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Vision f"ör Sala kommun: "Ar 2024 har Sala kommun passerat 
25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med 
livskraft och god livskvalitet i hela kommunen". 

Modell iör Sala kommuns arbete med mål- och ramstyrning: 

EUROPA 2020 

NATIONELLA MÅL 

VISION - Sala kommun 

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 

Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla 

: Me-dborga~:e Medbor~are Medborgare 

-- - -

Medar:betare Medarbetare Medarbetare 

Hc\llbart samhälle -.--.......,. ~;-. 
flftllbart samhalle HilLbart samhälle 

Ekonomi III Ekonomi Ekonomi 

Sala kommuns styrmodell anpassas nu för att inrymma EU:s fem övergripande 
mål gällande sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning 
samt energi och klimat. Sammantaget handlar de fem EU-målen om att skapa 
en "Smart och hållbar tillväxt för alla". 

• Smart tillväxt - utveckla en ekonomi baserad på kunskap, innovation 
och det digitala samhället. 

• Hållbar tillväxt- främja en resurseffektivare, grönare och 
konkurrenskraftigare ekonomi. 

• Tillväxt för alla - stimulera en ekonomi med hög sysselsättning, 
kompetensutveckling och social och territoriell sammanhållning. 

Dessa tre perspektiv utgör särskilda fokusområden som ska vara vägledande i 
arbetet med strategiska planer och kommande verksamhetsplaner. För Sala 
kommuns del handlar det bland annat om att fokusera på följande områden: 
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• Stärka fåretagsklimatet och verka for nyforetagande, fler etableringar 
och entreprenöriellt tänkande 

• Öka bredbandstillgänglighet - en digital agenda for Sala 
• Ett energi- och resurseffektivt Sala kommun 
• Samverkan på alla plan med det civila samhället for aktiv inkludering, 

ökad delaktighet och minskat utanforskap 

Omvärldsanalys 

Omvärldsanalys ekonomi 
Nedan relateras SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen. 

Bäddat för tillväxt 
Den svenska ekonomin har utvecklats fortsatt svagt under hösten. Positiva 
signaler från omvärlden och från inhemska indikatorer tyder dock på att 
tillväxten tar bättre fart nästa år. Vi bedömer att Sveriges BNP i år växer med 
0,9 procent och nästa år med 2,7 procent. 

I hög grad är det den inhemska efterfrågan som bidrar till att tillväxten ökar 
nästa år -- såväl investeringarna som hushållens konsumtionsutgifter växer i 
relativt snabb takt. Ä ven exporten ökar, men här väntas tillväxten bli mt:r 
begränsad. Utvecklingen i omvärlden har gradvis stärkts under 2013. På de 
t1esta håll ser forutsättningarna ännu bättre ut inför nästa år, men tillväxten 
internationellt kommer trots det inte att nå upp i några högra tal och det far till 
fdljd att också den svenska exportens utveckling biir relativt dämpad. 

Läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis under 2014. 
Nedgången i arbetsiösheten beräknas dock bii liten. Det fortsatt svaga 
arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. 
Löneöki1ingarna fortsätter att u.11derstiga 3 procent och inflationen mätt som 
KPIX (dvs. KPJ exklusive hushållens räntekostnader) håller sig runt l procent 

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. 
efter avdrag for pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt 
fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av pensionsinkomsterna till 
foljd av att den s.k. bromsen aktiveras. 

Tabell l. Nyckeltal iör den svenska ekonomin 
Procentuell rörändring om inte annat anges 

2Gll 2012 2013 2G14 2015 2016 2017 
·------·--

BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 

Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4 1,7 0,8 

Öppen arbetslöshet, nivå 7,8 8,0 8,0 7,8 7,4 6,8 6,6 

Timlön, nationalräk.skap. 3,2 2,8 2,3 2,8 3,2 3,6 4,0 

Timlön, konj.lönestatistik 2,5 3,0 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 

Konsumentpris, KPIX 1,1 1,1 0,5 1,1 1,5 1,8 1,9 

Konsumentpris, KPI 3,0 0,9 0,0 1,3 2,4 2,9 3,2 

Realt skatteunderlag** 2,4 1,9 1,9 l' l 2,1 2,4 1,7 
* Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat/ör regeländringar 
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Åren 2015- 2017 växer skatteunderlaget med omkring 2 procent per år i reala 
termer. Den starka tillväxten är ett resultat framförallt av den återhämtning som 
beräknas ske på arbetsmarknaden. Sammantaget växer antalet arbetade timmar 
i den svenska ekonomin med 4 procent mellan 2014 och 2017. Tillväxten i 
svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan - såväl 
konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker 
också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som 
t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än 
tillväxten i Sverige. 

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas 
långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar 
också pris- och löneökningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna med 2,5 
respektive knappt 3 procent för att sedan öka med 4,0 procent år 2017- ett år 
då den svenska ekonomin återfått konjunkturell balans. Den underliggande 
inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,5 till 1,9 procent. 

Skatteunderlagstillväxten blir bättre om ett par år 
Prognosen för år 2013- 2017 baseras på den samhällsekonomiska bild som 
presenteras kortfattat här ovan. 

Det slutliga taxeringsutfall för år 2012 som skatteverket redovisade den 19 
november visar en ökning av skatteunderlaget med 4,0 procent jä.111fört med 
201 L Aven för 2013 beräknas skatteunderlagstillväxten vara dämpad. Det 
beror främst på att arbetsmarknaden karaktäriserats av en matt konjunktur
återhämtning med måttiig ökning av arbetade timmar och avtagande 
löneökningstakt Nästa år väntas en fortsatt försiktig sysselsättningsök..1ing. 
Men sami:idigt börjar arbetslösheten minska och löneökningstakten tiJltar, 
vilket innebär att löneinkomster bidrar mer till skatteunderlaget än året innan. 
Detta motverkRs dock av en skral ökning av pensionsinkoms1ema tiii föijd av 
svag ökning av inkomstindex i kombination med att den så kallade bromsen i 
det allmänna pensionssystemet aktiveras. Nettoeffekten biir att 
skatteunderlagstiilväxten avtar ytterligare. 

Därefter förutser vi ett par år med stark konjunkturåterhämtning då arbetade 
timmar ökar rejält och även löneökningstakten tilltar samt pensionerna höjs i 
snabbare takt. Resultatet blir att skatteunderlaget växer i paritet med vad den 
gjorde under de sista åren före finanskrisen. 

Omvärldsanalys personal 
För att bidra till Sala kommuns tillväxt fordras kompetens, engagemang och 
utvecklingsinriktade förhållningssätt. Delaktighet skapas och vidmakthålls 
genom medborgar-/medarbetardialog, ett hälsofrämjande ledarskap och 
samverkan. Sala kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av såväl 
befintliga som framtida medarbetare. Kommunens medarbetare och ledare ska 
trivas på sin arbetsplats och känna arbetsglädje och stolthet över att arbeta i 
Sala kommun. De är på så sätt våra bästa marknadsförare. 

I arbetet med jämställdhet, mångfald och integr~tion (studiebesök, praktik och 
arbetstillfållen) har Sala kommun, som kommunens största arbetsgivare, stor 
påverkansmöjlighet 

Arbetet för säkerhet samt fysisk och psykisk hälsa fortsätter för att skapa 
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 
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Kommunstyrelsens förvaltning påverkas inte direkt av utvecklingen av 
demografin. Däremot har befolkningsförändring effekter på en hel del variabler 
som påverkar kornmunens inkomster och utgifter. 

Befolkningsstatistik 

Prognosår/ålder 2013 2014 2015 2016 Tendens 
Totalt Sala kommun 21634 21 661 21 699 21743 Ökad total 

folkmängd 
Förskolebarn, 0-5 år l 395 l 411 l 414 1 392 Oförändrat 
Yngre skolbarn, 6-12 år l 585 l 630 1664 1 696 Ökar 
Högstadieelever, 13-15 år 688 654 647 678 Varierar 
Gymnasieelever, 16-19 år l 026 976 937 932 Minskar 
Befolkning i ålder, 20-64 år i l 904 11832 11759 11 661 Minskar 
Pensionärer i ålder, 65-79 år 3 652 3 777 3 898 4 001 Ökarmycket 
Äldre personer, 80+ år l 385 l 381 l 380 l 383 Oförändrat 

Resultatanalys 
Resultatet för 2013 redovisades i form av ett överskott på ca 22,3 mkr för 
korninlil1Styrelsens förvaltning. Det ekonomiska resultatet handlar om att 
genomföranden av vissa aktiviteter tagit längre tid än beräknat, ökade intäkter 
samt att vissa verksamheter tillfälligt varit underbemannade och därför inte 
hunnit med sitt uppdrag fullt ut. 

Inför 2014 sän..~tes ra.'llen för kommunstyrelsens verksamhet med ca 5,3 mkr. 
Utifrån nuvarande prognos kommer 2014 års resultat att redovisas inom 
fastställd budgetram. Budget for 2014 är i balans och om inget ofömtsett 
händer, hålls budget inom ram hela planperioden. Sa.'ll"lolikt behöver en hel del 
omfördelningar och omprioriteringar ske inom given ram. 

Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål 
Den modell för mål- och ramstyrning som tillämpas i kommunen sedan ett par 
år tillbaka kommer att utvecklas vidare. Dd har hittills varit svårt att formulera 
mål och mäta effekterna av det specifika arbete som kornmunstyrelsen via 
kommunstyrelsens förvaltning utför. Både mål och indikatorer har snarare 
handlat om kommunens verksamhet i stort än vad kommunstyrelsen och dess 
förvaltning uträttat. Från och med 2012-07-01 förändrades även kornmunens 
organisation, vilket medfört att antalet mål som hör hemrna under 
kommunstyrelsens förvaltning ökat kraftigt. 

Lokalbehovsprogram 
Tekniska kontoret vid kommunstyrelsens förvaltning har ett pågående uppdrag 
som handlar om att genomföra en lokalstrategisk kartläggning av hela 
kornmunens nuvarande och kommande lokalbehov. I uppdraget ingår även att 
ta fram förslag på strategiska åtgärder som på sikt leder till ett mer effektivt 
lokal utnyttjande. 

Flera av kommunstyrelsens verksamheter kornmer att beröras av detta arbete 
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Hösten 2013 tillsattes en parlamentariskt sammansatt utredning med uppdrag 
att se över den politiska organisationen, förvaltningsorganisationen samt 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Tidplanen är att utredningen ska 
lägga fram förslag om eventuella förändringar så att beslut kan tas på 
kommunfullmäktige i maj 2014. 

Förändringar föranledda av den parlamentariska översynen kan leda till 
förändringar av kostnaderna för såväl den politiska organisationen som 
förvaltningsorganisationen. Detta får beräknas då kommunfullmäktige fattat 
sitt beslut. 

Verksamhetsområden - förändringar i drift 

Kommunchef 
Under innevarande år kommer ett projekt startas upp i syfte att införa ett 
beslutsstödsystem för kommunens chefer. Beslutsstödssystem är ett IT -verktyg 
som ger enklare och snabbare uppföljning och kontroll. Det underlättar för att 
skapa transparens och ger stöd i såväl budgeteringsarbete, prognos- och 
bokslutsprocesser. För att skapa goda förutsättningar för implementering och 
utveckling av systemet föreslås en projekttjänst som ska ansvara fOr både 
programn1ering och utveckling av systemet. I förlängningen kommer 
beslutsstödssystemet ge ett kraftfullt stöd till kommunens chefer för att kunna 
effektivisera verksamheterna. 

Kow .. nmnstyrelscns förvaltning består av sju olika kontor med vitt spridda 
verksamheter. Flera kontor, som personalkontor, ekonomikontor och 
medborgarkontor, hiir kommunövergripande uppdrag i att ge service och vara 
verktyg i kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning av alla 
kommunens verksamheter. Övriga delar av kommunstyrelsens förvaltning och 
även de andra två förvaltningarna är nischade mot sina specifika 
verksamhetsområden. Resvrser och kompetenser för de mnråden som splli1ner 
över hela eller flera olika verksamhetsfält i kommunen saknas till stor del i 
Sala kommun. Det finns några tjänstemän som på del av sin tjänst har 
övergripande utredningsuppdrag samtidigt som de har en mängd andra uppdrag 
i sin tjänst. För att stärka kommunens uppföljnings- och utvecklingsarbete och 
ge kommunstyrelsen möjlighet till styrning utifrån utredningar av hög kvalitet 
föreslås inrättande av utredartjänst. Fokus ska vara utredningsfunktion 
inklusive omvärldsbevakning på kommunövergripande nivå. 

~edborgarkontor 
Kontoret räknar med högre driftskostnader för ärendehanteringssystem samt e
tjänster under planperioden. IT -enheten föreslås flytta till en mer 
verksamhetsnära lokal och får då även ökad driftssäkerhet 

Det har tidigare funnits medel avsatta för två specialisttjänster på kontoret
IT -strateg och informations strateg. Det finns idag brister i utvecklings- och 
kvalitetsarbetet inom informations- och !T-området. För att samordna, stärka 
och utveckla hela kommunens IT- och informationsarbete föreslås en tjänst 
som IKT -strateg. IKT står för information, kommunikation och teknologi. 
Tjänsten föreslås ha funktionen utredare/projektledare för området utan 
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Under planperiodens forsta år sker nyvaldsutbildning då ny mandatperiod 
inleds. 

Under innevarande år kommer en översyn genomforas i syfte att se över 
kommunstyrelsens forvaltning och de resurser som redan idag arbetar med 
kommunövergripande frågor. Tanken är att se över möjligheterna till 
omstrukturering for att knyta en mindre grupp, med befintliga funktioner och 
eventuellt tillkommande funktioner, som en nära stab till kommunchefen. Den 
ide som kommer prövas är om koncentrering av kommunövergripande resurser 
kan ge mervärde for utveckling av Sala kommun mot Vision 2024. A v de nya 
tjänster som foreslås for planperioden är IKT -strateg och utredningsfunktionen, 
som nämns under rubrik Kommunchef, självklart placerade i en 
kommunövergripande stab. Staben kan vara direkt underställd kommunchef 
eller chef for Medborgarkontoret 

Kultur- och fritidskontor 
Kontoret räknar med ökade driftskostnader for Lärk~mområdet samt Täljstenen 
efter att beslutade investeringar genomforts. För kontorets verksamhet i 
Kaplanen tillkommer kostnader for el och städ. 

Kontoret föreslår förstärkning av medel for arbetet med att förverkliga den 
nyligen antagna kulturplanen. 

Samhällsbyggnadskontor 
Bygg- respektive miljöenheten föreslås fa ytterligare pe1sonalresurser för att 
fullgöra sitt arbete enligt lagstiftning och med hög servicegrad. För plan- och 
utvecklingsenheten har kontoret bedömt behov av ett större resurstillskott för 
att kraftsa.rnla mot Vision 2024 och under planperioden arbeta med 
översiktplan, planprogram och detaljplaner. 

F ör samh.ällsfinansierade tra.'lsporter pågår flera utredningsuppdrag vilket kan 
komma att medfora ökade kostnader. 

Tekniskt kontor 
Kontoret räknar med ökade driftskostnader i samband med forverkligandet av 
Vision 2024. Nya exploateringsområden medfor ökade kostnader fOr gator, 
gatubelysning, snöröjning, skötsel av grönområden och lekplatser. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänsten kommer från och med planperiodens inledning att få ökade 
intäkter från Heby kommun då ny fordelningsmodell av kostnaderna har 
avtalats. Behov av ledarskapsutbildning for nya befäl kommer att uppstå under 
planperioden. 

Ekonomikontor 
Ekonomikontoret har behov av att återbesätta en tjänst som 
ekonomihandläggare. Tjänsten är finansierad under innevarande år men 
finansiering saknas for kommande planperiod. 
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Sammanställning av driftskostnadsförändringar finns i bilaga till Strategisk 
plan 2015-2017. 

Verksamhetsområden - investeringsbehov 
Verksamhetemas investeringsbehov finns presenterade i bilaga till Strategisk 
plan 2015-2017. 

Jenny Nolhage 
Kommunchef 



Sammanställning driftkostnadsförändringar Ksf strategisk plan 2015-2017 

Kontor/Förändring 

Kommunchef 

Beslutsstödssystem 

Beslutsstödssystem 

Bilaga KS 2014 /59/2 

Kvalificerad kommuncentral utredarresurs 

Summa Kommunchef 

Medborgarkontor 

Driftskostnader E-tjänster 

Driftskostnader Ephorte 

IKT-strateg 

Nyvaldutbildning/studiebesök 

Flytt av !T-enheten 

Flytt av !T-enheten 

Summa Medborgarkontor 

Kultur- och fritidskontor 

Hyra av Lärkan efter investering av omkl.rum, läktare 

Lärkan Drift städ av nya omklädningsrum, SOO kvm 

Hyra Täljstenen efter investering Värme, vent, klimat 

Kulturresurs, persona l 

Kaplanen Drift El och städ 

Summa Kultur- och fritidskontor 

Samhällsbyggnadskontor 

Miljöenheten utökning med en tjänst 

Byggenheten utökning med en tjänst 

Planeringsarkitekter 

Bostadsanpassningsbidrag 

Summa Samhäl!sbyggoadskontor 

Tekniskt kontor 

Ökade kostnader för gatubelysning 

Ökad~ kostnader, upphandling av asfaltsentreprenör 

Ökade kostnader, upphandling av snöröjningsentreprenör 

Ökade skötselytor inom parkverksamheten 

Ökade skötselytor inom parkverksamheten 

Ökade skötselområden inom gattJVerksamheten 

Ökade skötselområden inom gatuverksamheten 

Summa Tekniskt kontor 

Räddningstjänst 

Avtal Räddningstjänst Heby kommun 

Ledarskapsutbildning nya befäl 

Ledarskapsutbildning nya befäl 

Fordonsservice 

Summa Räddningstjänst 

Ekonomikontor 

Återbesättande av ekonomihandläggartjänst 

Summa Ekonomikontor 

Nettokostnad totalt Ksf 2015-2017 
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Kontor/Objekt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Med borgarkontor 

Beslutade 

!t-investeringar 775 775 

Bred b a n d sinvester i ng a r 2000 2 000 

Begärda 

!t-investeringar 775 775 775 775 775 

Bred b a n d si nvesteri ng a r 2000 2 000 2 000 2000 2 000 

Centrumbiografen Konferenslokal 130 

Flytt av serverrum till Rådhusgatan 4 470 

Summa Mbk 3 375 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 

Kultur- och fritidskontor 

Begärda 

Biblioteket, förändring av biblioteksrummet 200 200 

Summa Kof 200 200 

Samhällsbyggnadskontor 

Beslutade 

Inköp av mark 500 500 

Försäljning övrig mark -8 000 -8 000 

Försäljning övrig mark 800 800 

Begärda 

Inköp av mark 7000 500 500 500 500 500 

Försäijning övrig mark 2000 2 000 -5 000 -5 000 -5 000 -500 -5 000 

Försäljning övrig mark 800 800 800 800 800 

Summa Sbk 2 300 -4 700 -3 700 -3 700 -3 700 800 -3 700 

Tekniskt kontor 

Seslutade 
Administration/Kontorsledning 280 430 

Kart/Mät 450 125 
Teknisk service 5100 8 610 

Kommunala Gator och vägar 11300 6000 

Parkverksamhet 7 950 6 350 

Gruvans Vattensystem 4000 

VA-verksamheten 21500 25 300 

Lokalförvaitarna 

skolgårdar 2000 2 000 

Inbrottslarm 500 500 

sto r köksutrustning 500 500 

Ventilation Ösby Naturbruksgymnasium 1000 

Mindre justeringar av lokaler 1500 1500 

säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) 1000 1000 

Tillgänglighetsanpassningar 1500 1500 

Rivning av fastigheter 1500 1500 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 800 800 

Tillagningskök 10000 

Begärda 

Kart/mät 25 25 150 475 150 150 150 

Kontorsledning (fd administration) 280 280 430 280 280 

Kommunala gator och vägar 

Normala årliga projekt 6000 6000 6000 6000 6 000 

Åtgärder utifrån bullerkartläggningen-projekt 500 500 



3 (4) 

Stråk för gång- och cykelväg 1000 

Ringgatan etapp 1b 22 000 

Ringgatan etapp 2 s 200 

Särskogstippen etapp 1 so o 
Östrakvarterets exploatering ? 

Ängshagen 4:de kvadranten ? 
Evelund ? 

Hammarhagen ? 

Konsekvenser åtgärdsvalstudie ? 

Parkprogrammet 

Årliga parkprojekt 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Tillgänglighetsanpassad lekplats i stadsparken 1000 

Hundrastgård i stadsparken 300 

Östrakvarterets exploatering ? 

Ängshagen 4:de kvadranten - parkområde ? 

Ängshagen plantering utefter vägen "körsbärsallen" ? 

Evelund ? 

Strandvägen ? 

Lekplatser renovering säkerhet soo soo 
Föryngring stadens trädbestånd so so 
Upprutstning bollplaner lSO 
Vattenförsörjning 

W löpande investeringar för vattenverk 1000 1000 1000 l 000 1000 

Förstudie för reservvattentäkt till Knipkällan 350 

VA-ledningar 

Serviser 300 300 300 300 300 

Områden aktuella för planläggning och utvidgning 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Utbyggnad dagvattenledning 500 500 500 500 500 

5<~ mlingskonto va-sanering 4000 4000 4000 4 000 4000 

Omläggning TS- och vattenledningar 5000 5000 5 000 5000 5 000 

Utökat ve rksamhetsområde pga Va-pian 5000 5000 

TS- och vattenledning Hedåker- Västerfärnebo 1000 

LN oml TS-etapp 2/ V-etapp 1 & 2 Kumla-Sala ? 

Broddbo tryckavlopp och vatten 1500 

Fridhem dagvattendamm 5 500 

Reningsverk 

Ny tvättpress 400 

Löpande investeringar för reningsverken 1000 1000 1000 1000 1000 

Teknisk service 

Förrådsinventarier 150 150 150 150 150 

Personbila r 4 530 s 500 3 350 1650 ? 

Maskiner 940 1570 570 1400 ? 

Verkstadsinventarier/arbetsredskap so so 50 50 50 

Lokalförv<~ltarna 

skolgårdar 2000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Lås och larm 500 500 so o so o so o 
storköksutrustning 500 500 500 500 500 

Mindre justeringar av lokaler 1500 1500 1500 1500 1500 

säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) 1000 1000 1000 1000 1000 

Tillgänglighetsanpassningar 1500 1500 1500 1500 1500 

Rivning av fastigheter 1500 1500 1500 1500 1500 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 800 800 800 800 800 

LOKALUTREDNING ? ? ? ? ? ? ? 

Summa Tk 76 955 56 840 76450 45 125 36 300 35 280 32 230 



4 (4) 
Räddningstjänst 

Beslutade 

Brandbilar 4 250 
övriga investeringar 626 418 
Begärda 

Brandbilar 3 000 4350 4 450 700 
Övningsfält 100 
Andningsskydd 80 80 80 80 80 
Brandmateriel so 50 50 50 so 
Summa Rtj 626 4 668 3130 4480 230 4 580 830 

Ksftotalt 83456 59 783 78655 48680 35 605 43 435 32135 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Driftkostnadsförändring Ar 

Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror 
Förändring 
Demografi 
Omvärldsanalys 1 000 3 500 
Resultatanalys 1 000 2 650 1 210 2 330 
Exploateringsverksamhet 300 300 
Lokalbehovsprogram 50 

Totalt 1 000 3 950 5 060 2 330 - ---

2015 

S:a Netto 
kostnader kostn 

4 500 4 500 
6 190 5190 

600 600 
50 50 

11 340 10 340 

SALA KOMMUN 
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Kommunstyrelsens Förvaltning strategis!< plan 2015-2017 

Drifkostnadsförändring Ar 2016 

--
S:a Netto 

Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 
Förändring 
Demografi 
Omvärldsanalys 1 000 3 500 4 500 4 500 
Resultatanalys 1 000 2 600 "195 2 330 5 725 4 725 
Exploateringsverksamhet 300 300 600 600 
Lokalbehovsprogram -200 -200 -200 

Totalt 1 000 3 900 4595 2130 10 625 9 625 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Dr'ifko.stnadsförändring Ar 2017 

S:a Netto 
Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror kostnader förändr -- -
Förändring 
Demografi 
Omvärldsanalys 1 000 3 600 4 600 4600 
Resultatanalys 1 000 2 600 915 2 330 5 845 4 845 
Exploateringsverksamhet 450 450 900 900 
Lokalbehovsprogram -200 -200 -200 

Totalt 1 000 4 050 4 965 2130 11145 10 145 -



Kommunstyrelsens Förvaltning 

Driftkostnadsförändring 

Förändring 
Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade komme 

Miljöenheten utökning med en tjänst 
Byggenheten utökning med en tjänst 
Planeringsarkitekter 
Kollektivtrafik 
Ändringar i plan- och bygglagen. 

Tekniskt kontor Se även bifogade kommentarer 
Ökade kostnader för gatubelysning 
Ökade kostnader, upphandling av asfaltsentreprenör 
Ökade kostnader, upphandling av snöröjningsentrepr 
Fler invånare i Sala kommun 

Klimatförändringar 
Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 

Kostenheten 

Räddningstjänst Se även bifogade kommentarer 
Beredskapsersättning 

Totalt 

s trategisk plan 

Omvärldsanalys 

- ---

Intäkter Personal 
ntarer --

500 
500 

·- · ·-

;mör 

--

1 000 

2015-2017 

Ar 2015 

S:a Netto 
Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

500 500 
500 500 

2 500 2 500 2 500 

300 300 300 
300 300 300 
400 400 400 

3 500 4 500 4 500 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 

Drifkostnadsförändring Omvärldsanalys 

-·--· 

Förändring Intäkter Personal 
mmentarer Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade ko ------------

Miljöenheten utökning med en tjänst. 
Byggenheten utökning en tjänst. 
Planeringsarkitekter 

Tekniskt kontor 
Ökade kostnader för gatubelysning 
Ökade kostnader, upphandling av asfaltsentrepr 
Ökade kostnader, upphandling av snöröjningsen 
Höjd Va-taxa 

Totalt 

500 
500 

--

;mör 

treprenär 

- 1 000 -· 

2015-2017 

Ar 2016 

S:a Netto 
Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

l 

500 5ool 
500 500 

2 500 2 500 2 500 

300 300 300 
300 300 300 
400 400 400 

3 500 4 500 4 500 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Drifkostnadsförändring Omvärldsanalys Ar 2017 

·r-· 

S:a Netto 
Förändring Intäkter -- Personal Övrigt lokalhyror kostnader förändr 
Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade kommentarer 

·-
Miljöenheten utökning med en tjänst. 500 500 500 

Byggenheten utökning en tjänst. 500 500 500 
Planeringsarkitekter 2 500 2 500 2 500 

Tekniskt kontor 
Ökade kostnader för gatubelysning 300 300 300 

Ökade kostnader, upphandling av asfaltsentreprenör 300 300 3001 

Ökade kostnader, upphandling av snöröjningsentreprenör 500 500 500 

l 

Totalt 1 000 3 600 4 600 4 600 -



Ceii:A8 
Kommentar: Miljöenheten: 

Det pågår en revidering av resurskartläggningen jämfört med kommunens uppgifter enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Resurskartläggningen ska 
hållas aktuell och anpassas efter förändringar i lagarna. Enligt den nuvarande kartläggningen fattas 1 ,5 tjänst motsvarande ca 750 tkr, vilket är en 
minskning från 1 ,8 ~änster. Vissa förändringar i arbetssätt har ef~el<tiviserat verksamheten och på så sätt minskat resursbehovet. Innan resursbehovet är 
kartlagt föreslår enheten en utökning med 1 tjänst, 500 tkr. 

Cell: 18 
Kommentar: Miljöenheten: 

Det pågår en revidering av resurskartläggningen jämfört med kommunens uppgifter en ligt miljöbalken och livsmedelslagen. Resurskartläggningen ska 
hållas aktuell och anpassas efter förändringar i lagarna. Enligt den nuvarande kartläggningen fattas 1,5 tjänst motsvarande ca 750 tkr, vilket är en 
minskning från 1,8 tjänster. Vissa förändringar i arbetssätt har effektiviserat verksamheten och på så sätt minskat resursbehovet. Innan resursbehovet är 
kartlagt föreslår enheten en utökning med 1 tjänst, 500 tlcr. 

Cell: 08 
Kommentar: Miljöenheten: 

Det pågår en revidering av resurskartläggningen jämfört med kornmunens uppgifter enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Resurskartläggningen ska 
hållas aktuell och anpassas efter förändringar i lagarna. Enligt den nuvarande kartläggningen fattas 1,5 tjänst motsvarande ca 750 tkr, vilket är en 
minskning från 1,8 tjänster. Vissa förändringar i arbetssätt har effektiviserat verksamheten och på så sätt minskat resursbehovet. Innan resursbehovet är 
kartlagt föreslår enheten en utökning med 1 tjänst, 500 tkr. 

Ceii:A9 
Kommentar: Byggenheten: 

Kommunens ska bedriva tillsyn över byggandet i kommunen. Enheten prioriterar i första hand att vara konsultativa i handläggningen av inkommande 
ärenden och därmed erbjuda hög tillgänglighet, enkelh(.~t och snabbhet. När det gäller tillsyn sker inget aktivt arbete men anmälningsärenden sker 
skyndsamt. För att arbeta aktivt behövs en annan prioritering eller nya resurser, en tjänst ca 500 tkr. 

Cell: 19 
Kommentar: Byggenheten: 

Kommunens ska bedriva tillsyn över byggandet i kommunen. Enl1eten prioriterar i första hand att vara konsultativa i handläggningen av inkommande 
ärenden och därmed erbjuda hög tillgänglighet, enkelhet och snabbhet. När det gäller tillsyn sker inget aktivt arbete men anmäln ingsärenden sker 
skyndsamt. För att arbeta aktivt behövs en annan prioritering eller nya resu rser, en tjänst ca 500 tkr. 

Cell: 09 
Kommentar: Byggenheten: 

Kommunens ska bedriva tillsyn över byggandet i kommunen. ~nheten prioriterar i första hand att vara konsultativa i handläggningen av inkommande 



ärenden och därmed erbjuda hög tillgänglighet, enkelhet och snabbhet. När det gäller tillsyn sker inget aktivt arbete men anmälningsärenden sker 
skyndsamt. För att arbeta aktivt behövs en annan prioritering eller nya resurser, en tjänst ca 500 tkr. 

Cell: A10 
Kommentar: Planeringsarkitekter: 

Enheten vill och försöker bidra till kommunens tillväxtmål och vision om 25000 invånare år 2024 genom att skapa förutsättningar för god mark- och 
planberedskap och attraktiv kollektivtrafik. Resultatet påverkas enligt ovan till stor del av vilket fokus planarkitekterna kan ha på planarbetet Behovet av 
planresurser på samhällsbyggnadskontoret beror på omfattningen av de politiska planuppdragen t ex översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, 
planprogram och detaljplaner. Hur mycket av tillgängliga planres1Jrser som idag i praktiken avsätts för planarbete beror också av hur många andra 
utredningsuppdrag som fördelas till planerings·- och utvecklingsenheten. Konkret anser kontoret att det behövs en strategi eller handlingsplan som siktar 
mot tillväxtmålet 25000 invånare och fler arbetstillfällen 2024, dvs om 1 O år. Det innebär en ökning med 3300 invånare jämfört med dagens 
befolkningsmängd 21700. Sala behöver alltså öka med 330 invånare per år, vilket kan jämföras med 170 2013, 28 2012, 33 2011 , 36 2010. Här behövs 
en rejäl kraftsamling! En enhetschefsrel<rytering ska ske 2014 och kommer bidra även som planarkitekt Dock är det många planuppdrag som kräver 
både egna resurser och konsultköp, tex kornmuntäckande översiktsplan , östra kvarteren , Evelund, Angshagen , Hammarhagen och vid olika 
markförsäljningar. 

Cell: 11 O 
Kommentar: Planeringsarkitekter: 

Enheten vill och försöker bidra till kommunens tillväxtmål och vision om 25000 invånare år 2024 genom att skapa förutsättningar för god mark- och 
planberedskap och attraktiv kollektivtrafik. Resultatet påverkas enligt ovan till stor del av vilket fokus planarkitekterna kan ha på planarbetet Behovet av 
planresurser på samhällsbyggnadskontoret beror på omfattningen av de politiska planuppdragen t ex översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, 
planprogram och detaljplaner. Hur mycket av tillgängliga planresurser som idag i praktiken avsätts för planarbete beror också av hur många andra 
utredningsuppdrag som fördelas till planerings- och utvecklingsenheten. Konkret anser kontoret att det behövs en strategi eller handlingsplan som siktar 
mot tillväxtmålet 25000 invånare och fler arbetstillfällen 2024, dvs om 1 O år. Det innebär en ökning med 3300 invånare jämfört med dagens 
befolkningsmängd 21700. Sala behöver alltså öka med 330 invånare per år, vilket kan järnföras med 170 2013, 28 2012, 33 2011 , 36 2010. Här behövs 
en rejäl kraftsamling ! En enhetschefsrekrytering ska ske 20'!4 och kommer bidra även som planarkitekt Dock är det många planuppdrag som kräver 
både egna resurser och konsultköp, tex kommuntäckande översiktsplan, Östra kvarteren , Evelund, Angshagen, Hammarhagen och vid olika 
markförsäljningar. 

Cell: 010 
Kommentar: Planeringsarkitekter: 

Enheten vill och försöker bidra till kommunens tillväxtmål ocl1 vision om 25000 invånare år 2024 genom att skapa förutsättn ingar för god mark- och 
planberedskap och attraktiv kollektivtrafik. Resultatet påverkas enligt ovan t ill stor del av vilket fokus planarkitekterna kan ha på planarbetet Behovet av 
planresurser på samhällsbyggnadskontoret beror på omfattningen av de politiska planuppdragen t ex översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, 
planprogram och detaljplaner. Hur mycket av tillgängliga planresurser som idag i praktiken avsätts för planarbete beror också av hur många andra 
utredningsuppdrag som fördelas till planerings- och utvecklingsenheten. Konkret anser kontoret att det behövs en strategi eller handlingsplan som siktar 
mot tillväxtmålet 25000 invånare och fler arbetstillfällen 2024, dvs orn 1 O år. Det innebär en ökning med 3300 invånare jämfört med dagens 
befolkningsmängd 21700. Sala behöver alltså öka med 330 invånare per år, vilket kan jämföras med 170 2013, 28 2012, 33 2011 , 36 2010. Här behövs 
en rejäl kraftsamling ! En enhetschefsrekrytering ska ske 20·14 och kommer bidra även som planarkitekt Dock är det många planuppdrag som kräver 



både egna resurser och konsultköp, tex kornmuntäckande översiktsplan, östra kvarteren , Evelund, Ängshagen, Hammarhagen och vid olika 
markförsäljningar. 

Cell: A11 
Kommentar: Kollektivtrafik: 

För samhällsfinansierade transporter finns ett antal utredningsuppdrag som pågår och där eventuella beslut påverkar budget för verksamheterna. 1) 
Uppdrag från KS 2014-02-06 att utreda kostnader för att Kilbo och Heden får utökade busstider till två hemturer. Arbetet påbörjat men kostnader 
fortfarande okänt. Kostnadsberäkning för Kil bo från VL med förstärkta turer förslag 1 kostnadsökning 1,4 milj, förslag 2 kostnadsökning 3,8 milj. För 
Heden fortfarande okänt. 2) Förändrade riktlinjer från KS beslut 2014 gällande särskola, dag lig verksamhet, arbetsresor, specialfordon i färdtjänst 
påverkar kostnader och eventuellt också antalet upphandlade specialfordort Möjligheten ti ll samordn ing minskar vilket kräver ökat antal fordon, samt 
ökat behov av specialfordon. Kostnad okänd. 3) Uppdrag att komplettera Tätortsutredningen Silverlinjen och dess framtida utformning. Om/när politiskt 
beslut tas okänt och vilka kostnader det kan medföra beroende på viket beslut som fattas. Preliminär kostnadsökn ing 450-500 tkr/år. 

Kostnadsuppräkning från trafikmyndigheten på linjelagd trafik ca 3%. Belopp meddelas Sala kommun under våren 2014 inför 2015. 
Kostnadsuppräkning från Samtrafik för särskild kollektivtrafik ca 3%. Belopp meddelas Sala kommun under våren 2014 inför 2015. 

Cell: A12 
Kommentar: Ändringar i plan- och bygglagen: 

Enligt ett förslag som regeringen i februari lämnat till lagrådet, och som kan komma att träda i kraft redan till sommaren 2014 kan det bli möjligt att utan 
bygglov bygga till sitt bostadshus med 15 kvadratmeter, att inreda ytterligare en bostad i huset, och att bygga max två takkupor av begränsad storlek. 
Dessutom kan det bli tillåtet att, förutom nuvarande 15 kvadratmeter friggebod, utan bygglov uppföra ytterligare en komplementbyggnad på 25 
kvadratmeter som också ska kunna användas som permanentbostad. Bygglovfriheten ska gälla i vissa fall , men bygglovplikt ska kvarstå i andra fall. l de 
fall bygglovfriheten införs ska, i stället för bygglovansökan, en anmälan lämnas in till byggnadsnämnden som innan man ger startbesked ska bedöma om 
kraven i Boverkets byggregler kan förväntas bli uppfyllda. 
De ändrade reglerna, som alltså fortfarande bara är ett förslag, kornmer knappast att i någon större utsträckning påverka arbetsvolymerna för 
byggenheten. l någon mån en minskning av antalet bygglovärenden som uppvägs av en ökad volym anmälningsärenden. Dessutom kommer de nya 
reglerna att ställa krav på en ökad tydlig information, och kan~ke blir det ocKså en ökad volym tillsynsärenden när reglerna missförstås och klagomål 
inkommer från grannarna. 

Cell: A18 
Kommentar: Fler invånare i Sala kommun: 

Kommunens vision att öka tillväxten och inflyUningen medför utmaningar för den kommunala infrastrukturen. 
En kraftig utveckling i Sala tätort eller anslutning av områden, idag utanför det kommunala verksamhetsområdet skulle, innebära att reningsverkets 
kapacitet behöver utredas. 
Med nya exploateringsområden ökar även driftområdena för gata/parkverksamheterna. Områdena kommer att ha gator, gatubelysning, grönområden 
och lekplatser. Dessa kommer behövas driftas och unaerhållas. 



Grönområden kommer att behöva klippas, rensas och röjas. Lekplatser kommer att behöva tillsyn och besiktningar, samt tömning av papperskorgar och 
hund latriner. Gatorna kommer att kräva snöröjning och framöver beläggningsunderhålL 

Cell: A19 
Kommentar: Klimatförändringar: 

Enligt forskningen är resultatet av klimatförändringarna allt kraft1gare och fler nederbördstillfällen kornmer inträffa. Detta innebär en stor utmaning för 
dag- och spillvattennätet Ett otillräckligt utbyggt dagvattensystemet kan innebära skador på egendom och anläggningar. Ökad nederbörd innebär större 
vattenvolymer till reningsverket, då spillvattenledningsnätet ej är t~tt för inläckande vatten . Dessa ökade vattenvolymer, som kommer stötvis, påverkar 
reningsprocessen negativt och kan i värsta fall slå ut den biologiska reningen. Detta leder till ökad belastning av fosfor och kväve till Sagån. 
För att motverka dessa negativa effekter måste underhållet av befintliga va-ledningar ständigt ses över och åtgärdas, i en högre takt än som nu sker. 
Även ett intensivare arbete med att separera dag. tak- och dräneringsvatten från spillvattennätet krävs. Utöver detta har va-huvudmannen börjat ställa 
högre krav på fördröjning och lokalt omhändertagande på dagvatten. 
Tekniska kontoret ska ta fram en dagvattenpolicy och plan för att llantera dessa frågor för framtiden. Det kommer kräva både större investeringar men 
även ökad budget för drift, för flera enheter inom tekniska kontoret. 

Ceii:A20 
Kommentar: Vattenförvaltningens åtgärdsprogram: 

Under planperioden, i december 2014, kommer vattendelegationen anta ett nytt åtgärdsprogram. Innehållet i detta åtgärdsprogram är ännu ej känt, men 
väsentliga frågor samråds under vintern/våren 2013. Att stora krav kommer ställas på va-huvudmannen och vattentjänsterna är mycket troligt. 

Ceii:A21 
Kommentar: Kostenheten: 

Måltidsenheten som enhetens namn är fr.o.rn. 1/7 2014, kommer att fokusera pa måltiderna. 

Att fokusera på måltiden från livsmedeisupphandling till att måltiden äts upp av gästen är i dag mer aktuellt än någonsin. 
För att vara ett konkurrenskraftigt kommunalt alternativ för servering av offentliga måltider har satsning gjorts på att implementera högre kompetens i 
enheten. Det är vikigt att förstå varför vi gör saker och inte bara att utföra sysslor i ett kök. Det finns en mening att servera god mat med god doft och 
tilltalande utseende i rätt temperatur i en tilltalande miljö. Att följa med och ge fortsatt kompetensutveckling till måltidsenhetens medarbetare kommer att 
vara "a och o" för enheten och Sala kommun. Det är viktigt att följa med i tiden. 

Detta stämmer helt överens med de vindar sorn blåser i övriga Sverige. 

l det offentliga mat-Sverige fokuserar man på att måltidstiderna är de rätta. De bör schemaläggas inte tidigare än kl. 11 inom skolan och inte t idigare än 
kl.11 :30 för de äldre. 

Det innebär att vi kommer följa i dessa spår. Genom omorganisationen som genomförs 2014 ska mer fokus ligga på god samverkan mellan kund( skf 
och vof) och leverantör (måltldsenheten). Processen ska kvalitet.ssakras, allt för att gästerna ska få så goda, näringsriktiga och säkra måltider som 
möjligt. 



Ceii:A24 
Kommentar: Beredskapsersättning: 

Ändrad beräkning för beredskapsersättning i Allmänna bestämmelser (AB) från 21 04-·1 0-01 -ekonomisk påverkan är osäker, kan eventuellt leda till 
högre kostnader. 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Driftkostnadsförändring Demografi 2015 

~ersonal S:a Netto 
Förändring Intäkter Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

! 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 

l 

~ 

---
Totalt - -- - - ---~--·- ----- ------··---



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Drifkostnadsförändring Demografi 2016 

-- -.-· 
S:a Netto 

Förändring Intäkter Personal ··-- Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

-Totalt ---· l -
----



Kommunstyrelsens Förvaltning 2015-2017 

Drifkostnadsförändring Demografi 2017 

S:a Netto 
Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

i 

-·--
Totalt 

-



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015~2017 

Driftkostnadsförändring Resultatanalys Ar 2015 

S:a Netto 
Förändring Intäkter Personal Övrigt lokalhyror kostnader förändr -- -
Kommunchef Se även bifogade kommentarer ----------
Beslutsstödssystem 500 300 800 800 
Kvalificerad kommuncentral utredarresurs 630 630 630 

Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer --
Driftskostnader E-tjänster 165 165 165 
Driftskostnader Ephorte 180 180 180 
l KT -strateg 554 554 554 
Nyvaldutbildning/studiebesök 230 230 230 

Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade kommentarer 
Bostadsanpassningsbidrag 250 250 250 

Kultur- och fritidskontor - --
Hyra av Lärkan efter investering av omkl.rum, läktare 1 200 1 200 1 200 
Lärkan drift städ av nya omklädningsrum, 500 kvm 100 100 100 
Hyra Täljstenen efter investering värme, vent, klimat 600 600 600 
Kulturresurs, personal 400 400 400 
Kaplanen drift el och städ 530 530 530 

Tekniskt kontor Se även bifogade kommentarer ---
VA-kollektivet- översyn av VA-taxan l 

Måltidsenheten 

Räddningstjänst Se även bifogade kommentarer 
Avtal Räddningstjänst Heby kommun 1 000 -1 000 
Ledarskapsutbildning nya befäl 50 85 135 135 

Ekonomikontor Se även bifogade kommentarer 

Aterbesättande av ekonomihandläggartjänst 416 416 416 - -----
Totalt 1 000 2 650 1 210 2 330 6 190 5190 - ··-'-· -- -



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 

Drifkostnadsförändring Resultatanalys 
, ___ 

Förändring Intäkter Personal -
Kommunchef Se även bifogade kommentarer 

Beslutsstödssystem 
---------

Kvalificerad kommuncentral utredarrasurs 

Medborgarkontor Se även bifogade kommenta 
Driftskostnader E-tjänster 
Driftskostnader Ephorte 
IKT-strateg 

re r 

ommentarer Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade k -
Bostadsanpassningsbidrag 

Kultur- och fritidskontor 
ktare 
vm 

Hyra av Lärkan efter investering av omkl.rum, la 
Lärkan Drift städ av nya omklädningsrum, 500 k 
Hyra Täljstenen efter investering Värme,vent, k :mat 
Kulturresurs, personal 
Kaplanen Drift El och städ 

Tekniskt kontor 
Förändrad utformning av VA-taxan 

Räddningstjänst Se även bifogade kommenta 
Avtal Räddningstjänst Heby kommun 

Ekonomikontor Se även bifogade kommenta/i 
Aterbesättande av ekonornihandläggartjänst 

re r --

~r 

--
Totalt 

500 
630 

,_ 

554 

100 

400 

·---· 

1 000 

416 
1 000 2 600 ---· 

2015-2017 

Ar 2016 

S:a Netto 
Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

200 700 700 
630 630 

'165 165 165 
180 180 180 

554 554 

250 250 250 

1 200 1 200 1 200 
100 100 

600 600 600 
400 4ool 

530 530 530 

-1 000 

416 416 
795 2 330 5 725 4 725 



Kommunstyrelsens Förvaltning 

Drifkostnadsförändring 

Förändring -----
Kommunchef Se även bifogade kommentarer 
Beslutsstödssystem 
Kvalificerad kommuncentral utredarresurs 

Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer 

Driftskostnader E-tjänster 
Driftskostnader Ephorte 
l KT -strateg 

-

Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade komme 
Bostadsanpassningsbidrag 

Kultur- och fritidskontor 
Hyra av Lärkan efter investering av omkl.rum, läktare 
Lärkan Drift städ av nya omklädningsrum, 500 kvm 
Hyra Täljstenen efter investering Värme, vent, klimat 
Kulturresurs, personal 
Kaplanen Drift El och städ 

Tekniskt kontor ----

Räddningstjänst Se även bifogade kommentarer 
Avtal Räddningstjänst Heby kommun · 
Fordonsservice 

Ekonomikontor Se även bifogade kommentarer 
Aterbesättande av ekonomihandläggartjänst. ----
Totalt 

strategisk plan 

Resultatanalys 

·-r--

Intäkter Personal 

--
500 
630 

554 

are r - ---··-

--
100 

400 

1 000 

··-
416 

1 000 2 600 
·-

2015-2017 

Ar 2017 

S:a Netto 
Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

200 700 700 
630 630 

165 165 165 
180 180 180 

554 554 

250 250 250 

1 200 1 200 1 200 
100 100 

600 600 600 
400 400 

530 530 530 

-1 000 
120 120 120 

416 416 
915 2 330 5 845 4 845 



Cell: AB 
Kommentar: Beslutsstödssystem: 

Projekttjänst för programmering och utveckling av 
beslutsstödssystem. 300 tkr på övrigt beräknas på 200 tkr för licenser och 100 tkr för utbildning för systemansvariga i programmering etc. 

Cell: 18 
Kommentar: Beslutsstödssystem: 

Projekttjänst för programmering och utveckling av 
beslutsstödssystem. 300 tkr på övrigt beräknas på 200 tkr för licenser ocl1 100 tkr för utbildning för systemansvariga i programmering etc. 

Ceii:Q8 
Kommentar: Beslutsstödssystem: 

Projekttjänst för programmering och utveckling av 
beslutsstödssystem. 300 tkr på övrigt beräknas på 200 tkr för licenser och ·1 00 tkr för utbildning för systemansvariga i programmering etc. 

Cell: A12 
Kommentar: Driftkostnader E-tjänster: 

Licenskostnader och utveckling 

Cell: 112 
Kommentar: Driftkostnader E-tjänster: 

Licenskostnader och utveckling 

Cell: Q12 
Kommentar: Driftkostnader E-tjänster: 

Licenskostnader och utveckling 

Cell: A13 
Kommentar: Driftkostnader ephorte: 

Licenskostnader, politikermodul och utveckling 

Cell: 113 
Kommentar: Driftkostnader ephorte: 

Licenskostnader, politikermodul och utveckling 

Cell: Q13 
Kommentar: Driftkostnader ephorte: 

Licenskostnader, politikermodul och utveckling 

Cell: A14 
Kommentar: IKT-strateg: 

IT, Information och Kommunikation 



Cell: 114 
Kommentar: IKT-strateg: 

IT, Information och Kommunikation 

Cell: Q14 
Kommentar: IKT -strateg: 

IT, Information och Kommunikation 

Cell: A15 
Kommentar: Nyvaldutbildning: 

KS, utbildningar och studiebesök 

Cell: A18 
Kommentar: Bostadsanpassningsbidrag: 

Utökat anslag tör bostadsanpassningsbidrag. Anpassnmg till faktiska kostnader enligt senaste bokslutet. 

Cell: 118 
Kommentar: Bostadsanpassningsbidrag: 

Utökat anslag för bostadsanpassningsbidrag. Anpassning till faktiska kostnader enligt senaste bokslutet. 

Cell: Q18 
Kommentar: Bostadsanpassningsbidrag: 

Utökat anslag för bostadsanpassningsbidrag. Anpassning till faktiska kostnader enligt senaste bokslutet. 

Ceii: A28 
Kommentar: VA-kollektivet- översyn av VA-taxan: 

Under 2013 justerades va-taxan när det gäller förbrukningstaxan. Under planperioden kommer den kommunala va-taxan återigen ses över och arbetas 
om, speciellt vad gäller debitering av dagvatten från gator, vägar och allmän mark. Mårsättningen är att ha en ny va-taxa som börjar gälla 1 januari 2016 

Ceii:A29 
Kommentar: Måltidsenheten: 

En fantastisk satsning görs för att måltidsenheten ska ha änsrnålsenliga kök. Detta gör det möjligt att tillaga goda, näringsriktiga måltider med modern 
teknik. 
De nya köken förbättrar arbetsmiljön och ökar möjligheten till att ta vara på och handla in närproducerade livsmedel. 
För att nå ett bra resultat så väl kvalitetsmässigt som el<onomiskt krävs att vi tar vara på köken och dess utrustning, men även dess medarbetare oc~ 
kompetens. 
stor vikt bör läggas på kompetensutveckling och teamarbete. 
Viktigt även att medarbetarna får förutstmningar att skapa en atmosfär där gästen gärna kommer och äter. 



Allt för att den offentliga måltiden ska vara en positiv upplevelse med god kvalitet så att de äldre får möjlighet att ha en aktiv dag och att våra elever får 
de bästa förutsättningar att lära in det de ska under en skoldag. 

Ceii:A32 
Kommentar: Avtal Räddningstjänst Heby kommun: 

Ny beräkningsgrund avseende kostnadsfördelning för Räddningstjänsten innebär ökade kostnader för Heby kommun. 

Cell: 132 
Kommentar: Avtal Räddningstjänst Heby kommurl: 

Ny beräkningsgrund avseende kostnadstördelning för Räddningstjänsten innebär ökade kostnader för Heby kommun. 

Cell: Q32 
Kommentar: Avtal Räddningstjänst Heby kommun: 

Ny beräkningsgrund avseende kostnadsfördelning för Häddnings~iänsten innebär ökade kostnader för Heby kommun. 

Cell: Q33 
Kommentar: Fordonsservice: 

Aterkommande service på märkesverkstad av 10 stycken tunga brandfordon enligt ny 3-·årsplan. 

Cell: A36 
Kommentar: Aterbesättande av ekonomihandläggartjänst: 

Aterbesättande av ekonomihandläggare. 
Ekonomikontoret har behov av att återbesätta en tjänst som ekonomihandläggare. Tjänsten är finansierad under 2014 men ekonomiska resurser saknas 
from 2015. 

Arbetsuppgifterna består bia av bokföring, redovisningar från verksamheter, av-stämningar av konton, hantering av likvidströmmar både manuellt och i 
ekonomisy-stemet, kommunen~. kravhantering , stöd till SIFAB. Tjtinsten utgör också första backup ti!i kassan och backup till leverantörsreskontran, 
verksamheter som måste fungera varje dag. 

En befattning (80 %) som arhetat med leverantörsresl<ontran dras under 2014 in i samband med pensionsavgång. Befattningen kommer inte att 
återbesättas. Ekono-mikontoret kommer därmed ha fårre ekonomihandläggare vilket ställer krav på omedelbar backup vid arbetstoppar, semestrar och 
sjukfrånvaro. 

Om tjänsten som ekonomihandläggare inte får återbesättas måste vikarier med erfa-renhet kunna tas in omgående vid behov. Ekonomihandläggare 
med erfarenhet som snabbt kan anlitas finns hos företag som säljer ekonomiadministrativa tjänster. Anli-tande av externa tjänster från sådana 
serviceföretag är mycket dyrbara. 

Om tjänsten inte får återbesättas m3ste kravhantering och servicen till SIFAB läggas ut externt. Intern service till förvaltningarna avseende 
kravhanteringen upphör, förvaltningarna får ta ett eget ansvar gentemot gäldenärerna. Förvaltningarna får även ta ansvar mot anlitat 
j u risVinkassaföretag. 

Tjänsten kostar ca 416 tkr in kl. arbetsgivaravgifter. Intäkter som kommunen tar ut i form av avgifter i kravhanteringen kan variera men ligger mellan 100-



160 tkr i 2014 års bokslut. Dessa avgifter som bokförs på finansförvaltningen försvinner till stor del. Kommunen erhåller 100 tkr för stödet till SIFAB. 
Detta stöd försvinner och SIFAB får förmodligen en högre kostnad vid anlitande av extern revisionsbyrå. Vika-riekostnader tillkommer. 

Minskade avgifter (1 00 tkr) , förlorad ersättning frå:1 SIFAB (1 00 tkr) ställt. i relation till kostnad för tjänsten (416 tkr) ger ett överskott på ca 200 tkr vilket 
kan komma att behöva användas ti!l köp av externa ekonomiadministrativa tjänster. 200 tkr motsvarar ca 7-8 veckors vikarieinsatser vilket inte är 
orealistiskt med beaktande av arbetstoppar, semestrar och sjukfrånvaro. 

Den slutsats som kan dras är att om tjänsten inte återbesätts kan det i sämsta fall bli en merkostnad för kommunen och SIFAB. 

Cell: 136 
Kommentar: Aterbesättande av ekonomihandläggartjänst: 

Aterbesättande av ekonomihandläggare. 
Ekonomikontoret har behov av att återbesätta en ljänst som ckonomihandläggare. Tjänsten är finansierad under 2014 men ekonomiska resurser saknas 
from 2015. 

Arbetsuppgifterna består bia av bokföring, redovisningar från ·verksamheter, av-stämningar av konton , hantering av likvidströmmar både manuellt och i 
ekonomisy-stemet, kommunens kravhantering, stöd till SIFAB. Tjtlnsten utgör också första backup till kassan och backup till leverantörsreskontran, 
verksamheter som måste fungera varje dag. 

En befattning (80 %) som arbetat med leverantörsreskontran dras under 2014 in i samband med pensionsavgång. Befattningen kommer inte att 
återbesättas. Ekono-mikontoret kornmer därmed ha färre ekonomihandläggare vilket ställer krav på omedelbar backup vid arbetstoppar, semestrar och 
sjukfrånvaro. 

Om ljänsten som ekonomihandläggare inte får återbesättas måste vikarier med erfa-renhet kunna tas in omgående vid behov. Ekonomihandläggare 
med erfarenhet som snabbt kan anlitas finns hos företag som säljer ekonomiadministrativa tjänster. Anli-tande av externa tjänster från sådana 
serviceföretag är mycket dyrbara. 

Om tjänsten inte får återbesättas måste kravhantering och se;vicen till SIFAB läggas ut externt. Intern service till förvaltningarna avseende 
kravhanteringen upphör, förvaltningarna får ta ett eget ansvar gentemot gäldenärerna. Förvaltningarna får även ta ansvar mot anlitat 
j u rist/i n kassoföretag. 

Tjänsten kostar ca 416 tkr in kl. arbetsgivaravgifter. Intäkter som kommunen tar ut i form av avgifter i kravhanteringen kan variera men ligger mellan 100-
160 tkr i 2014 års bokslut. Dessa avgifter som bokförs på finansförvaltningen försvinner till stor del. Kommunen erhåller 100 tkr för stödet till SIFAB. 
Detta stöd försvinner och SIFAB får förmodligen en högre kostnad vid anlitande av extern revisionsbyrå. Vika-riekostnader tillkommer. 

Minskade avgifter (100 tkr), förlorad ersättning från SIFAB (100 tkr) ställt i relation till kostnad för tjänsten (416 tkr) ger ett överskott på ca 200 tkr vilket 
kan komma att behöva använde~s till köp av externa ekonomiadministrativa tjänster. 200 tkr motsvarar ca 7-8 veckors vikarieinsatser vilket inte är 
orealistiskt med beaktande av arbetstoppar, semestrar och sj ukf~ånvaro . 

Den slutsats som kan dras är att om tjänsten inte återbesätts kan det i sämsta fall bli en merkostnad för kommunen och SIFAB. 



Cell: 036 
Kommentar: Aterbesättande av ekonomihandläggartjänst: 

Aterbesättande av ekonomihandläggare. 
Ekonomikontoret har behov av att återbesätta en tjänst som ekonomihandlc'3ggare. Tjänsten är finansierad under 2014 men ekonomiska resurser saknas 
from 2015. 

Arbetsuppgifterna består bia av bokföring, redovisningar från verksamheter, av-stämningar av konton, hantering av likvidströmmar både manuellt och i 
ekonomisy-sternet, kommunens kravhantering, stöd till SIFAB. Tjänsten utgör också första backup till kassan och backup till leverantörsreskontran, 
verksamheter som måste fungera varje dag. 

En befattning (80 %) som arbetat med leverantörsreskontran dras under 2014 in i samband med pensionsavgång. Befattningen kommer inte att 
återbesättas. Ekono-mikontoret kommer därmed ha färre ekonornihandl:3ggare vilket ställer krav på omedelbar backup vid arbetstoppar, semestrar och 
sjukfrånvaro. 

Om tjänsten som ekonomihandläggare inte får återbesättas måste vikarier med erfa-renhet kunna tas in omgående vid behov. Ekonomihandläggare 
med erfarenhet som snabbt kan anlitas finns hos företag som säljer ekonomiadministrativa tjänster. Anli-tande av externa tjänster från sådana 
serviceföretag är mycket dyrbara. 

Om tjänsten inte får återbesättas måste kravhantering och servicen till SI~AB läggas ut externt. Intern service till förvaltningarna avseende 
kravhanteringen upphör, förvaltningarna får ta ett eget ansvar gentemot gäldenärerna. Förvaltningarna får även ta ansvar mot anlitat 
jurist/inkassoföretag. 

Tjänsten kostar ca 416 tkr inl<l. arbetsgivaravgifter. Intäkter se m kommunen tar ut i form av avgifter i kravhanteringen kan variera men ligger mellan 100-
160 tkr i 2014 års bokslut. Dessa avgifter som bokförs på finansförvaltningen försvinner till stor del. Kommunen erhåller 100 tkr för stödet t ill SIFAB. 
Detta stöd försvinner och SIFAB får förmodligen en högre kostnad vid anlitande av extern revisionsbyrå. Vika-riekostnader tillkommer. 

Minskade avgifter (100 tkr), förlorad ersättning från SIFAB (100 tkr) ställt i relation till kostnad för tjänsten (416 tkr) ger ett överskott på ca 200 tkr vilket 
kan komma att behöva användas till köp av externa ekonomiadministrativa ijänster. 200 tkr motsvarar ca 7-8 veckors vikarieinsatser vilket inte är 
orealistiskt med beaktande av arbetstoppar, semestrar och sjukfrånvaro. 

Den slutsats som kan dras ärattorn tjänsten inte återbesätts kan det i sämsta fall bli en merkostnad för kommunen och SIFAB. 



Kommunstyrelsens Förvaltning 

Driftkostnadsförändring 

Förändring _ 
Samhällsbyggnadskontor Se även bifogade kommentarer 
Fastighetsförsäljning 

Tekniskt kontor Se även bifogade kommentarer 
Ökade skötselytor inom parkverksamheten 
Ökade skötselområden inom gatuverksamheten 
Konsekvenser VA-plan 

Totalt 

strategisk plan 

Exploatering 

Intäkter Personal 
-r-·--

-
l 

- 200 
100 

300 _ ......... _ 

2015-2017 

Ar 2015 

S:a Netto 
Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

100 300 300 
200 300 300 

300 600 600 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015~2017 

Drifkostnadsförändring Exploatering Ar 2016 

-- ~ 

S:a Netto 
Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 

Tekniskt kontor --
Ökade skötselytor inom parkverksamheten 200 100 300 300 
Ökade skötselområden inom gatuverksamheten 100 200 300 300 
Höjd VA-taxa 

Totalt 300 300 600 600 ·--



Kommunstyrelsens Förvaltning 2015-2017 

Drifkostnadsföränd r i ng Exploatering Ar 2017 

-- r"" 

___ .. 
S:a Netto 

Förändring Intäkter Personal - Övrigt Lokalhyror kostnader förändr ! 

Tekniskt kontor 
Ökade skötselytor inom parkverksamheten 300 200 500 500 
Ökade skötselområden inom gatuverksamheten 150 250 400 400 

Totalt 
--~--

450 _....__ __ 450 900 900 



Cell: AB 
Kommentar: Fastighetsförsäljning: 

Uppdrag att s~lja fastigheter d~r kommunen inte har verksamheter kraver utökade resurser för planläggning då objekten i många fall är enbart tillåtna för 
allm~nt ~ndamål. 

Cell: A13 
Kommentar: Konsekvenser VA-plan : 

De investeringar som kr~vs för att uppfylla kommande va-plan kornmer resultera i ökade driftkostnader i bland annat utökning i verksamhetsområden, 
pumpstationer, nyinvestering i ledningsn~tat samt tillsyn och underhåll av ledn ingsn~tet. Detta kan komma att påverka va-taxan. Konsekvenserna av 
ökade investeringar ~r ~ven högre kapitaltjänstkostnader. 
Utifrån den dagvattenplanen och i och med det pågående arbetet med dagvattenpolicy och plan kan ökade driftskostnader uppstå för t ex underhåll av 
ledningsnat, utj~mningsmagasin och skötsel för torra dagvatten dammar, som vattenfylls vid överbelastning i dagvattennätet Detta kan komma att 
påverka bland annat va-taxan samt ~ven driften för gata/park 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Driftkostnadsförändring Lokalbehovsprogram Ar 2015 

·- . 
S:a Netto 

Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokall ~yror kostnader förändr 
Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer 

Flytt av !T-enheten 50 501 50 

l 

l 

l 

l 
l 

·- -- -
Totalt -·. 50 501 50 - . 



Kommunstyrelsens Förvaltning 

Drifkostnadsförändring 

Förändring 
Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer 
Flytt av IT -enheten 

Totalt 

s trategisk plan 

Lokalbehovsprogram 

.-· 

Intäkter Personal 
r---

2015-2017 

Övrigt Lokalhyror 

-200 

-200 

Ar 2016 

S:a Netto 
kostnader förändr 

-200 -200 

l 

-200 -200 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Drifkostnadsförändring Lokalbehovsprogram Ar 2017 

--
S:a Netto 

1 Förändring Intäkter Personal Övrigt Lokalhyror kostnader förändr 
Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer 

Flytt av IT -enheten -200 -200 -200 

- ~-

Totalt 
----- ---- -- l -200 -200 -200 

- - ·- - - - ---·- ·---- - -- ---



Cell: AB 
Kommentar: Mbk Flytt av !T-enheten: 

Verksamhetsutveckling och eliminerad sårbarhet 

Cell: 18 
Kommentar: Mbk Flytt av !T-enheten: 

Verksamhetsutveckling och eliminerad sårbarhet 

Ceii:Q8 
Kommentar: Mbk Flytt av !T-enheten: 

Verksamhetsutveckling och eliminerad sårbarhet 



Kommunstyrelsens Förvaltning strategisk plan 2015-2017 

Investeringsutgift 

l 20151 20161 20171 2018 
Investeringar i beslutad plan 
Medborgarkontor 
!t-investeringar 

l 775 
Bredbandsinvesteringar 2 000 

Samhällsbyggnadskontor 
Inköp av mark 500 
Försäljning övrig mark -8 000 
Försäljning övrig mark 800 

Räddningstjänst 
Brandbilar 
övriga investeringar 

1 
626 

Summa Investeringar enligt beslutad plan -3 299 

Förslag nya anslag samt 2017-2021 
Medborgarkontor Se även bifogade kommentarer 
Centrumbiografen Konferenslokal 130 
!t-investeringar 

l l 7751 7751 7751 7751 775 
Bredbandsinvesteringar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Flytt av serverrum till Rådhusgatan 4 470 

Samhällsbyggnadskontor 
Inköp av mark 7 000 500 500 500 500 500 
Försäljning övrig mark 2 000 2 000 -5 000 -5 000 -5 000 -500 -5 000 
Försäljning övrig mark 800 800 800 800 800 

Kultur- och fritidskontor 
Biblioteket, förändring av biblioteksrummet l 

l 2001 200 

Räddningstjänst 
Brandbilar 

! l l 3 0001 4 3501 l 44501 700 
Övningsfält 100 



Andningsskydd 
Brandmateriel 

Summa Förslag nya anslag 

Totalsumma beslutad plan samt nya förslag 

Differens mot plan 

Tekniska 

Investeringar i beslutad plan 
Administration 
Kart/Mät 
Teknisk service 
Kommunala Gator och vägar 
Parkverksamhet 
Gruvans Vattensystem 
VA-verksamheten 

Lokalförvaltarna 
skolgårdar 
Inbrottslarm 
storköksutrustning 
Ventilation Ösby Naturbruksgymnasium 
Mindre justeringar av lokaler 
säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) 
Tillgänglighetsanpassningar 
Rivning av fastigheter 
Fastigheter med kulturhistoriskt värde 
Tillagningskök 
Summa Investeringar enligt beslutad plan 

Förslag nya anslag samt 2017-2021 

9 800 

6 501 

9 300 

2015 

280 
450 

5 100 
11 300 
7 950 
4 000 

21 500 

2 000 
500 
500 

1 000 
1 500 
1 000 
1 500 
1 500 

800 
10 000 
70 880 

2 200 

2 943 

2 200 

2016 

80 
50 

2 205 

2 205 

2017 

80 
50 

3 555 

3 555 

2018 

80 
50 

-695 

-695 

2019 

80 
50 

8155 

8155 

2020 

80 
50 

-95 

-95 

2021 



Tekniskt kontor Se även bifogade kommentarer 
Kartirnät 25 25 150 475 150 150 150 
Kontorsledning (fd administration) 280 280 430 280 280 

Kommunala gator och vägar 
Normala årliga projekt 6 0001 6 0001 6 0001 6 0001 6 000 
Åtgärder utifrån bullerkartläggningen - projekt 500 500 
stråk för gång- och cykelväg 1 000 
Ringgatan etapp 1 b 22 000 
Ringgatan etapp 2 5 200 
Särskogstippen etapp 1 500 
Östrakvarterets exploatering ? 
Ängshagen 4:de kvadranten ? 
Evelund ? 
Hammarhagen ? 
Konsekvenser åtgärdsvalstudie ? 

Parkprogrammet 
Årliga parkprojekt 2 0001 2 000 ! 2 0001 2 0001 2 000 
Tillgänglighetsanpassad lekplats i stadsparken 1 000 
Hundrastgård i stadsparken 300 
Östrakvarterets exploatering ? 
Ängshagen 4:de kvadranten- parkområde ? 
Ängshagen plantering utefter vägen "körsbärsallen" ? 
Evelund ? 
Strandvägen ? 
Lekplatser renovering säkerhet 500 500 
Föryngring stadens trädbestånd 50 50 
Upprutstning bollplaner 150 

Vattenförsörjning 
W löpande investeringar för vattenverk 1 0001 1 0001 1 0001 1 0001 1 000 
Förstudie för reservvattentäkt till Knipkällan 350 

VA-ledningar 
Serviser 300 300 300 300 300 
Områden aktuella för planläggning och utvidgning 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 
Utbyggnad dagvattenledning 500 500 500 500 500 
Samlingskonto va-sanering - - 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 



Omläggning TS- och vattenledningar 5 0001 5 0001 5 0001 5 0001 5 000 
Utökat verksamhetsområde pga Va-plan 5 000 5 000 
TS- och vattenledning Hedåker - Västerfärnebo 1 000 
LN oml TS-etapp 2/ V-etapp 1 & 2 Kumla-Sala ? 
Broddbo tryckavlopp och vatten 1 500 
Fridhem dagvattendamm 5 500 

Reningsverk 
Ny tvättpress 400 
Löpande investeringar för reningsverken 1 0001 1 0001 1 0001 1 0001 1 000 

Teknisk service 
Förrådsinventarier l 150 150 150 150 150 
Personbilar 4 530 5 500 3 350 1 650 ? 
Maskiner 940 1 570 570 1 400 ? 
Verkstadsinventarier/arbetsredskap 50 50 50 50 50 

Lokalförvaltarna 
skolgårdar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Lås och larm 500 500 500 500 500 
storköksutrustning 500 500 500 500 500 
Mindre justeringar av lokaler 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Tillgänglighetsanpassningar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
Rivning av fastigheter 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
Fastigheter med kulturhistoriskt värde 800 800 800 800 800 
LOKALUTREDNING l ? ? ? ? ? ? ? 

Summa Förslag nya anslag 6 075 725 76 450 45 1251 36 3001 35 2801 32 230 

Totalsumma beslutad plan samt nya förslag 76 955 56 840 76 450 451251 363001 352801 32230 

Differens mot olan 6 075 72~ ______ l_ ______ L_ ____ j_ ____ _L ____ _ 



Ceii:A22 
Kommentar: Om anslagen för 2015 och 2016 behöver justeras, fyll i det nya beloppet. Ange även belopp per objekt för 2017. 

Ceii:A24 
Kommentar: Centrumbio: 

Avser inkoppling av hörselslinga och låssystern som ökar tillgängligheten för anvc:lndande som konteranslokal 

Ceii:A27 
Kommentar: Flytt av serverrum: 

Nytt serverrum i samband med nuvarande avtallöper ut 2015-12-31. Avser Kylaggregat (reservkraft), insallationer, larm, släckutrustning etc. 

Cell: A78 
Kommentar: Om anslagen för 2015 och 2016 behöver justeras, fyll i det nya beloppet. Ange ~ven belopp per objekt för 2017. 

Cell: A84 
Kommentar: Normala årliga projekt: 

Innefattar tidigare objekt: 
- Trafikplan centrum 
- Förstärkning huvudvägnätet 
- oförutsedda utvidgningar 
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
-Färdigställande av gator vid nyetablering 
-Områden aktuella för planläggning (mindre områden) 

Prioritering av samlingskontot görs i VEP inför perioden. 

Projekt som bedöms som större tas upp som separata investeringar i strategiska planen. 

Cell: A85 
Kommentar: Åtgärder utifrån bullerkartläggningen-projekt 

Utifrån den bullerkartläggning som !:.ka genomföras kommer eventuella investeringar krävas utefter det kommunala vägnätet. 
Projektet antas nu, innan bullerkartläggningen är färdigställd , genomföras under två år. Detta kan komma att förändras, samt även vilken investeringsnivå som krävs. 

Cell: A86 
Kommentar: Stråk för gång-och cykelväg: 

Ett projekt som löper under 2017 och 2018 för att utveckla stråk för gång- och cykelvaga Projekt som avses genomföras är; 
• Strandvägen från Akragatan till stadsparken 
• Bergsgatan från Silvermyntsgatan fram till Västermalmsgatan 
• Karlssons mekaniska till Terrasitvägen 

Ceii:A87 



Kommentar: Ringgatan etapp 1 b: 
Etapp 1 a av om byggnationen av Ringgatan färd igställdes 201 O. Bygghandlingar för etapp 1 b och 2 finns framtagna. 

Etapp 1 b berör ombyggnaden mellan Ekebygatan och Kålgårdsgatan (mellan vill<en etapp 1 a redan är byggd) . 
Etapp 2 berör området mellan Ekebygatan och Gruwägen. 

Konsekvensen av att ornbyggnationen inte färdigställs utifrån ursprungliga planer blir att den genomförda om byggnationen ryckts ur sitt sammanhang. Trafikföringen 
fungerar därför inte som planerat varför upplevelsen från allmänheten inte är så positiv, jämfört med om projektet genomförts i sin helhet 

Cell: A88 
Kommentar: Ringgatan etapp 2 : 

Etapp 1 a av om byggnationen av Ringgatan färd igställdes 201 O. Bygghandlingar för etapp 1 b och 2 f inns framtagna. 

Etapp 1 b berör ombyggnaden mellan Ekebygatan och Kålgårdsgatan (mellan vill<en etapp 1 a redan är byggd) . 
Etapp 2 berör området mellan Ekebygatan och Gruvvägen. 

Cell: A89 
Kommentar: Sörskogstippen etapp 1: 

Utredning kring slutgiltig utformning av Sörskogstip-pen är genomförd. Projek-tet 2015 är första etapp i färdigställandet. 

Ceii:A90 
Kommentar: Östrakvarterets exploatering: 

Planprogram för östrakvarteren håller på att tas flarn. Exploateringama innebär att östra kvarterens utveckling kommer ses över som en helhet. l det arbetet ska gator, 
vägar samt gång- och cykelbanor ses över och investeringar beslutas. 

Cell: A91 
Kommentar: Ängshagen 4:de kvadranten: 

Detaljplan ska upprättas för att bestämma utvecklingen inom området. l invetser!ngen ingår eventuella gator inom området, vägen "körsbärsallen" mellan Lodjuret och 
4:de kvadranten samt eventuell ny trafiklösning vid Vintergatan. 

Cell: A92 
Kommentar: Evelund: 

stort utvecklingsområde som kan kräva stora investeringar i gator och vägar. 

Ceii:A93 
Kommentar: Hammarhagen: 

Stort utvecklingsområde som kan kräva stora investeringar i gator och vagar. 

Cell: A94 
Kommentar: Konsekvenser åtgärdsvalsstudie: 

Under 2014 ska Sala kommun tillsamman rned Trafikverket genom-tör.: åtgärdsval för investeringar i järnvägsspår, perronger, resecentrum, planskilda korsningar mm. 
Sala kommun har till Länsstyrelsen i Västmanland yttrat sig om att ta med investeringen i både nationella och regionala infrastrukturplanen. 

Cell: A97 



Kommentar: Årliga parkprojekt 
Samlingskonto för årliga återkommande parkinvesteringar. Prioritering av investeringar görs i VEP inför kommande period. l samlingskontot ingår (tidigare objekt): 
- Trädersättning aller i staden 
-Lekplatser, renovering och säkerhet 
- Ljussättning parklleklbroar/GC-tunnlar 
- Upprustning och gestaltning parkområden 
- Föryngring av stadens trädbestånd 
- Upprustning av bollplaner 
-Upprustning av parkstråk 
-Tunnlar, trygghet och säkerhet 

Utöver detta kan andra prioriterade investeringar genomföras inom ramen för detta investeringsobjekt. 

Större projekt samt projekt av engångskaraktär tas upp som enskilde~ objekt. 

Cell: A98 
Kommentar: Tillgänglighetsanpassad lekplats i stadsparken: 

Förslag att uppföra en helt tillgänglighetsanspassad lekplats i Stadsr~arken . 

Cell: A99 
Kommentar: Hundrastgård i stadsparken: 

Behovet av hundrastgård inom Sala centrum är stort och förslag finns att uppföra en inom stadsparken. 

Cell: A104 
Kommentar: Strandvägen: 

Eventuella investering<:~r till följd av exploatering längs strandvägen och/eller BP-tomten. 

Cell: A105 
Kommentar: Lekplatser renovering säkerhet: 

Utifrån upprättat prioriteringsprogram för lekplatser i Sala kommun finns ett behov att öka investeirngsmedlen under 2015 och 2016 

Cell: A106 
Kommentar: Föryngring stadens trädbestånd: 

Ett prioriteringsprogram för stadens träd kommer upprättas under 2014 och utifrän detta kommer investeingar krävas under 2015 och 2016 

Cell: A107 
Kommentar: Upprustning bollplaner: 

Under 2014 kommer prioriteringsprogram för bollplaner att tas fram. Utifrån detta kommer investeirngar krävas from 2016. 

Cell: A111 
Kommentar: Förstudie för reservvattentäkt till Knipkälla n: 

l och med förändrad lagstifning samt beräknad ökad befolknir,g i Sala vill Va-huvudmannen utreda möjligheten till en ytterligare kompletterande reservvattentäkt för 
Knipkällan. 
Förstudie planeras till 2017. Projektming under 2018 och ett eventuell ansökan och genomförande under 2019. 



Cell: A118 
Kommentar: Omläggning TS-och vattenledningar: 

Omläggning och nylt:iggning med anledning av VA-plan samt utökade verksamhetsområden. Prioritering av ledningar görs i VEP för kommande period. 

Cell: A119 
Kommentar: Utökat verksamhetsområde pga VA-plan: 

Med anledning av VA-plan kommer fler områden ingå i verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp. lnvesteirngar i projektering och genomförade. 
Prioritering av investeirngar sker i VA-plan samt i VEP inför komman,je period. 

Cell: A120 
Kommentar: TS-och vattenledning Hedåker-Västerft:irnebo: 

Nya ledningar för tryckavlopp och vatten mellan Hedåker och Väster~ärnebo. Projekteri ng 2017. Genomförande årskifte 2018/2019. 

Cell: A121 
Kommentar: LN oml TS-etapp 2/v-etapp 1 och 2 Kumla-Sala: 

Kostanden kommer tas fram i samband med projektering 2015 

Cell: A122 
Kommentar: Broddbo tryckavlopp och vatten : 

lnveseteringen avser förstudie och projektering för att ersätta tryckavloppsledning mellan Sala och Broddbo men eventuella möjligheter att ansluta fler abonnenter. 
Samt att ev även kunna erbjuda vatten. 

Genomförande tidigast 2018/2019. 

Cell: A123 
Kommentar: Fridhem dagvattendamm: 

Arbetshandlingar finns upprättade och kostanden är beräknad utifrån framtagna handlingar. Kan komma att krävas investeirng i dagvattendamm på fridhem för att 
genomföra detaljplanen samt minska risken för översvamning på befintligt område. 

Cell: A144 
Kommentar: Lokalutredning: 

Lokalutredningen planeras att tidigast behandlas i Lu den 4 mars 2014 samt KS den 13 mars. 
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Omvärldsanalys 

Omvärldsanalys ekonomi 
Nedan relateras SKL:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen. 

Svensk ekonomi tar bättre fart 2014- BNP bedöms öka med 2,7 procent 
2014, dvs. 1,8 procent mer än förra året. Läget på den svenska arbets
marknaden förbättras gradvis under 2014. Nedgången i arbetslöshet beräknas 
dock bli liten. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och 
löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och 
inflationen håller sig runt l procent. 

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt och år 2014 begrä..llsas 
tillväxten av pensionsinkomster till följd av att den s.k. bromsen aktiveras. 
Efter detta förutses ett par år med stark konjunkturåterhämtning då 
löneökningstakten tilltar samt pensionerna höjs i snabbare takt. Resultatet blir 
att skatteunderlaget växer och beräknas nå samma nivåer som rådde före 
finanskrisen. 

Demografi 
Kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndaren påverkas inte direkt av 
utvecklingen av demografin. Däremot har befolkningsförändring effekter på en 
hel dei variabler som påverkar kommunens inkomster och utgifter. 

Befolkningsstatistik 

Prognosår i ålder 2013 2014 2015 2016 Tendens 
Totaa Sala kommun 21634 21 661 21699 21 743 Ökad total 

fol!,mängd 
Förskolebarn, 0-5 år l 395 l 411 l 414 l 392 Oförändrat 
Yngre skolbarn, 6-12 år l 585 l 630 l 664 1696 Ökar 
Högstadieelever, 13-15 år 688 654 647 678 Varierar 
Gymnasieelever, 16-19 år l 026 976 937 932 Minskar 
Befolkning i ålder, 20-64 år 11 904 11832 11759 11 661 Minskar 
Pensionärer i ålder, 65-79 år 3 652 3 777 3 898 4 001 Ökarmycket 
Äldre Eersoner, 80+ år l 385 l 381 l 380 l 383 Oförändrat 

Resultatanalys 
Resultatet för 2013 blev ett mindre överskott för överförmyndarens 
verksamhet. Utifrån nuvarande prognos kommer 2014 års resultat att redovisas 
inom fastställd budgetram. Budget för 2014 är i balans och om inget oförutsett 
händer, hålls budget inom ram hela planperioden. 
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Effekter på kommunfullmäktiges fokuserade mål 
Arbetet sker hela tiden utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål. 
Erforderliga resurser finns för verksamheten, vilket säkerställer en långsiktig 
hållbarhet i arbetet mot uppställda mål. 


