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Salas Bästa tackar för att Alliansen valt att öppna upp för en bred diskussion kring ekonomin. Vi har

därför valt att skriva fram ett  eget  förslag som vi gärna vill förmedla till övriga partier. Detta förslag

kan antas i sin helhet, eller bitvis. Ramfördelningen är dock svår att rucka på, då det hänger ihop med

uträkningar. Men inget är väl omöjligt.

SAMMA  SKATT  OCH SAMMA INVÅNARANTAL SAMT UPPLÄNINGSGRAD SOM

LEDNINGSUTSKOTTET

Vi har utgått från de prioriteringar vi haft ivår budget tidigare. Även om den inte gick igenom så tror

vi att det finns en del att hämta därifrån som kan påverka ekonomin åt rätt håll, utifrån den situation

som vi befinner oss i. Vi ställer oss bakom den befolkningsmängd och skattesats som föreslagits i

Iedningsutskottet och det föreslagna årets resultat samt investeringsvolym. Vi har samma

upplåningsgrad som ledningsutskottet, då vi också avvaktar med att lägga in ytterligare stora

investeringar och istället vill att verksamheten arbetar aktivt med att hitta andra aktörer som vill

investera i Salas framtid samt att vi vill öka självförsörjningsgraden genom att öka försäljningen av

samhällsfastigheter även kommande år. Neddragningen av investeringsvolymen ger inte någon

större ram att dela ut, däremot så behöverju respektive nämnd avsätta mindre del av sin tilldelade

ram till kapitalkostnader och det gerju ett större utrymme att lägga på annat. En lägre

investeringsvolym innebär också att de interna kontoren såsom Fastighetsenheten och Gata/Park

minskar. Vilket också borde lätta på trycket inom Samhällsbyggnadskontoret och eventuellt ge

möjliga besparingsalternativ. SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

FÖRÄNDRING AV RAMTILLDELNING ! BUDGETDIREKTIVET Ink. 2020 'fiS” [] 9

FÖRSTÄRKNING SKOLAN GENOM MINSKATKS-FÖRFOGANDE () 8,25 “m““gag
Salas Bästa har först och främst valt att fördela ramarna utifrån de förändringar som kett inom

verksamheten, då Tillväxtkontorets verksamheter flyttar till skolan. Därför har skolan också fått en

ramökning p g a det och Kommunstyrelsen en minskning. Summan är baserad på den summa som

flyttades från skolan och vård och omsorg 2019plus uppräkning. Utöver denna justering av ram har

vi även minskat KS förfogande till1,5 mkr och använt resterande summa till att förstärka

skolnämndens ram, då det tydligt saknas medel till skolan för att både bedriva nuvarande

verksamhet samt behövs en förstärkt elevhälsobudget, enligt strategiskt inspel. Vi har även förstärkt

Di I‘l

skolan och vård och omsorgs ram genom att sänka Kommunstyrelsens och Kultur och fritids ram.

OIVIORGANISATIONAV KONTOR OCH DIREKT BESPARING PÅ KOMMUNSTYRELSE OCH KULTUR OCH

FRITID.

När det gäller KS och Kultur och Fritid, har vi lagt in lägre ramar för att flytta fokus. KS ramförändring

beror till största del på verksamhetsflytten, men vi har även lagt en direkt besparing på 10 mkr till KS,

då vi vill se att organisationen fortsätter förändras. Vi vill ha färre kontor och kontorschefer och en

tydligare funktion för varje kontor. Vi vill även lyfta frågan om att slå ihop VON och Skolans kontor till

ett kontor, på längre sikt, för att få till fler samarbetsmöjligheter mellan verksamheterna.

Vi anser att kommunen behöver 1 externt Tillväxtkontor, 1lnternservice kontor, 1 Omsorgskontor

alt. 1 skolkontor och 1 omsorgskontor. Genom att göra det kan vi anpassa verksamheterna utifrån de

reella behov som finns nu och i framtiden och få till helt nya samordningsvinster. Detta är en större
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fråga som vi behöver ta tag i  gemensamt inför nästa mandatperiod. Men vi behöver ha ett tryck på

verksamheten därför lägger vi en besparing på ramen och ett utredningsuppdrag till kommunchefen.

VÅRD OCH OMSORG FÖRSTÄRKS FÖR Arr  KLARA TROLiG LÖNEÖKNiNG
loch med att behoven av höjda löner är stort  i  Sala kommun för de som arbetar inom vård och

omsorg, anser vi att ramen måste höjas för att behålla personal. Vi har valt att höja Vård och

omsorgsramen med  12460  mkr för att klara en eventuell höjning av löner inom vård och omsorg och

fortfarande kunna bibehålla personal. Med en ramuppräkning på  0,4%  saknas det  2,7%  till löner,

enligt det strategiska inspelet som redovisas troligt märke hamna på runt 3% 2021. Då förhandlingar

inte är klara ännu och denna grupp troligen kommer att få en rejäl höjning i de centrala

förhandlingarna, måste vi ta höjd för hur vi ska klara av det, redan nu. Att bara applådera och

berömma personalen, efter deras insatser under Corona, håller inte.

BERÄKNINGAR

BU DG ETDI REKTIV

%

RAMFÖRSLAG fördelning
2021 2022 2023  Ramar: 2021 2022 2023

TOT 1414891 1448029 1495001 lSkolan 41.15% 41.15% 41.40%l
Egetf. 7313 7548 7792 IVON 41.15%  41.15% 41.15%I
Ramförstärkning 5813  6048 6292  IKS 14.00% 14.00% 13.75%l

Kvar: 1500 1500  1500 IKOF 3.44% 3.44%  3.44%l
Skolram 582228 595864 618930  IÖverf. 0.20% 0.20% 0.20%l

EF utd. 588041 601912 625222  Rev. 0.06%  0.06%  0.06%

VON 582228 595864 615193 100.00%  100.00%  100.00%

KS 198085  202724 205563

Varav

ramförändring

pgaflytt av

KoF 48672 49812 51428  verksamhet

KS

minskad Skolan

Övf 2830 2896 2990 ram ökad ram

Revision 849 869 897  l 234471 554216
lTillväxtkontoret  25680 25680

208791 579896

Vi kommer att återkomma i nämnder med förslag på besparingar som detta budgetdirektiv kan ge.

Det kommer att behövas tänkas till för att få ihop KS och Kultur och fritids budgetar och det kommer

att innebära sämre kvalitet inom dessa områden, det är vi väl medvetna om. Vård och omsorg lär

också behöva göra åtgärder, men i och med detta förslag, borde skolan klara sig det kommande året

åtminstone. Vi har valt att prioritera skolan, vård och omsorg då detär de nämnderna som idag hela

tiden får för små ramar och går med underskott, trots att de fått ökade lagstadgade behov. Det
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behöver därför flyttas fokus  i  var besparingarna ska hittas.

salg—.SALAs'

INVESTERINGSFÖRDELNING

Vi anser att prio ett bland investeringar i dagsläget inom förvaltningens verksamheter är att stärka lT

avdelningens möjligheter att öka digitaliseringen och säkerheten inom IT. Vi ser också att

investeringar i Varmsätra skola måste påbörjas nu, för att klara de närmaste åren av avveckling av

Äkraskolans moduler. Vi ställer 055 positiva till att moduler flyttas från Äkra till Lärkan, de närmaste
åren, för att under tiden renovera Vallaskolan, så att Vallaskolan kan användas som

ersättningslokaler för Lärkan, under tiden ny skola byggs på Lärkanområdet och i framtiden användas

till utökat antal platser inom högstadiet. Detta kan innebära att investeringsvolymen måste öka

något 2022 och 2023, enligt skolnämndens senaste redovisning nämndes summan på 50 mkr för att

kunna få bort moduler på Åkra. Vi vill möjliggöra för att FAQ skolor byggs både på Lärkan och lVlamrei

takt med att den nya stadsdelen växer fram. För att ha råd med det, behövs fler investerare i Sala

kommun, än kommunen. Vi är helt beroende av att få in fler aktörer nu, om vi inte lyckas sälja

samhällsfastigheter, tomter och mark väldigt snabbt i närtid. Inom några år tror vi att behovet

kommer att vända upp igen, då den nya stadsdelen på lVlamre och Silvervallen står klar. Vi måste

hitta lösningar på det, där både kommun och näringslivet hittar win-win lösningar framöver. Sala

kommun behöver också investeringar för att främja arbetstillfällen och öka jobben för de lokala

näringslivet för att få igång snurran igen, efter pandemin. När det gäller LSS—bostäder ser vi även här

att vi finner lösningar tillsammans med andra aktörer, istället för finansierar investering med egna

medel.

Hanna Westman, (Sbä) yrkar därför:

Att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att anta ovan givet förslag till budgetdirektiv för budget 2021-2023.

Att kommunstyrelsen geri uppdrag till kommunchefen att fortsätta arbetet med att minska antalet

kontor inom kommunförvaltningen och redovisa detta till att budget antas i oktober samt hur detta

påverkar möjligheterna att hålla Kommunstyrelsens ram 2021.

Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att aktivt arbeta för att Sala kommun ska

finna privata aktörer som är villiga att investera och bygga samhällsfastigheter i Sala kommun med

avsikt att bygga en skola på Mamre 2024 och en ny skola och simhall på Lärkan 2025.

Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att återkomma till Ledningsutskottet med

förslag på olika paketförsäljningar som kan locka större investerare. T ex avyttring av Salabostäders

bestånd eller andra samhällsfastigheter ägda av Sala kommun.
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