål,
förslag till skattesats, antagande om befolkningsutveekling och resultaträkning.
(Nedan budgetdirektivet som låg till grund Förnämndernas budgetarbete)

Kommunalskatt 22,31%

Befolkningstal 2017 2018 2019
antal invånare 22 450 22 650 22 850

Beslutad Framräknad ny nettoram

2017 Nettoram Andel 2017 Andel 2018 Andel 2019 Andel
Kommunstyrelsen 104533 15,5% 107303 15,2% 19255315,2% 197mm 15,2%
Kultur-ochfritidsnämnd 42757 3,5% 43409 3,5% 44721 3,5% 45755 3,5%
Revision 812 0,1% 824 0,1% 349 0,1% 059 0,1%
Överförmyndare 3 294 0,3% 3 343 0,3% 3 444 0,31% 3 524 0,356
Skolnämnd 470521 40,1% 495005 40,3% 51059540,3% 522323 40,3%
Vårdvochomsorgsnämnd 403755 40,5% 501025 40,7% 51535540,7% 52751340,7%
Summa totalt 1 193 992 1 231 513 1 2GB537 1 297 532

l förhåliande till föregående års ram 3,2% 3,0% 2,3%

I förhållandetill2015årsram 3,2% 5,2% 5,7%

Årets resultat 2,0% 25695 26 575 27 259
Kommunstyrelsens förfogande 1,0% 12 847 13 288 13 629

Politiska prioriteringar

2017 2018 2019
Skolnämnd 10 000 10 000 10 000

Värd- och omsorgsnämnd 10 000 10 000 10 000

Sedan budgetdirektivet antagits i våras så har de ekonomiska förutsättningarna
ändrats. Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL, cirkulär 16:51, [Sveriges

Kommuner och Landsting] visar på ett försämrat skatteunderlag med 8,1 mkr 2017,

14,6 mkr 2018 och 11,7 mkr 2019 för Sala kommun. Detta vägs dock upp av



Välfärdsmiljarderna som genererar bidrag till kommunen med 21 mkr 2017, 21 mkr
2018 och 19,5 mkr 2019.

Socialdemokraternas förslag till budget 2017 och verksamhetsplan
2018 och 2019.

För oss socialdemokrater är det viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla hela
kommunen för att nå visionen om 25 000 invånare 2024. För att detta ska kunna ske
behöver flera viktiga infrastrukturella förutsättningar finnas pä plats. Det behöver
finnas bostäder för inflyttning, kollektivtrafik, förskola, skola, gymnasium, boenden
för funktionshindrade, flera boendeplatser för äldre. ett blomstrande näringsliv, en
levande landsbygd och ett utbud av idrott och kultur aktiviteter.
Kunskapen om vilka värden som finns i Sala som både bostadsort och kommun

behöver kommuniceras. En Ökad turism har visat sig på andra orter kunna medföra

en ökad inflyttning.

Bostäder

Bostadsbristen har blivit ett av de största hindren för jobb och tillväxt. Människor
har svårt att flytta till jobb eller utbildning och det hindrar företag från att anställa.
Ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden, kunna flytta till utbildning
eller jobb måste underlättas. Det är viktigt att ta tillvara på alla aktörer som finns i
kommunen för att öka bostadsbyggandet.

Vi socialdemokrater satsar på följande:

- Snarast anordna ett bostadsseminarium där så väl lokala som regionala
byggföretagare och bostadsföretag, företagarna i kommunen, banker,
mäklare, arkitekter och politiker deltar för att gemensamt diskutera hur
bostadsbyggandet kan komma igång och öka i Sala kommun.

- Detaljplaner tas fram för hela kommunen, föråldrade detaljplaner förklaras
obsoleta

- Att ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram tas fram

Näringslivet

2016 tappade Sala kommun i ranking när det gäller svenskt näringslivsrankinglista.
2009 till 2016 så har vi pendlat mellan plats 231tili 260 av 290. För att nå högre
placeringar på rankinglistan så behövs satsningar på näringslivet. Kommunstyrelsens
ledningsutskott beslutade den 18 oktober att inrätta ett näringslivskontor from. 1/1
2017 som en del av Sala kommuns förvaltning. Vi socialdemokrater har i första hand
förordat ett kommunalt näringslivsbolag men kan ställa oss bakom förslaget att
inrangera verksamheten som en kommunal verksamhet om den ekonomiska
föreningen avvecklas.



Vi socialdemokrater satsar på följande:

- Att Förenkla helt enkelt genomförs

- Fortsatta med steg två från den analys Tendesor genomfört med syfte att använda
Sala kommuns potential för att attrahera och ta emot nya företagare, investerare
och turister

- Lyfta upp landsbygdsfrågorna genom att inrätta en tjänst med huvuduppgift att
samordna kommunens arbete för att utveckla landsbygden både när det gäller
bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi och service

- Satsa på "sommar-lovs företagare" för ungdomar mellan 14-18 år

- Näringslivskontoret aktivt jobbar med etableringsfrågor och fungerar som
"spindeln i nätet" gentemot andra aktörer så väl inom den egna verksamheten som
externa aktörer med syfte att höja Sala kommuns attraktivitet för nya etableringar
såväl som för befintliga företag

Vård- och omsorg

Befolkningsutvecklingen visar på antal äldre ökar. Sala kommun måste ta höjd för
antalet äldre som behöver hjälp via hemtjänst, vistelse på korttidsboende eller en
permanent boendeplats. Redan idag har kommunen svårigheter att erbjuda de som
beviljats en boendeplats och konsekvensen blir som oftast att personen stannar kvar
på sjukhuset [medicinskt färdigbehandlad) som i sin tur leder till ökade kostnader för
kommunen samt ett onödigt lidande för personen det berör.

Då trycket ökar på hemtjänsten ser vi socialdemokrater att det behövs
personalförstärkningar för att möta behoven men också för att få ner de ökade
sjuktalen inom vård- och omsorg.

Kommunen ansvarar för hemsjukvården för alla över 18 år. När behovet av fler
boendeplatser ökar, fler beviljas hemtjänst innebär det ett ökat behov också av hälso-
och sjukvårdsinsatser. Dessa insatser utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter. Enligt lagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård,
inklusive habilitering och rehabilitering.

Behov finns idag att öppna flera omvårdnadsplatser som korttidsplatser.

idag finns i kommunen en person anställd att jobba förbyggande med våra ungdomar.

Allt förebyggande arbete är ett arbete som det aldrig går att se ett resultat av
omgående utan det är ett långsiktigt arbete. För att få bästa resultat måste kommunen
prioritera just förebyggande arbetet mot våra ungdomar. Antalet ungdomar Ökar i
kommunen och att då endast ha en person som jobbar med detta ser vi inte är
hållbart i längden.

Vi socialdemokrater satsar på följande:

- Utöka antalet platser inom vård- och omsorg, både korttidsplatser och
boendeplatser



Personalförstärkningar inom hemtjänsten och på våra vård- och omsorgsboenden,

dag som natt.

Stärka upp hemsjukvården (HSL) så att en god hälso-sjukvård kan ges

Resursförstärkningar till det förebyggande arbetet med våra ungdomar

Skolan

Skolan är en bred verksamhet som bl.a. innehåller förskola, grundskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola.

Skolan står inför utmaningar som främst består i att få behöriga lärare. Det utbildas
alldeles för få lärare idag, det får till följd att kommunerna sinsemellan konkurrerar

om utbildade lärare. Därför blir det extra viktigt att tillhandahålla en god
arbetsmiljö, ändamålsenliga lokaler, gott ledarskap och attraktiva löner. En annan
stor fråga för skolan är behovet av skollokaler. Många skolor är i renoveringsbehov

för att klara dagens utmaningar, antalet elever ökar som i sin tur ger upphov till att
fler skolor behövs.

idag finns en plan för skolor som ska renoveras och byggas ut. Den tar höjd för att
komma i balans på kort sikt när det gäller behovet. Men vi måste lyfta blicken för
hur behovet kan komma att se ut om 8-10år. Redan nu måste vi ta med det i

planeringen, så vi inte hamnar i samma situation som i dagsläget.

Salahar två gymnasieskolor som drivs inom den egna verksamheten. Ösby

Naturbruksgymnasium har 234 elever vilket är mycket glädjande. Utmaningen för
Kungsängsgymnasiet är att få fier elever att välja det.

idag är kommunen med i ett ESF finansierat projekt #jagmed. Målet är att motverka

avhopp från gymnasieskolan och att få fler ungdomar att fullfölja sin

gymnasieutbildning och etablera sig på arbetsmarknaden. Ett projekt som sträcker
sig till fram till 31 december 2018.

Kulturskolan har kurser i sång, olika instrument, dans och bild. Men ett av
kulturskolans kanske viktigaste uppgift är att väcka förståelse och intresse för
kultur bland alla kommunens barn och ungdomar.

Visocialdemokrater vill satsa på följande:

Höja ambitionsnivån så att alla elever i Sala kommun ska lämna skolan med

fullständiga betyg

Minska antalet avhopp från gymnasieskolan

Aktivt arbeta med att få fler ungdomar att välja Ösby Naturbruksgymnasium och

Kungsängsgymnasiet

Kulturskolan ska fortsätta bidra till pedagogisk utvecklingi skolan

Aktivtjobba med arbetsmiljön och ledarskapeti alla verksamheter

Bra och arbetsmiljöväniiga skollokaler



Kultur —och fritid

Kultur- och fritid är för många en avgörande faktor om de ska flytta till en kommun
eller inte. l Sala finns ett aktivt föreningsliv både när det gäller kultur och fritid och
ett utbud på aktiviteter som passar alla. Sala har en intressant historia som
dessutom är välbevarad och väldokumenterad. Fantastiska naturvärden, bl. a. i form

av vandringsleder, sjösystem och parker. Goda förutsättningar för ett blomstrande
musikliv.

Men vi får inte nöja oss med det. Vi vet att en efterfrågan finns när det gäller
träningsmöjligheter, öppettider på badhuset samt att behålla ungdomarna inom
idrotten längre tid än vad som görs idag. Idag har Sala kommun en åldersgräns på
20 år. Riksidrottsförbundet har en övregräns på 25 år.

Aktiva inom kulturlivet har sedan tidigare sänt in ett medborgarförslag om en
Silverhantverksfestival. Denna motion är ett utmärkt exempel på hur aktivt
föreningslivet är i Sala kommun.

Vi socialdemokrater vill satsa på följande:

Genomföra Silverhantverksfestivalen

Ändra öppettiderna på badhuset så att fler kan besöka badhuset vid andra tider
och dagar än de som är aktuella idag

Höja övre åldersgränsen till 25 år när det gäller lokalt aktivitetsstöd[LOK) för att
möjliggöra för idrottsföreningarna att behålla fler ungdomar inom idrotten

Anordna en Aguélidag med inriktning på Aguélimuseet

Öka bibliotekets öppettider

Miljö

Sala kommun behöver stärka den strategiska och samordnande kompetensen
gällande miljöfrågor i allmänhet och vattenfrågor i synnerhet. Kommunen som
myndighet, markägare och verksamhetsutövare står inför ett ökat ansvar på
vattenområdet.

Med en förmåga att planera i vattenfrågor blir hindren färre och mindre och kan till
och med vändas till att bli tillgångar. En nödvändig vattenförbättrande åtgärd kan
till exempel bli början till en park eller ett vattennära bostadsområde, istället för att
bli ett dyrt måste nu när kraven höjs på att tidigare beakta vattenfrågor i all
planering. Många kommuner har kommit långt i frågan.

Sala behöver en tydlig organisation för hur vår kommun kan leva upp till kraven och
behoven som finns. Planering och samordning kan underlätta i exploateringsfrågor,
förekomma bekymmer och även se till att extern finansiering kommer Sala till godo.
Det finns statliga medel, EU-pengar och många andra finansieringsvägar att söka
om kommunen får uppdraget att göra det. Sala behöver växa och har alla
möjligheter att göra det. Med rätt kompetens kan det ske på ett socialt, ekonomiskt
och miljömässigt hållbart sätt!



Vi socialdemokrater vill satsapå följande:

- Kommunen jobbar mer strategiskt och övergripande med miljöfrågorna, med
fokus på vattenfrågan.

- Att fortsätta arbetet med att Salakommunsbilpark ska bli fri från fossila utsläpp
- Höja antalet ekologiska och närodlade livsmedel inom kommunens verksamheter
- Öka inköp och användning av elfordon

Landsbygden

Bredband är helt avgörande för att få en fungerande verksamhet i kommunen för såväl
företagare som den enskilda invånaren. Salakommun har satt ett högt mål när det
gäller bredband och den lyder: Salakommun har satt ett mål att 100 9/0av kommunens
invånare ska ha tillgång till en Internetuppkoppling med minst 100 megabit per sekund
(Mbit/s) senastår 2020.
För att uppnå målet så behöver frågan skyndsamt hanteras.Vi Socialdemokrater ser
helst att bredbandsutbyggnaden tidigareläggs eftersom Telias analoga nät släcksner i
en snar framtid. Kommunen har aktivt tagit på sig rollen att etablera ett intresse för att
koppla upp sig till fibernätet. I vilken form kommunen ska ageraåterstår att se tills den
utredning som ska ge svar på hur kommunen ska genomföra arbetet med
fiberutbyggnaden presenteras. Viktigt är ocksåatt tillvara landsbygdenspotential och
därigenom få livskraft i hela kommunen.

Vi Socialdemokrater anser att satsningar måste ske på så väl stad som landsbygd.

Vi socialdemokrater vill satsapå följande:

- Projektledare där vi har som mål att klara fiberutbyggnaden till 2020

- Lyfta upp landsbygdsfrågorna genom att inrätta en tjänst med huvuduppgift att
samordna kommunens arbete för att utveckla landsbygden både när det gäller
bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi och service

- Arbeta för att motverka urbanisering

Övriga satsningar:

- Arbeta mer strategiskt med kommunens lokaler, så att lokalerna nyttjas så
effektivt som möjligt.

- Fortsätta arbetet med CEMR-deklarationen
- Arbeta med framtagandet av en överenskommelse med civilsamhället enligt

LÖK:en(lokal överenskommelse]
- Påbörja planeringen för " Sala400 år"
- Arbeta med risk-och sårbarhetsfrågor samt beredskapsfrägor
- Fortsätta jobba förebyggande med integration för att minska social oro samt

konflikter
- Fortsätta implementera rätten till heltid



Investeringar

För att få Salakommun att växa så är behovet av investeringar Inånga och stora de
närmaste åren. Vi socialdemokrater Fortsätter investera i kommunens skolor.
Våra lärare och elever ska ha det luästa.Vi bygger ocksånya LSS-boendenLlå
behovet är stort idag av fler sådana.För att klara av antalet äldre som bevilias
plats på äldreboende såsatsar vi på ett nytt äldreboende. Vi satsar också på
Lärkan, där en ny hall ska uppföras samt tar höjd för ett nytt badhus.Vidare vill vi
satsapå gymnastik/idrottshall på Ösby då antalet elever ökat, idag har de idrott
inne i Salavilket är en kostsam lösning för skolan. En ny hall på Ösbyger
förutsättningar också för Åby skola att kunna ha tillgång till en idrottshall samt de
ortsbor som bori bygden.

Vidare så vill satsapå en aktivitetspark for ungdomar som bl. a.ska innehålla en
skatepark. Likasåupprustning av torget samt cykelvägar och säkra
busshållplatser.

Stora investeringar Förgator, parker och vatten och avloppsnätet kommer
behövasgöra om vi ska växa som kommun.

INVESTERINGSBUDGET

MEDBORGARKONTORET

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

KART/MAT

LOKALPRDGRAMMET

KOMMUNALAGATOROCHVAGAR

PARKVERKSAMHETEN

GRUVANS VATTENSYSTEM

VAJTENFURSORJNINGEN

VA-LEDNINGAR

RENINGSVERK

TEKNISKSERViCE/CENTRAtFÖRRÅD

PLANocHUTVECKUNGSENHETEN

SKOLNÄMNDEN

VÅRDOCHOMSORGSNÄMNDEN

KULTUROCHFRITIDSNÄMNDEN

SUMMA

2017

775

300

270300

150

191800

31400

7600

5000

135D

18S00

1000

2 700

10800

4000

2800

278175

2018

775

4800

195500

35D

140500

24950

9450

1200

2500

11300

1800

2250

1300

6075

2976

200

210426

2019

775

230

285B50

350

219500

25 450

8400

3950

1000

23300

1850

1750

1300

4 000

2776

294531

2020

775

151750

150

89000

25800

10550

3750

1000

16000

4000

200

1300

4000

2776

159301

r

2021

75

49775

475

14000

11300

5500

1000

17000

1000

200

-700

4000

2775

55626

.v

2022

775

26950

150

14000

6300

3000

1000

2000

1000

200

-700

4000

2775

34501

2023

775

22950

150

14000

6300

1000

2000

200

-700

4000

2775

30501

2024

775

4000

2776

7 551



Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige beslutar

Att anta det socialdemokratiska förslaget till budget för 2017 och
Verksamhetsplan 2018 och 2019, samt,

att fastställa utdebitering till 22.31 kr för 2017

att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga lån upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 2017

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under 2017 med totalt 220 mkr.

att driftbudgetens nettoanslag för Kommunstyrelsen år 2017 fastlâs till 193
603 tkr, samt

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2018 fastställs till 198 303 tkr och
år 2019 till 203 290 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för Vård och omsorgsnämnden år 2017 fastställs
till 512 489 tkr, samt s

att driftbudget/plan för Vård och omsorgsnämnden år 2018 fastställs till
524 812 tkr och år 2019 till 537 884 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2017 fastställs till

496 008 tkr, samt

att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2018 fastställs till 508 205 tkr och år
2019 till 521 143 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för Kultur och fritidsnämnden år 2017 fastlås till
44 508 tkr, samt

att driftbudget/plan för Kultur och fritidsnämnden år 2018 fastställs till 44 998
tkr och 2019 till 46 154 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för Överförmyndaren år 2017 fastställs till

3343 tkr, samt

Att driftbudget/plan för Överförmyndaren är 2018 fastställs till 3427 tkr och år
2019 till 3516 tkr



att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2017 fastställs till 824 tkr, samt

att driftbudget/plan för revisionen år 2018 fastställs till 845 tkr och år 2019 till
867 tkr

+att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2017 till 278 175 tkr, samt
investeringsplan för 2018 till 210 426 tkr och 2019 till 294 631 tkr.



FörslagSocialdemokraterna

Förutsättningar för beräkningar
Kommunalskatt

Befolkningstal
antal invånare

Beräknadränta, nyuppläning
och omsättning

Pensionskostnader

skatteintäkter, generella statsbidrag
utjämning och fastighetsavgift

PO-pålägg

Internränta 2017

PKV

Prisindax för kommunal verksamhet
Arbetskraftskostnader
ÖvrigFörbrukning
Prisförändring

Beräkning

Skatteintäkt
Gen. statsbidrag, utjfimningfiastighetsavg.

Åretsresultat
Kommunstyrelsensförfogande

Politiskaprioriteringar

Pensionskostnader
Arbetsgivaravgifter

Avskrivningar
Finansnetto

PO-pälågg
Kapitaltjänstkostnader

Återstår att fördela ut l Ramar

Politiskaprioriteringar

Ny ram inklusivepolitiskaprioriteringar

22,31%

2017 2013
22 450 22 B50

1,75%

2019
22 850

Enligt t<PA'sprognosaugusti2016

Cirkulär 15:512016-10-05

33,33% 2016-02-10

1,75%Cirkulär 16:5

Cirkulär 16:7,2016-06-26

2017
3,8%
2,4%
3,3%

2018
4,0%
2,7%
3.6%

2017
.970130
-32757a'

25957
6 489

2,0%
0,5%

38 263

76328
205770

59 505
3 177

-250474
-79072

-1 211 913

-38263

-1 250175

2016-10-20

2019
3,8%
2,7%
3.4%

2018
-1008330

-324273

26652
6 563

38 263

82 171
213 981

55 544
5 653

-260493
-88 153

-1 242327

-38263

-1 280590

2019
-1046646
-325578

27 444
6 861

38 263

89 019
222 D93

72 297
10 130

-270391
-98 082

-1274591

-38263

-1312854



Fördelning Nämnder

2017
Kommunstyrelsen
Kultur-ochfritidsnämnd
Revision
Överförmyndare
Skolnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Summa totalt

I förhållandetillföregåendeårsram

I förhållandetill2015årsram

Beslutad
Nettoram

184 533
42 767

B12
3 294

478 821
483 765

1 193 992

Framräknadnynettoram
Andel
15,5%
3,6%
0,1%
0,3%

40,1%
40,5%

2017

193 603
43 909

824
3 343

496 008
512 489

1 250 175

4,7%

4,7%

Andel 2013Andel
15,5% 19a30315,5%
3,5% 4499a 3,5%
0,1% 345 0,1%
0,3% 3427 0,3%

39,7% 50a20539,7%
41,0% 52431241,0%

1250590

2,4%

7,3%

Beräkningensutgångspunkt är Nettoram enligt beslut Strategiskplan 2016-2018 antagen 2015-09-01 §86 samt
justeringav internhyror/ramar beslut i KF2016-02-29 §17

Politiska prioriteringar

Kommunstyrelsen
Kultur-och fritidsnämnd
Skolnämnd
Vård- och omsorgsnämnd

Resultaträkning

Tkr

Verksamhetensintäkter
Verksamhetenskostnader
Avskrivningar

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

skatteintäkter
Generella statsbidragoch utjämning
Finansiellaintäkter
Finansiellakostnader

RESULTATrön: EXTRA-
ORDINÄRAPOSTER

Extraordinäraintäkter
Extraordinärakostnader

ÅRETSRESULTAT

2017
5 300

500
10000
21463

Bokslut
2015

318 872
-1 395 382

-48 326

-1 124 836

S92 768
268 551

4 276

-7 572

33 187

5 762

38 948

2018
6300

500
10000
21463

Budget
2016

330 623
-1 466 881

-57 513

-1 193 771

939 388
276 796

3 483
-7 519

18375'

18 375

2016-10-20

2019
6 300

500
10000
21 463

Plan
2017

281 046
-1 490 263

-59 506

-1 263 724

970 180
327 678

3 483
-6 660

25 957

25 957

Plan Plan
2018 2019

286 653 293 684
-1521407 -1 556037

-65 544 -72 297

-.I300298 -1334650

1 008330 1046646
324273 325578

3 483 3 483
-9 135 -13 613

26 652 27444

25 652 27 444

2019 Andel
203290 15,5%
46 154

867
3 516

521143
537884

1312854

2,5%

10.0%

3,5%
0,1%
0,3%

39,7%
41,0%

2



Kassaflgggsanalys

Tkr

LÖPANDE VERKSAMHET

Åretsresultat
Justeringför av- och nedskrivningar
Justeringför gjordaavsättningar

Upplösningbidragtill statlig infrastruktur
Just.övriga ej röreisekapitaipåv.poster
Medel från vh före för, av rörelsekapital

Ökning/minskning kf fordringar
Ökning/minskningkortfristigaskulder
Ökning/minskningförrådochvaruiager
Kassaflöde löpande verksamhet

INVESTERINGSVERKSAMHET

investering i materiella tillgångar
Försäljningav materiella tillgångar
Investering ifinansieiia tillgångar
Försäljningav finansiella tillgångar
Investeringsbidrag
Kassaflödefrån investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagnalån
Amortering av långfristigaskulder

Ökning långfristigafordringar
Minskningav långfristigafordringar

Kassaflödefrånfinansleringsverksamheten

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Bidragtillstatliginfrastruktur

Kassaflödefrån bidragtill statlig Infrastrukti

Åretskassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Bokslut
2015

38 948
48 325

159

-1 581
85 853

-13022
-2457

-23
70350

-88982
3 151

-12953
9 901
6 494

-82 390

-48 B20
-4 583
54 492
1 189

-5345

-5845

-16595
141980
125285

Budget
2016

18 375

57 513
352
772

77 012

77012

-180879
2000

-178B79

-17 719

-17 719

-5 693

-5 693

-125279
125285

5

2016-10-20

Budget
2017

25 957

59 505

772

86 238

B6238

-280176
2 000

-278176

220 000
-20 237

199763

-5 693

-5 693

2 132

2 137

Plan

2018

26 652
65 544

-636
772

92 332

-3 278
8 861
-109

97305

-213162
2 054

-216108

150 000
-30 146

119 354

1 552
2 137
3 690

Plan
2019

27 444
72 297
-1 728

772

98 785

-3208
8 670
-107

104 141

-312865
2 109

-310756

250 000
-38 991

211009

4 395
3 690
8 035

3



Balansräkning

Tkr

TuLGANGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnadentekniska anläggningar

Maskiner och inventarier

Finansiella anläggningstillgångar

Summaanläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

Kassaoch bank

Summa ornsättningstlllgängar

SUMMATILLGÅNGAR

EGETKAPITAL,AVSÄHNINGAROCHSKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital
Åretsresultat
Summa eget kapital

Avsättnlngar för pensioner

Skulder
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMAEGETKAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCHSKULDER

Bokslut
2015

868842
68 999
55 423

993269

3 032
91 060

125284
219377

1212646

582882
38 948

621830

39 697

304 982
246 137
551 119

1 212646

Budget
2015

1 113862

3032
91 060

6
94 099

1 207961

621830
18375

640 205

40049

281570
246 137

527 707

1 207961

2016-10-20

Budget
2017

1 331759

3 032
91060
2 139

96 232

1 427 992

640205
25957

666162

40 052

475640
246137
721777

1 427 991

Plan
2018

1481550

3 141
94 338
3 692

101171

1 582 722

666162
26 652

692B14

39 416

595494
254998
B50492

1 582 722

Plan
2019

1 719 237

3 248
97 546

8 086
10688D

1828113

692814
27 444

720 258

37 688

806503
263668

1070171

1828118
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