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Socialdemokraternas  budgetdirektiv 2021—2023

Sala kommun är en bra kommun på många sätt. Både en småstad och en landsbygd som ger

kommunen oändliga möjligheter att utvecklas och växa. Salas geografiska läge med närhet både till

Stockholm, Uppsala, Västerås och Dalarna knyter samman kommunen som en viktig nod  i

Mälardalen.

Sedan  2018  så befinner sig Sala kommun i en mycket kärv ekonomisk situation. Två år i rad med

underskott på sammanlagt 59,5 miljoner kronor försämrar inte bara den kommunala välfärden utan

också kommunens möjligheter att växa och ge kommuninvånarna en god service.

För att utveckla kommunen och sikta mot framtiden krävs en ekonomi  i  balans och att kommunens

självfinansiering vid investeringar ökar rejält; idag lånar kommunen till investeringarna.

Utöver den bekymmersamma ekonomiska situation som kommunen befinner sig i har också

Coronakrisen påverkat så väl innevarande år som kommande år.

Däremot går det inte att påstå att den nu pågående Coronakrisen bidragit till kommunens dåliga

ekonomi. Kommunens stora ekonomiska problem uppdagades redan år  2018  utan att några åtgärder

vidtogs av det ansvariga politiska styret. Det var först under  2019, efter upprepade tidiga

påstötningar från Socialdemokraterna att kraftfullt agera i frågan, som det politiska styret började

inse att kommunen befann sig i en besvärlig ekonomisk situation.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under året tillskjutit pengar till kommunerna och

regionerna iform av generella statsbidrag för att under pågående Corona kris täcka upp för minskade

skatteintäkter. Staten har vidare meddelat att de kommer att ersätta kostnader som uppkommit

med anledning av Covid—19inom vård- och omsorg.  I  dagsläget finns prognosticerat ca 9,7 miljoner

kronor kopplade till Covidll9 i Sala kommun och dessa kan tidigast börja sökas i augusti i år.

År  2018  och  2019  var två år med stora underskott i den kommunala ekonomin. Innevarande år ser

inte ut att bli bättre då återställandet av del av  2018  års negativa resultat på 18,3 miljoner kronor

inte kommer att kunna verkställas. Detta är väldigt allvarligt. Åtgärder är nu på gång för att se över

investeringsvolymen eftersom kommunen uppnått nästintill lånetaket hos Kommuninvest

(kommunens kreditgivare). Utgångspunkten måste vara att det finns en bättre kostnadskontroll över

investeringarna och att kommunens borgensåtaganden gentemot de kommunala bolagen trappas

ner. För att få en så god kontroll som möjligt så får inte investeringsvolymen överstiga årets resultat

plus avskrivningar. För  2021  innebär det en investeringsbudget på ca 98 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten är redan nu kraftigt reducerat mot tidigare plan och den kommer ytterligare

att behöva ses över inför budgethanteringen i höst.

1



Åren med underskott, budgetramar som inte har hållits samt att åtgärder inte har vidtagits i den

utsträckning som varit nödvändiga innebär att kommunen nu går in i en väldigt tung och tuff

ekonomisk period.

För är 2020 så består nämndernas ramar sammanlagt av 1,409 miljarder kronor, varav skolan och

vård — och omsorgsverksamheterna tillsammans utgör ca 80  %  av kommunens budget, det motsvarar

1,1 miljard kronor.

Det budgetdirektiv vi socialdemorkater föreslår för år 2021 ger ett ekonomiska utrymmet på 1,412

miljarder kronor att fördela på nämnderna (utifrån SKR:s cirkulär 20:20), detär en uppräkning med

0,3%. Behovet nämnderna uppgett är på 1,521 miljarder kronor. Differensen på ca 100 miljoner

kronor måste tas på mycket stort allvar. För att bibehålla nuvarande kvalité så behövs

effektiviseringar på ca 40 miljoner kronor. Den totala ra men måste effektiveras med detta belopp.

För att möta framtidens behov så krävs ytterligare effektiviseringar på ca 60 miljoner kronor. Det kan

ske genom kraftfulla effektiviseringar kombinerat med strukturella förändringar. De strukturella

förändringar och effektiviseringarna som vi Socialdemokrater anser nödvändiga kommer att

beskrivas mer detaljerat i den budget vi Socialdemokrater presenterar i höst. Målet är en ekonomi i

balans, god ekonomisk hushållning och ett överskottsmål samt att värna kommunens kärnuppdrag,

en god välfärd och bra service till våra kommuninvånare.

En skattehöjning på strax över  2  kr skulle krävas för att balansera den ekonomiska obalansen på ca

100 miljoner kronor, vilket inte är rimligt att genomföra och skulle innebära att Sala kommun skulle

hamna i topp som den kommunen med högst skattesats i landet. Det säger vi Socialdemokrater nej

till eftersom en skattehöjning nu inte är lösningen på problemet.

Vi anser Istället att effektiviseringar och strukturella förändringar är den bästa lösningen.

År 2013 fonderade Sala kommun 15,1 miljoner kronor till en resultatutjämningsreserv (RUR) för att

klara oväntade ekonomiska situationer. Inu rådande ekonomiska läge bör det undersökas om detär

möjligt att använda de fonderade medlen för att förbättra kommunens ekonomi. Alternativt kan

undersökas om det är möjligt att använda synnerliga skäl för att avskriva underskotten och att inte

återställa medlen till det egna kapitalet.

Befolkningsökningen för Sala kommun blev endast 78 nya invånare 2019, en minskning mot tidigare

år 2016 (+244), 2017 (+278) och 2018 (+185). Detta måste tas i beaktandet när budgetdirektivet

antas. Värt att notera är att det behövs en rejäl ökning av invånarantalet under 2020 för att

kommunen inte ska tappa skatteintäkter vilket kommer att få ett direkt utslag på årets resultat.

Den befolkningsstatistik som redovisats för kvartal 1 i år innebär en minskning med 29 invånare.

Detta borde leda till eftertanke när budget och budgetdirektiv arbetas fram

Kommunstyrelsens förfogande har varierat genom åren. Idag sker utdelning från förfogandet utan

några som helst riktlinjer. Självklart måste någon form av förfogande finnas men storleken på

förfoga ndet bör diskuteras och hur förfoga ndet ska användas.

Vi har noterat att kommunens tidigare beslut kring ekonomi- och verksamhetsstyrning för

verksamhetsåret 2020 har frå ngåtts då det idag råder mycket stor osäkerhet kring den ekonomiska

utvecklingen. Istället kommer budgeten med budgetdirektiv att behandlas den 10 juni på

kommunstyrelsen och den slutgiltiga budgeten för 2021 kommer att fastställas vid

kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober.

Sammanfattning:
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Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv innebär:

-att den föreslagna budgetramen för 2021 fastställs till 1 412 953 tkr

— att riktlinjer arbetas fram hur kommunstyrelsens förfogande ska användas

-att ställa sig bakom föreslagen investeringsram enligt bilaga KS 2020/87/3

-att undersöka alternativa möjligheter att återställa det egna kapitalet

-att påbörja arbetet med föreslagna effektiviseringar

Yrkande:

att fastställa Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv samt skrivelse för åren 2021—2023 enligt

framlagt förslag
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Kommunstyrelsens förvaltning

   

Beräkning budgetdirektiv (S), 2020-06-10 rev 200603 ink. ZUZU n05- [] 9

Förutsättnin ar för beräknin ar DI enr Aktnuåäa

Kommunalskatt 22,31% (30010 823

Befolkningstal " 29:21” '  _'_"___'___'_"_'_'___'_'__' "'
antal invånare __ "'_23 000__ _ _,

Beräknad snittränta/år, nvupplåning 2021_'" 2022 2023
och omsättning av lån O, 7_8%__*___ "0 85% ___ 0_ 92%

Pensionskostnader KPAzs prognos 2019-11-30 samt premieprognos FÄP 2020—02—29

Skatteintäkter, generella statsbidrag Cirkulär 20:20 2020-04-29

utjämning och fastighetsavgift

PO—pålägg 40,15%  Cirkulär 19:592019-12-20

lnternränta 2021 1,25% Cirkulär 20:07 2020-02-06

PKV Cirkulär 20:20 2020—04—29

Prlsmdex för" kommunal verksamhet'_ _‘ ' " ‘_‘_‘2022___ : ' "__:jj'zoza
Personalkostnad .. 1  .7%.  . 2. 7%
Ovrjg forbruknmg 2, _1% _  2 ,6%

Prisforandrmg " 20/ ,,,13%  ,, 26/

     

__ _ _ _ _ _ _  __ _ _ 2022 2022 2023

Skatteinta k't __ __-__'1 (352 898__ -1 o_9"_1'_ _4'6_'4 _'-_i_' ':'1'312 654

 

Gen. åtatåbidrag, utjamntngjastighetsavg __ -4'O"3"9S2__ 409 303 _-4__i3 733

45111'115111143431""'"" .' " " " " 15/'f",?O/Å. -15/
41111.(11.11.1112.inklåterätäl'anäeev01111111131 . 21853 - 30015- 13.131

Kommunstvrelsensforfogange ' ' ' ' " ' __ _ 3642 3752_'_"_' 3866

KSforfogande andelavmskattfef bidragoutjamn  _ _ __ O_2__5%_____ "0,25%_ _ __ 025/

 

Pensronskost1191 'j' _' 'j j[gym 143937" " 106011
Arbetsgwaravglfter __._ .. ._,.,211,522,,..,16,5,919.,,273179

 

Avskrivningar fl , ', 17371 3057181615
.F'nansnetto . , ., .  _ .. . 2455 .. .. ..?333. .... 32.42

PO-palagg ' " ' "'.'. 932133? "43'13.',3'2,Ö"'å'1'311215
.KaPltaanStStnader . ,, .. . . ., ,, ,197,,014,,, 539 543 ”400936.

   

..Ät'éf'siåå'råt't' få,111,1451111,,  ., ' ...1412953 .-.1.111£2671_494331
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Fördelnin Nämnder

"" Nettoram

Kommunstyrelsen "" 234 471 " " " "" "" 234 432  "  239 ("")22 "  247533
l"("""ultur-0"C"h" frltldsnamnd  _ " " "" "  51553 ' 52 145' "  55 237"""""""""""""""55 157

   

 

Örgrförmyng EYE. .....3.. 035 . ..  _  3 045... 3 112.. . .'..'3223.

Vard- o'c"h' omsorgsnämnd "" """" "  567 182 563 988 581 4"0_"7"" "602  244

Summa t5talt" "  1 "409 252 """ """""" "  "" 1 412353" 1" 443 262" "1434 "331"

   
   

     

! förhållandet”! 20.20. års. film ,.. . .. ... . . 03/ 24/61/

Resultaträkning

, . ., .  .. Budget'Budset Plan'...".Ä'."'...'.".'...Ä'i
Tkr 2019 20202021 2022   
Verksamhetensmtakter '  ' ' " '  355 525" ”505 655 "  351429 331429 "  351429
Verksamhetens kostnader """ "" " 1696565 -13_55954 -1 665 985 21716783  41769515'
Avskrlvmngar .....52435.-. .. .'.'.7.4 090-......'.7..7.__9.7?....'3.Ö 571._.,.'3.1..6..45.

VERKSAMHETENS "'.'.'... ..'.."'."_. ' .'%.i.'.4i*å"47'4.14243.555"..ÄÄ-i..'%1..3'12'.'..'å'.31.i.'.Ei343.345Q.'-'.1'..5'..2f.'.0.'.5£5.i'
NETTOKOSTNADER

 

Skattem  e'"r'""' ' 1030  640 1042 259 1652595 1051464'" 1152  654
Gen'erell'a statsbldragoch  utjamnlng"""""""""""" "" 364429 405415"""" 403952" 469  """3""("]"9"""""""""" 413 736
FlnanSIeIIalntakter 6457 "  "5"00"5""" "4369" 4365") 4369

F'naHS'e'la kostnader ..  . . ..".f'å. 480 ..'.5. 593.  115.835........'Z.29.2......... "..7.' ..6'.1.2'.

   

ORDINARA POSTER , . . . ., .,  ,, , 121 4.2.3,,21.715 ,, 21,353,,300,15  ,23 12,7

EC:

Eo‘

Extraordmaramtakter . ......O. 0 0'
Extraordlnara kostnader  " " "" " ”O... " "" Q.... "" "G"" 00

202006—04



Kassaflédesanalys

_ _ ""'_'E'c_>"_l£'£i'öi""""" "
T-k..f.-_ 2019
         

Åretsresuitat _, 21428 .. "   

     
Okning/mmsknlng förråd qc'h varulager ' ' ,

Kassaflode  lopande verksamhet

 

' 98755109873104550

INVEST-FE!HéVEfRKåÅMHET ', _. ..--- ..

'ne' macerleua nugangar _1 " 'i _- ';  ;  ,. ** 4,85, 37152;.79500“ "5935: risti. "152153"?
3.3." mater'e'lat'l'géngar _ _ _ , ,0, -, 9

Investerlnglflnansmlla tlllgangar  _ _  __ __ 0 (__)

Forsahmngavfmans'e'htlllgangar ., . 0 9
invest-eflngsb'dféå- .. . 0 0
Ka_ss_a_flöd_e_ franinvesterlngsverksamheten  __ _ _  __ _  _-185_8'_I_5___ __ -1_'9_590_ ___-851'5___ '_'___-_5_2 55?

 

 

Diego;EOE

a—ioåoioo

ETNÅNSIFRTNÖSVFFKSÄWETEN'." ' -,

Nvupptagna'an ' 40000 20000." 15000 0
Amorterlng avlangfrlstlga 's'k'ulder' _ _ _ __ __ _-__'2__'9 750 '_____'—_3_1_ ___1_(__)Q____ __ '—3'_2 _9QQ __ _-3_5_2___50

Ökning'angfr'ä'ga”Min”?" , , . . , . .. .'_ö... _9 . ....Ö. -....-...0
Mmskmngaviangfrlst'gawanna“ ' .. . .. . , .Q. --.0.. Q. ...-9
Kassaflodefran fmansnermgsverksamheten __ _ _ _  19 250 -11100 -__1_'i_9_0_0_ _  -3__5_ 250

 

310.446 T.I.,låé'åfÅfL-IG"ifiå'äéåf'aviifää'. "  " " "

,Bid'råé'fil'i'st'at'iié ihf'råsiru'låur." ,' ." , " ', ' '. ""'" " .'"O'... .... ."ö'. . . D  .. .' ..0.

.Kaäåä'fiödsr-frå'n.'äidrés'til!Stävie]infréät'riåkiHr-.' '. "D..." 0". " 'D" 0
Årets kassafiode  " " " ' "_ '  _  '_'" -"3_1' 040  _ '_"s155_""'_"'_""é'åä'å' ' " _'_:'L_"6'_'_'_7_'e_i"2'_
Likvida  medel wd åré'ts borjan _  __ _  80156 _-884__ _ _  7271  141193"
lwdamedelwdaretsslut_ _ _ ___80 _1_55_ __ -8'8_4__ _  _7_27_1 _  14093  _  30855
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Balansräkning

Tkr. "' '  Bokslut

2019

 

Anlaggn gstlllgangar ' " _
Maternella anlaggnlngstlllgangar

 

  

 

.. anlaggmngar "" "

Budget} .
2020

'__'__"1_ 511 119 _1_ 622 129 "

coco

2021

1 522 878

Forrad

Fordrlngar

l(_95_sa 0_ch bahk' " _
Summa  omsattnmgstlllgangar

 

SQMMAE'IVLLGENGAB .  ......"... .. .

3750
___ 94 002
"99156
177 909

 

.5'9519451149.533.5999993994559943 ." '
Eget  kaplta!

Ingåendé  _9'g'et  kapltal  '" "'"""""' ' "' " ' ""'

Årets resultat _
Summa gag: kapltal  __

11.33.5999? förren—99.09!
Skulder  """ '

Langfrlstlga  skpld'e'r

Kortfristiga  __5k_'_u'ldér

S_0_rl'l_r_n_a _sku'l'd'gr'_

"'_'702 758

-21 999?
" "991 330

' ' 759992" "

_675 390
292 712

959 092 "

SUMMA EGET KAPITAL AVSATTNINGAR _ _
ÖCH SKU 'L'DER__

Investerin sbud  et  Plan

"  8949552921159'9 2022

1200-,
Kommunstyrelsen .

 

Personalkontor  __ __

_Ekonomlkontor __

Räddningstjänst  __Samhallsbyggnadskontor _.

 

Sk'0T'nar'n'n_cl

Vård; o'c'h' omsorgsnamnd  __ _

599593.-.

O

400

' "4590" "
_5'__ 700

'09' 750"

4  '5'00'

'  4000
2 250

' __ 79500

54 150

95 969

.1'959929....i. 718997

'__9919 330f

...2  2.,1 _.7.'._1.5...  ._ ..

__'7'0'3 _0_4_5___ _

"57919. ..'. .'

695 630
”4292 '7'1_2'_"_ '_ _

999 342 _ _

O

75 900

0

_3 500

193999: _ '

2020-06-04

__ _'__'3 750_"'_"'_"'

"2993

2  099979 '
'..4 9.59..- . .

"__69 709 _ _

4000

 

..i....7'2.i'.59.j_'..'..'

' 703.045. .'
_21 853

"679 530
292 712

0

0

Budget'"_"_____'

OfOEOÄOÅ

3 750"_"'""

"'_'7 273___
105 025 _

724.895

 

45763 .

957 '24'2'_

1' 589929" i, 71'8 '9'97' 175993]

 

202'2"'_
Man

2023

O  i

1.959? ..1..','5,9.633.7.

____9'_5 600

   

"9 814  '

"'1'7'_ 239
116 953"_ _

98 182?

"99 080
142 "178

37.33.9515. 955.951?

 

åå???" '

' 959 630
"__' 297 518
__944___ 199

__2 990

"43' '8'?0'l_7_

1 _000?
4  000

1500?
30 __300__

'_'724 999 _'_"
_ 30 015
..?-55 5.1.3"

754913
23197

778 510

' ',4'3'2'44'

921 390
295 ?291
555 55.1.

'1'743'3391739015

Plan2023  _

oåofo.
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