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Budget  2020  och verksamhetsplan  2021  — 2022

Sala kommun  fortsätter växa, även om  tillväxttakten  under  första  delen av 2019var

något lägre än beräknat, och har  fortsatt  goda möjligheter till en ökande  tillväxttakt

de kommande åren. Den  30/6  2019 var antalet invånare i kommunen 22 854

personer, vilket är en ökning med 38 personer under första halvåret, trots  att

folkmängden minskade med  9  personer under första kvartalet. Folkmängden vid

halvårsskiftet utgör det högsta invånarantal kommunen haft sedan

kommunsammanslagningen på 1970-talet.

Att befolkningen växer är nödvändigt för att klara de ko naturligtvis både bra och

glädjande. Samtidigt medför befolkningstillväxten i kombination med en förändrad

demografi ett antal utmaningar. En stor del av befolkningsökningen utgörs av barn i

skolåldern, vilket medför fortsatt ökade krav på ändamålsenliga skol- och

förskolelokaler. Antalet äldre ökar också, vilket fortsatt medför ökade krav på såväl

hemtjänsten som äldreomsorgen att kunna leverera den service som efterfrågas.

Bostadsbyggandet ökar i Sala kommun, och förväntas öka ytterligare de kommande

åren. Under  2019  har Salabostäder invigt två nya punkthus i Kronparken, med totalt

80 lägenheter. Vid invigningen i oktober  2019  var samtliga lägenheter uthyrda,

vilket är mycket glädjande.

De bostäder som byggs och förväntas byggas har varierande upplåtelseformer,

vilket också är positivt för kommunens utveckling. Samtidigt ser efterfrågan på

bostäder alltjämt ut att överstiga tillgången. Därför är ett fortsatt aktivt

detaljplanearbete viktigt, för att säkerställa att det finns plats att bygga nya

bostäder.

För att vi ska kunna ta tillvara tillväxtpotentialen krävs det också fortsatta

satsningar på att säkerställa tillgången till en stabil infrastruktur med bra vägar,

fungerande tågförbindelser och en kollektivtrafik som möjliggör pendling inom den

expansiva arbetsmarknadsregion som Sala kommun är en del av.

En av Sala kommuns största styrkor är det aktiva näringslivet, med små och

medelstora företag över hela kommunen. Småföretagen är kommunens största

skattebetalare, genom att de cirka 2 500 företagen sysselsätter nära 4 000

människor. Detta är därför av stor vikt att kommunen fortsätter att på olika sätt

bidra till ett gott företagsklimat med god service och en väl fungerande och

rättssäker myndighetsutövning.

Det civila samhället spelar också en stor roll i vår kommun, och dess bidrag till

samhällsutvecklingen kan inte nog poängteras. Det är därför viktigt att vi fortsätter

stärka samarbetet mellan kommunen och civilsamhällets aktörer genom att

ytterligare utveckla arbetet med den lokala överenskommelsen. På så vis kan vi som

kommun ta tillvara civilsamhällets kraft och energi, samtidigt som dess särart kan

bevaras.

Sala kommuns kärnuppdrag är att leverera välfärd, och vi håller idag en

genomgående hög kvalitet. Behovet att utveckla våra arbetssätt är dock fortsatt

Stort. Vi ser redan strukturella förändringar, som gör det högaktuellt att diskutera

framtidens finansiering. Vi ser också tydliga effekter av en förändrad



arbetsmarknad, där bristen på  kompetens  inom vissa yrkesgrupper gör att vi

behöver diskutera organisation, rekrytering och effektivisering. Vi måste också

utnyttja de möjligheter digitaliseringen medför. Vi ska samverka tätt mellan de olika

delarna av den kommunala förvaltningen, och vi behöver samverka med kommuner

och andra aktörer.

Allt bra som görs varje dag i Sala kommun utförs av vår personal, och personalen är

vår främsta resurs. Varje anställd person är en viktig del av att kunna utföra vårt

välfärdsuppdrag. Därför måste vi fortsätta utvecklas som arbetsgivare, så att vi höjer

vår attraktivitet. En mycket viktig faktor i detta är att ge våra anställda möjlighet att

påverka sin arbetssituation, exempelvis genom att fortsätta arbetet med rätt till

heltid och slopande av delade turer, och att ge möjlighet att påverka förläggandet av

arbetstiden.

Vi har alltjämt för höga sjukskrivningstal i kommunen, även om utvecklingen på

många håll går åt rätt håll. Det är viktigt att kommunen fortsätter det målmedvetna

arbetet med att sänka sjuktalen, särskilt inom de kvinnodominerade

yrkesområdena.

De kommande tio åren beräknas Sveriges kommuner, landsting och regioner behöva

rekrytera omkring en halv miljon medarbetare, samtidigt som en allt större andel av

befolkningen utgörs av yngre och äldre, och allt färre i arbetsför ålder ska försörja

allt fler. Det gör att Sala kommun måste arbeta vidare med

kompetensförsörjningsfrågan för att möta det ökande rekryteringsbehovet inför

framtiden.

Integration och motverkande av utanförskap är en också mycket viktiga frågor för

Sala kommun. Om människor har lätt att hitta en väg in i samhället, så kan flera

positiva effekter uppnås. Främst är det en vinst på det mänskliga planet, genom att

invånarna i vår kommun mår bättre och konflikter och oro kan förebyggas. Ett aktivt

arbete mot utanförskap bidrar också till tryggheten i vår kommun. Detta arbete är

också en del av att tillgodose arbetsmarknadens behov, och det skapar en bredare

skattebas samtidigt som det sänker kostnader. Våld i nära relationer och hedersvåld

ska förebyggas. Här görs redan mycket bra i Sala kommun, men arbetet måste

utvecklas ännu mer.

Det är mycket viktigt att alla har en plats i samhället, och här är språket en

nyckelfaktor. Vi ser att Svenska för Invandrare i sin nuvarande form inte fungerar

tillfredsställande, och då måste alternativ erbjudas, samtidigt som vi vågar ställa

krav på närvaro i de utbildningsinsatser som erbjuds. Det är också mycket viktigt att

alla barn i vår kommun får växa upp med normen att båda föräldrarna har

egenförsörjning och är en aktiv del av samhället.

För att Sala kommun ska kunna klara av det framtida välfärdsuppdraget krävs också

ett fortsatt arbete med att utveckla nya arbetssätt. Ett område där utvecklingen nyss

påbörjats och potentialen är stor är inom ny teknik, digitalisering och

internetbaserade tjänster. Det krävs att vår kommun är fortsatt aktiv i samarbetet

med Region Västmanland, länsstyrelsen och våra grannkommuner, för att på bästa

sätt ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär inom såväl skola som

Vård och omsorg. Om Sala kommun tar vara på digitaliseringens möjligheter kan

vardagen förenklas för företag och privatpersoner, innovation och delaktighet kan

stödjas genom en smartare och öppnare förvaltning samt att kvaliteten och

effektiviteten i verksamheten kan höjas.



Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade sin Ekonomirapport i oktober

2019.  Den visar att även om Sveriges ekonomi fortsatt är stark trots att vi nu går i en

mild lågkonjunktur, så ser läget mycket kärvt ut för kommuner och regioner

framöver.

I Sala kommun, liksom i många andra kommuner och regioner pågår nu arbetet med
effektiviseringar och besparingar inför budgetåret 2020. Uppskattningsvis ett drygt
tjugotal kommuner och några regioner ser dock redan att de inte kommer att lyckas
och planerar därför även för att höja skatten.

Skälet är att det demografiska trycket nu är högt. Barn, unga och äldre ökar
snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige under 2020 går
in i en lågkonjunktur. Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att
upprätthålla välfärden på dagens nivå snabbare än skatteintäkterna.

Trots en beräknad skattehöjning på 13 öre 2020 kommer kommuner och regioner
att sakna 43 miljarder kronor år 2023 om kostnaderna ökar i takt med befolkningen
och staten inte heller tillför mer resurser än det som ligger i budgetpropositionen.

SKL:s prognoser har sedan december 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle
kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och
2020. Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det framgår
både av förtroendeindikatorer och sysselsättningsstatistiken.

SKL räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den
kommer att fortsätta under 2021. SKLs bedömning är att BNP ökar med strax över 1
procent både i år och nästa år och att arbetslösheten stiger till drygt  7  procent, trots
att arbetskraftsdeltagandet sjunker något.

Sverige har de senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack vare
kronförsvagningen. Nu börjar dock världskonjunkturen vika, på grund av den
osäkerhet som råder kring bland annat Brexit och handelskrig. Detta drabbar i
särskilt hög grad den svenska exportmarknaden, vilket innebär att tillväxten inte
har samma förutsättningar att få ett positivt stöd från exporten.

I Europa, liksom i Sverige, är penningpolitiken som motmedel i relativt hög grad
uttömd. Det gör att staterna måste använda finanspolitiska medel för att stimulera
ekonomin. Det osäkra läget samt svaga statsfinanser gör dock att många länder
avvaktar.

Men svaga statsfinanser gäller inte Sverige, som har en låg Maastrichtskuld och ett
positivt offentligfinansiellt sparande under de senaste åren. Dock räknar SKL i sin
prognos med underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande från och med
år 2020 och åren därefter.

Trots det finansiella underskottet kommande år ligger Maastrichtskulden kvar på
nivån för skuldankaret, 35 procent av BNP. Med tanke på de stora utmaningar som
den svenska välfärden står inför är det rimligt att överväga om inte skuldens andel
av BNP är ett viktigare mål att följa än målet för det finansiella sparandet. Staten
borde därför ha ett Visst utrymme att stödja kommuner och regioner i högre grad än
vad som tidigare har utlovats, då SKL:s beräkningar visar att skuldens andel av BNP

ligger kvar på nivån för skuldankaret, trots det beräkningsantagande som görs om
ökade statsbidrag.
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Budgetdirektiv  juni  2019

I juni  2019 fastställde  kommunstyrelsen budgetdirektiv som underlag för det

fortsatta budgetarbetet. Utgångspunkten för budgetdirektivet var den strategiska

planen för  2018-2020.  Befolkningssiffrorna fastställdes till 23 050 personer för

2020, 23 200 personer för  2021  och 23 400 personer för  2022.  Kommunalskatten

föreslogs i Allians för Salas budgetdirektiv till oförändrad  22,3 1%, medan

skattesatsen i Socialdemokraternas budgetdirektiv, som beslutades, föreslogs till

22,5  6%.

Resultatmålet i Allians för Salas förslag var  1,3  %, medan deti Socialdemokraternas

förslag, vilket också fastställdes, var 0,81  %  plus 18,8 Mkri återställande av negativt

resultat. Kommunstyrelsens förfogande fastställdes till  0,5  %.

Förändringar sedan budgetdirektivet

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och landsting, som

presenterades i början av oktober  2019, visar på ett förändrat skatteunderlag med  -
4,9 mkr år  2020, -3,4mkr år  2021  och  +1,5  mkr år  2021.  Trots en fortsatt låg ränta

och lägre prognosticerade pensionskostnader minskar alltså medlen att fördela till

ramar jämfört med tidigare prognoser.

Då Sala kommun prognosticerar ett underskott även för  2019, så behöver

resultatmålet höjas för att tillgodose behovet av återställning av negativt resultat.

Resultatet behöver även höjas för att öka graden av egenfinansiering av de tunga

investeringsprojekt som kommunen står inför. Resultatmålet är därför satt till 1,5  %
för år  2020  och  2021, medan resultatmålet för år  2022  är satt till  2  %.

] budgetdirektivet fanns en tydlig politisk prioritering, där skola och värd- och

omsorg prioriterades upp på bekostnad av kommunstyrelsens verksamheter. Denna

prioritering fortsätter, vilket innebär att ramarna för skolnämnden och vård- och

omsorgsnämnden i princip lämnas oförändrade jämfört med budgetdirektivet.

Detta skall täcka samtliga kostnadsökningar, det vill säga såväl personal- och

lokalkostnader som inköp av varor och tjänster.

Budget  2020  samt verksamhetsplan  2021 -2022

Alliansen i Sala gör bedömningen att Sala kommuns ekonomi, som utsatts för svåra

påfrestningar  2018  och  2019  kommer att fortsatta vara ansträngd de kommande tre

åren. Kommunens ekonomi kommer att utsättas för ytterligare påfrestningar de

kommande åren, i likhet med många övriga kommuner och regioner i riket.

I vårt förslag till budget för  2020  och strategisk plan för  2021 — 2022  har vi

prioriterat satsningar som vi ser som nödvändiga utifrån det välfärdsuppdrag som

kommunen har, och för att kunna erbjuda våra invånare en säker och trygg miljö,

samtidigt som vi på bästa möjliga sätt möter den ökande efterfrågan på

välfärdstjänster som de demografiska förändringarna medför. Vi satsar också vidare

på att fortsätta förbättra näringslivsklimatet i vår kommun, och att vara en attraktiv

kommun för både bosättning och etableringar.

Vär tillväxt i befolkning ska gå hand i hand med en ekonomisk tillväxt som kan

hantera den växande befolkningen. Vi strävar efter att alla som kan arbeta också ska

göra det. Sala ska vara växande småstad med ekonomi i balans, och en befolkning



som  lever  på jämlika  villkor  oavsett var  i  kommunen  man bor. Det är därför också av

största vikt att vi  även  fortsatt arbetar med att motverka segregation och

utanförskap. Vi ska också fortsätta för att verka för en god samhällsservice i hela

kommunen.

När det gäller investeringar så fortsätter vi med det omfattande programmet för

renovering, om- och nybyggnad av skollokaler, fortsätter bygga LSS-boenden och

investerar i Grönt kompetenscentrum på Ösby.

Vi anser att det behövs ett nytt tankesätt kring fastigheter i kommunen. Sala

kommun ska därför intensifiera arbetet med att se över vilka lokaler kommunen ska

äga, och vilka lokaler som kan avyttras. Denna översyn omfattar alla kommunala

fastigheter och inkluderar även frågeställningen om investeringar ska göras i egen

regi eller genom hyresupphandlingar.

Driftbudget

Kommunstyrelsen

För att förstärka Sala kommuns näringslivsarbete har näringslivskontoret inrättats.

Under 2018 har man där startat arbetet med att stärka samverkan mellan handlarna

och övriga aktörer i Sala, och det arbetet kommer att fortsätta de kommande åren.

Syftet är att underlätta och effektivisera samarbetet mellan företagen och

kommunens olika verksamheter och myndigheter. Vi ska förbättra vår ställning som

företagarkommun genom att utveckla vår service och på så sätt underlätta för såväl

etablerade företag som för de som vill starta sin verksamhet här. Sala kommun ska

därför fortsatt vara en aktiv del av projektet Handlingskraft Sala.

Under näringslivskontoret ligger också arbetet med att Grönt kompetenscentrum,

och där planeras för en formell invigning under 2019, och en successiv utveckling i

samklang med utvecklingen av Ösby naturbruksgymnasium de närmast följande

åren.

Det är viktigt att hela Sala kommun kan fortsätta växa. För att möjliggöra det ska vi

skapa förutsättningar för bostäder med varierande upplåtelseformer. Vi vill se

byggande av trygghetsbostäder, som gör det möjligt för äldre att bo tillsammans på

ålderns höst i Sala. För att möjliggöra flera bostäder anpassade för äldre i hela

kommunen behöver vi också se över möjligheterna till nya upphandlingsformer,

exempelvis borgensupphandling av kollektiva hyresrätter. Det behövs också byggas

bostäder för ungdomar och unga familjer.

För att Sala kommun ska kunna ta tillvara på befolkningstillväxten och växa på ett

hållbart sätt är det viktigt att vi sätter arbete, integration och välfärd i fokus.

Kontoret för hållbar utveckling ska arbeta med målsättningen att med det svenska

språket i centrum för integration få så många som möjligt i sysselsättning. På

verksamheten faller också ansvaret för att löpande utvärdera de insatser som görs

för att på så sätt säkerställa att alla invånare får möjligheten att ta steg mot

egenförsörjning. Detta leder till en förbättrad folkhälsa och i förlängningen till en

bättre samhällsekonomi. Kontoret kommer också att ha en mycket viktig uppgift i



att samordna Sala kommuns  arbete  med olika projekt riktade mot social hållbarhet,

som finansieras av staten eller EU.

För att motverka risken för segregation ska Sala kommun utreda hur man på bästa

sätt ska kunna arbeta för en väl fungerande integration. Utredningen ska ha sin

utgångspunkt i målsättningen att alla invånare i Sala kommun ska känna sig

inkluderade i samhället, och att alla ska beredas möjlighet att uppnå

självförsörjning, och därmed kunna påverka sina liv. Resultatet av utredningen ska

ligga till grund för ett helhetsgrepp för hur Sala kommun ska bedriva

integrationsarbete. Integrationsarbetet ska också följas upp och utvärderas årligen.

Arbetet med att möjliggöra utbyggnaden av bredband i hela kommunen fortsätter.

Målet är att 100  %  av hushållen och företagen i kommunen ska ha tillgång till

bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020. Engagemanget i denna fråga kommer

att fortsätta vara stort från Sala kommuns sida under de kommande åren.

Under planperioden kommer arbetet att utveckla samarbetet mellan kommunen och

civilsamhället att fortsätta, bland annat genom att utveckla modeller för IOP  —

Idéburet Offentligt Partnerskap.

För att säkra den framtida kompetensförsörjningen för Sala kommun är det viktigt

att arbetet med att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare fortsätter. Fokus

ska ligga på att göra det möjligt för medarbetarna att påverka sin situation, och att

fortsätta arbetet med att göra heltid till norm. Detta arbete bidrar också till en ökad

jämställdhet, vilket är ett prioriterat område. För att främja kompetensförsörjningen

behöver också samverkan inom kommunen och med andra aktörer, exempelvis

utbildningsanordnare, stärkas.

En förutsättning för att kunna både göra kommunen till en mer attraktiv

arbetsgivare och effektivisera verksamheterna, samtidigt som vi höjer kvaliteten, är

att arbetet med att utveckla ledarskapet inom Sala kommun måste fortsätta.

Arbetet med att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig kommunal administration

måste fortsätta. Här måste också möjligheten att kunna ta tillvara digitaliseringens

vinster tas i beaktande, både i syfte att effektivisera och för att förbättra servicen till

medborgarna.

Ett led i att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling är det strategiska arbetet

med lokalförsörjning måste stärkas. Ansvaret för den strategiska funktionen bör

ligga under kommunchefen, och syftet ska vara att säkerställa att ta tillvara de

möjligheter till effektivisering och avyttring av lämpliga fastigheter och lokaler som

det omfattande lokalinvesteringsprogram som kommunen genomför medför.

Under planperioden ser vi möjligheten att genom effektiviseringar och

konkurrensutsättning av vissa av kommunstyrelsens verksamheter skapa utrymme

för andra satsningar. Utrymmet vill Alliansen använda för satsningar på kommunens

skolor samt vård- och omsorgsverksamhet.



Skolnämnden

Salas skolor ska präglas av kunskapsfokus. Den enskilt viktigaste faktorn för en god

hälsa senare  i  livet är en lyckad skolgång. För oss innebär det att vi sätter ett tydligt

Strävansmål mot att meritvärdena för våra avgångselever år för år förbättras. För att

öka möjligheten att nå detta mål måste arbetet med att rekrytera behöriga lärare

intensifieras.

En annan viktig faktor för goda studieresultat är trygg skolgång med rätt stöd vid

behov. Därför måste arbetet med att skapa studiero i skolan fortsätta. Det arbetet

ska ge alla elever förutsättningar att kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa

sätt. För att säkerställa att alla elever ska kunna få det stöd de behöver ska arbetet

med lokala resursteam utvecklas.

Skolnämnden står fortsatt inför stora utmaningar för att kunna erbjuda alla barn

och ungdomar en god undervisning. Antalet barn ökar, och så även antalet barn med

särskilda behov.

Alliansen i Sala fortsätter det omfattande programmet för skollokaler av hög kvalitet

över hela kommunen. Landsbygdsskolorna ska behållas.

Samtidigt är det viktigt att ta tillvara de rationaliseringsmöjligheter som de nya

skollokaler som nu byggs medför. Samma behov av att ta vara på

rationaliseringsmöjligheter gäller även förskolan.

De stora lokalinvesteringar som kommunen står inför, både i form av

nyinvesteringar och för att ersätta befintliga lokaler ger möjlighet till ett

helhetstänkande som kan leda till att sänka de höga kostnader per elev som Sala

kommun har idag.

Skolan står också inför en stor rekryteringsutmaning. Det är mycket viktigt med en

nära samverkan med högskolor och universitet för att säkerställa att behöriga lärare
kan rekryteras. Skolnämnden har också en utmaning i att säkerställa kvalitén på

undervisningen. En stor del av lösningen på detta är att lyckas med

kompetensförsörjningen.

Ett led i att effektivisera skolnämndens verksamhet, samtidigt som kvaliteten höjs,

är att införa fler personalkategorier inom grundskolan, som avlastar lärarna i fråga

om de uppgifter som inte rör undervisning.

Skolan måste också våga ta vara på de möjligheter som. digitaliseringen medför för

att höja kvalitén och effektivisera verksamheten.

För att motverka framtida ökade samhällskostnader, så är det av största vikt att det

förebyggande sociala arbetet prioriteras. Samverkan mellan värd- och omsorg, skola

och arbetsmarknadsenheten måste stärkas.

Vård- och omsorgsnämnden

Efterfrågan fortsätter att öka på de välfärdstjänster som Vård- och

omsorgsnämnden levererar. Detta medför att verksamheten växt kraftigt, och

nämnden har en särskilt utmaning att hantera de kostnader detta medför, samtidigt

som medborgarnas bästa hålls i fokus.



Det är  angeläget  att fortsätta arbetet med att  minska  antalet placeringar, både av
barn och  vuxna.  Det också angeläget att motverka att barn hamnar i hemlöshet. Det
förbyggande arbetet ska därför stärkas.

Det pågående digitaliseringsprojektet ger möjligheter att utveckla verksamheterna
mot högre effektivitet och kvalité. Det arbetet fortsätter och prioriteras under

planperioden.

Alliansen vill värna Sala kommuns arbete med att hjälpa våra medborgare hitta sin

väg till sysselsättning. Vi ska därför fortsätta utveckla den arbetslinje som
kommunen redan idag tillämpar. För oss är det naturligt att en arbetsför

försörjningsstödsmottagare aktivt ska söka arbete och planera för att nå
självförsörjning. Ett arbete är en viktig del av individens utveckling och
självförverkligande.

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter arbetar ständigt med
kompetensförsörjning och utveckling av personalen. Vi tror att detta är ett sätt att
säkerställa att kommunen fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens

arbete med tjänstekategorier för till exempel vårdbiträden öppnar dörrar in på
arbetsmarknaden för fler och hjälper oss driva effektiv verksamhet.

Under  2020  kommer äldreomsorgens framtida behov att kartläggas i kommunens
äldreplan, i syfte att på bästa sätt kunna planera för den demografiska utveckling
som kommunen står inför. Medborgardialoger kommer att genomföras som ett led i
arbetet med äldreplanen. Det riktade arbetet med vården av yngre dementa
kommer vara också att vara i fokus för äldreplanen.

Kultur- och fritidsnämnden

Under  2019  har simhallen i Sala fått stänga för reparationer. Samtidigt har

kommunstyrelsen både fattat ett principbeslut att Sala även i framtiden ska ha en
simhall, och tillsatt en arbetsgrupp för att bereda frågan om framtidens simhall.
Arbetsgruppens slutsatser ska presenteras under  2020.  Det är viktigt att under
planperioden besluta hur simhallsfrågan ska lösas på lång sikt.

Sala kommun har ett rikt föreningsliv och ett livskraftigt och starkt civilsamhälle,
som bidrar till att göra hela kommunen mer robust. Dessutom är ett starkt

civilsamhälle en viktig faktor i ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Satsningarna på att
stärka civilsamhället i hela kommunen och arbetet med den lokala
överenskommelsen med civilsamhället ska därför fortsätta och utvecklas.

Runt om i kommunen finns ett brett utbud av bygdegårdar, samlingslokaler och
lokaler för kulturändamål. [ projektet med Missionskyrkan som lokal för
kulturevenemang ser vi mycket tydligt värdet av kommunens möjlighet att

tillsammans med civilsamhälle med små medel skapa något som tillför kommunens
invånare ett stort mervärde.

I  tätorten finns, förutom Missionskyrkan, även Kulturkvarteret Täljstenen med olika
lokaler, Cameleonternas teaterlokal, Folkets park och Folkets hus samt skolornas

aulor.

Sala kommun har ett rikt kulturarv, som ska lyftas fram och synliggöras. Kulturarvet
ska dessutom vara en naturlig del av planeringen inför stadens 400-årsjubileum år

2024.



Årets resultat och kommunstyrelsens förfogande

De föreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 1,5 %.

Till kommunstyrelsens förfogande finns 0,5 %.

Eventuella tillkommande statsbidrag läggs till kommunstyrelsens förfogande.

Investeringar

Sala kommun står inför ett fortsatt stort investeringsbehov.

Renovering, ombyggnad och nybyggnad av förskolor och skolor fortsätter. För

närvarande pågår arbetet med att slutföra byggnationen av nya Vallaskolan, som

invigs i augusti  2020, och fler skolbyggen kommer att påbörjas underplanperioden.

Under 2020 kommer också ett antal nya förskoleavdelningar behöva tas i drift.

Det finns även behov av nya LSS-boenden och olika former av boenden för äldre

inom planperioden. Under planperioden kommer också en äldreplan att

färdigställas, utifrån vilken behovet av platser inom äldreomsorgen måste planeras.

Det sker stora investeringar i bostäder och verksamhetslokaler i kommunen, och

nya områden tas i bruk. Samtidigt är risken för brist på dricksvatten reell. Därför

krävs fortsatta investeringar i VA och annan infrastruktur.

Investeringsvolymen kommer fortsatt att vara mycket stort under planperioden,

även om arbetet under 2020 kommer att vara i huvudsak inriktat på att slutföra

tidigare påbörjade investeringar, samt påbörja de investeringar som beslutats.

Investeringsvolymen för 2020 är 169 mkr och för den efterföljande två åren 243

respektive 299 mkr.

Det är viktigt att investeringsbudgeten baseras på så väl underbyggda siffror som

möjligt, och att de beslutade investeringarna genomförs i den takt de planeras, för

att kunna ha en fungerande ekonomisk planering. Därför ska arbetet fortsätta med

att minska mängden överföringar i form av tilläggsanslag, och endast väl definierade

mindre summor där en mindre delav arbetet återstår ska därför kunna föras över. I

övrigt börjar varje investeringsår från 0, där planerade investeringsobjekten som

bedöms kunna genomföras under året prissätts för att få en bättre realism i

investeringsbudgeteten.

För att få en bättre realism i budgeteringen, och för att skapa bättre beslutsunderlag,

har principen att varje större investering ska föregås av en utredning införts.

Samhällsbyggnadskontoret och andra berörda verksamheter deltar för atti ett tidigt

skede definiera vilka behov som investeringen ska möta, vad målet med

investeringen är och vilka ekonomiska konsekvenser, inklusive

driftskostnadskonsekvenser, investeringen förväntas få. I utredningen av de

kommande investeringarna ska även avskrivnings- utrangerings- och

rivningskostnader beaktas, för att kunna ge ett fullgott beslutsunderlag.

Eftersom de kommande investeringarna uppgår till sådana volymer att de innebär

att den kommunala upplåningen kraftigt måste öka, så ska nya sätt att genomföra

investeringar i syfte att minska kommunens upplåningsbehov prövas, exempelvis

genom hyresupphandling av nya samhällsfastigheter. Därtill ska arbetet med att se

över vilka fastigheter som kan avyttras intensifieras, i syfte att frigöra kapital för

investeringar.



Nettoinvesteringar  i  2020 års priser  (tkr)

Kommunstyrelsen  /  Kommunchef

Kommunchef

Kommunstyrelsen  /  Näringslivskontor

Näringslivskontor

Kommunstyrelsen  /  Medborgarkontor

Medborgarkontor

Kommunstyrelsen  /  Räddningstjänsten

Räddningstjänsten

Kommunstyrelsen/ Bygg- och miljökontor

Bygg- och miljökontor

Kommunstyrelsen /Samhällsbyggnadskontor

Kontorsledningsprogram

Plan- och utvecklingsprogram

Kart/Mätprogram

Lokalprogram

Gatuprogram

Parkprogram

Gruvans vattensystemsprogram

VA-program

Teknisk serviceprogram

Summa Samhällsbyggnadskontoret

Summa Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnd

Skolnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Summa investerin ar

Budget 2020

0

150

3 175

6  000

0

O

3 000

100

101 500

12 050

4  800

2 900

23 800

0

143 150

152 475

950

13 400

3 000

169 825

Plan 2021

0

70

0

1 000

0

15000

0

175000

12750

6600

2000

22100

0

228650

229720

2 500

4  900

1 000

238 120

Plan 2022

0

70

O

1  000

0

5 000

0

227 000

19 450

3 500

500

37 300

O

272 750

273 820

4  000

5 000

3 000

285 820



Strategisk  plan 2020  — 2022

Kommunstyrels en

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är 2020 fastställs till 232 219

tkr, samt

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 237 507 tkr och år

2022 till 243 686 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2020 fastställs till

152 475 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen är 2021 fastställs till 229 720 tkr

och år 2022 till 273 820 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2020 fastställs till

51 983 tkr, samt

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 53 167 tkr

och är 2022 till 54 550 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2020

fastställs till 950 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till

2 500 tkr och år 2022 till 4 000 tkr.

Revisionen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2020 fastställs till 879 tkr, samt

att driftbudget/plan för revisonen år 2021 fastställs till 899 tkr och år 2022 till 923

tkr.



Överförmyndaren

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2020 fastställs till  3  036 tkr,

samt

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2021 fastställs till  3  105 tkr och år

2022 till  3  186 tkr.

Skolnämnden

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2020 fastställs till 551 696 tkr,

samt

att driftbudget/plan för skolnämnden år 2021 fastställs till 564 258 tkr och år 2022

till 578 938 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2020 fastställs till 13 400

tkr, samt

att investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2021 fastställs till 4 900 tkr och år

2022 till  5  000 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år 2020 fastställs till

567 178 tkr, samt

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 580 092

tkr och år 2022 till 595 185 tkr.

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att investeringsbudgetens nettoanslag för Vård- och omsorgsnämnden år 2020

fastställs till  3  000 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för vård— och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till

1  000 tkr och år 2022 till  3  000 tkr.



F inansförvaltning

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas anvisa 7 238 tkr ur

eget kapital.

Upplåning

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  2020, samt

att kommunstyrelsen under  2020  har rätt att nyupplåna, det vill säga öka

kommunens skulder under  2020  med totalt 170 000 tkr, under  2021  med totalt

125 000 tkr samt under  2022  med totalt 225 000 tkr.

Utdebitering

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa utdebiteringen till  22.3 1  för 202 0.

Anslagsbindning

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att för år  2020  fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till

styrelse/nämnd.

Finansiella mål

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande finansiella mål:

-  Resultatmålet ska vara 1,5  %  för  2020  och  2021, samt  2  %  för  2022,

-  Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

-  Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av

kommunfullmäktige beslutade anslag,

-  Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.



De kommunala bolagen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta  +
1% på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta
+  1% på insatt kapital samt

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Budget 2020 och Verksamhetsplan 2021-2022

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Budget

2020 och verksamhetsplan 2021-2022, i enlighet med Bilaga KS 2019/xxx



Beräkningar  budgetdirektiv  Alliansen 2020-2022

Förutsättnin ar för beräknin ar

Kommunalskatt 22,31%

Befolkningstal 20202021
antal invånare 23 050 ”2’3 200

Beräknad snitträ nta/år, nyupplåning » 2020—WWW "2021
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0,99%
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Fördelnin Nämnder

   Kultur— och fritidsnämnd

* .....Netterem-
2019  ___

____ '  16, 5%
50 229 ,......_.

232 033

Bev'S'on._ .. 868
gyerférmynda re ___W__W_W_H ___" 3 519

_S_I_(_9lnamnd W  _  _ 516 027

Vård— och on1__5_orgsnamnd ” * M 540 059

Summa totalt W W 1 342 735

'forhallandet'"foregaendearsram  
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Kassaflödesanal s
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Budget  *_*
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Arets resultat
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Justering för gjorda avsättningar

Upplösning bidrag till statlig infrastrLiktur _0
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Balansräkning

[1111 :1I: "f."."fÄÅÄTÖ ""859991".9I,""999991_""i.""_","9999912i"_"_".".""."_"." Plan Å;""ff.","_"".f","". Platt
__ 2018201992020 2021 292}

TILLGÅNGAR

Anla"g""gnlngstl_llgang_9[_ _" _
Materiella anlaggnlngstlllgangar __ __ _ ______

Mark byggnader tekniska anläggningar _  __ W,.
Maskiher och Inventarler " "" " ""

Finansiglla anläggningstillgångar ”WW __ .

§gr9ma anläggningstillgångar 1 331 267 1 590 034  1  685 043 1 845 499 2 054 51
     

991961191999£"iiigå"r"1""g"å"r"""

;o—x o oåoåoå"

F_ö_rråd " 2456 2456 "" 2456" 2536"""""""""""w2"66"å"_F"_0rdr_ingar ~ sv 034 37551 87034 99 "919 " ”'”'"95924'
Kassa och bahkw _ _ _ _ 55 944 -13 015 __ 51 949 6 346 W11 857
Summa omsattnlngstlllgangar " """"""145 434 76 475" "  141  439 98 699 106 889

  

EG ET KAPIT"Ä"L, AZSWÄT1'NING14_R__9_C__I_-l"SKULDER? ""

Egét" kapital _ a m
Ingaende  ag_éf kapital 739163 __ 702 758 660 232__ _ ___68_1 _9_49______ 794 197

Arets resultat """""._fÅ_"[".".,Ä_"._" 86455 42.536 21715 22249_.,.__._ 30 687
Summa eBEtkaP'tal ,____ZQZ..,79? 9,59 232 581948 »  794.19].

Avsattnm  arfo pensuoner

 

46325945657 43665 4199740725   
   

   __ ___438  214 "671 214 """_"_"_" 811 464 _ "899 3__3_9__ 1078 464
Kortfnstlga skulder 289  4_(_)S_ _ 289 405 _ 299 405 298  666______ 307 328
_s991ma sk9ldér " "' "  __"'_"_"__j_:_"_ii""" "' """"""""727 619 960619 1 100 869 1 198 005  ___1 385 792

SUiVIMÄ E"GET KAPITAL AVSATTNINGAR _

_QFHAÅKHEREBW , A.EZEZPE lé?åå.92___,Ååååiåå112451???”39191999

Investerin sbud et Plan

""':fffff:f"”'W7,7.7,:Tiff:BudgetZOZQPIanZOZIPlan2°22

Narlngsllvskontor

  

Medborgarkbfiior if]:
Räddningstjänst

"_S__a m hä_ lIsbyggnads kontor _ MM      
Summa Kemmu tyrelsenjf”W 352915 229720 W
Kultuf— o""ch F[l_t_1_(_i__9namnd _ _950 2500  _9___

Skolnamnd 13 400 4900 5000
fVård" 06h omsorgsnamnd 3000 __ 1000 __ 3000

l.$u_mn19_.,_ 169 825 ,238120 _" 285820

 

2019—10—22

"" " 1 "476 701" 1 666 509 1 826 482 1__ 944 199_"_"" 2 161 490"

 

4


