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Initiativärende från Salas Bästa

INLEDNING

Hanna Westman  (SBA) väcker ett initiativärende  i  vilket hon föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta en ny

reviderad budget för 2021, senast mars 2021.

Beredning

Bilaga KS 2020/202/1, Initiativärende —En reviderad budget krävsför att klara

resultatet 2021

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt initiativärendet får ställas och lämnas över till konnnunstyrelsens ordförande för

beredning.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt initiativärendet får ställas och lämnas över till kommunstyrelsens ordförande för

beredning.

Utdrag

kommunstyrelsens ordförande

'7 ,1, Utdragsbestyrkande
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MISSIV 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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MISSIV 

Initiativärende från Salas Bästa angående ändringsbudget 

INLEDNING 

Hanna Westman (Sbä) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 december 
2020 ett initiativärende angående ändringsbudget för 2021. Kommunstyrelsen 
överlämnade ärendet till kommunstyrelsens ordförande för beredning. 

Ärendet 

Hanna Westman (Sbä) beskriver att med anledning av hur stora konsekvenser den 
beslutade ramen till skolan påverkar kommunens totala ekonomi anser hon att en 
ny reviderad ram behöver antas i början av 2021, för att ge skolnämnden möjlighet 
att möjlighet att hålla sin ram. Hanna Westman (Sbä) hänvisar också till den 
osäkerhet som covid-19 sannolikt kommer att innebära även under 2021.  

Sala kommun baserar sin budget på underlag som tas fram av Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), och presenteras i form av skatteunderlagsprognoser. Den 
skatteunderlagsprognos som låg till grund för budgeten för 2021(cirkulär 20:39) 
publicerades av SKR den 1 oktober 2020, och beskrev att prognosen präglades av 
stora osäkerheter. 

Det är naturligtvis möjligt för en kommun att anta en ändringsbudget, och det är 
även min uppfattning att en sådan kan vara nödvändig för 2021. En ändringsbudget 
förutsätter dock, precis som ordinarie budget, att den vilar på solida ekonomiska 
underlag och bedömningar.  

En ändringsbudget kan också påkallas av andra faktorer än de rent driftsmässiga. 
När det gäller investeringsbudgeten har vi i Sala kommun upplevt snabba 
förändringar och stora osäkerheter under 2020. Dessa har gällt såväl 
investeringsbehov som finansieringsmöjligheter. 

Den ekonomiska situationen för Sala kommun för såväl 2020 som 2021 präglas till 
väldigt stor del av osäkerhet. Möjligheten att kunna besluta om en eventuell 
ändringsbudget för 2021 påverkas inte bara av skatteunderlaget för 2021, utan även 
i stor utsträckning av resultatet för 2020, vilket kommer att fastställas ovanligt sent 
på grund av faktorer utom Sala kommuns kontroll, exempelvis besked från staten 
angående återsökning av kostnader för covid-19.  

En eventuell ändringsbudget kan därför, enligt min bedömning, tidigast beslutas i 
samband med bokslut för 2020, som behandlas av kommunfullmäktige i april 2021. 
Bokslutet kommer att behandlas vid särskild beredning den 9-10 mars 2021. 

Bilaga KS 2020/202/2
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Kommunstyrelsen   
 
 

 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar, 

att hänskjuta ärendet till bokslutsprocessen 

 

 

 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Initiativärende 2020-12-09

ÄRENDE — EN REVIDERAD BUDGET KRÄVS FÖR ATT KLARA

RESULTATET  2021.

Med anledning av hur stora konsekvenser den nuvarande fördelade ramen till skolan

påverkar kommunens totala ekonomi anser vi att en ny reviderad ram behöver antas i början

av 2021. loch med att skolnämnden nu ser över vilka åtgärder som måste tas för att spara 20

mkr och det tydligt påvisats i de handlingar som lagts fram att detta innebär enorma

konsekvenser för både verksamheter, personal och framförallt barnen anser vi att det inte är

skäligt att ramen kommer att kunna nås under 202‘]. Det innebär att kommunen istället kan

få ett rejält underskott i skolnämnden 2021 vilket i sin tur påverkar resultatet för kommunens

totala ekonomi. Vi ser det därför som nödvändigt att se över ramtilldelningen igen och

försöka hitta andra åtgärder inom annan icke lagstadgad verksamhet.

I och med att Corona fortsätter att sprida sig och vi dessutom är väldigt osäkra på hur det

kommer att drabba vård och omsorgsförvaltningen, behövs det också finnas möjlighet till att

kunna omfördela de kommunala medlen som vi faktiskt får.

Jag föreslår därför att Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta

en ny reviderad budget för 2021, senast mars 2021.

Hanna Westman, ledamot Salas Bästa

Bilaga KS 2020/202/1


	11.KS § 191 Initiativärende från Salas Bästa
	11.MISSIV initiativ Sbä ändringsbudget KS210107
	Initiativärende från Salas Bästa angående ändringsbudget

	11.Initiativärende Salas Bästa

