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Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Under 2020 har Coronapandemin slagit till med full kraft, och 
Sala kommun drabbades relativt tidigt och relativt hårt, jämfört 
med de andra kommunerna i länet. I skrivande stund är krisen 
ännu inte över, och vad de långsiktiga effekterna blir är svårt att 
överblicka. Det råder också en stor osäkerhet kring de ekono
miska effekterna av pandemin - men klart är att skatte
underlaget kommer att vara påverkat under en lång tid framöver. 

I det förändrade ekonomiska läget i spåret av pandemin blir det 
extra viktigt att prioritera kommunens ansvar för välfärdens 
kärna, främst skola, vård och omsorg - men även samhälls
byggnads-, kultur- och fritidstjänster som också ingår i upp
draget att leverera välfärd. 

Det finns dock såväl tecken som prognoser på att även för Sala 
kommun positiva effekter kan uppstå i pandemins spår. En 
sådan effekt är en möjlig ökad efterfrågan på bostäder utanför 
storstadsområden. Under 2020 har fastighetspriserna i Sala 
kommun stått sig mycket väl, vilket skulle kunna tala för en 
sådan utveckling, och ge Sala kommun ytterligare förbättrade 
möjligheter till tillväxt. 

Sala kommuns befolkningstillväxt har avtagit något. Under det 
första halvåret 2020 minskade befolkningen med 49 personer 
och uppgick till 22 845 personer den 30/6 2020, framför allt 
beroende på en ökad utflyttning. Under de kommande åren finns 
det dock skäl att anta att befolkningen kommer att fortsätta växa 
i takt med att allt fler bostäder byggs runt om i kommunen. 

Att Sala kommun växer långsiktigt är en förutsättning för att 
klara av den förändrade demografi som hela Sverige står inför, 
och den främsta förutsättningen för befolkningstillväxt är ökat 
bostadsbyggande. Därför är det viktigt att den nya översikts
planen blir antagen under 2021 och glädjande att ett flertal 
detaljplaner inom kort kommer att möjliggöra bostadsbyggande 
på flera orter i kommunen. 

Planeringen för nya bostäder måste ta hänsyn till att det behövs 
varierade upplåtelseformer, en hänsynsfull markanvändning och 
att vi motverkar segregation i samhället. Det behöver också 
finnas en tydlig koppling mellan tankar på utbyggd kollektiv
trafik, skolor och annan samhällsservice och de nya bostads
områden som växer fram. 

Den tillväxtpotential som Sala kommun har är och kommer att 
vara beroende av vårt geografiska läge. Det är därför av största 
vikt att Sala kommun fortsätter arbetet med att säkerställa 
tillgången till alltifrån enskilda vägar till fungerande tåg
förbindelser och nya gång- och cykelvägar, för att möjliggöra en 



snabb och smidig arbetspendling inom den expansiva 
arbetsmarknadsregion som Sala är en del av. 

För att kunna ta tillvara tillväxtpotentialen behöver också den 
digitala infrastrukturen byggas ut. Sannolikt kommer männi
skor att arbeta stor del av sin tid på distans även efter pandemin. 
De områden i kommunen som då eventuellt inte har tillgång till 
snabbt och stabilt bredband riskerar alltså att tappa i 
attraktivitet. Därför är det viktigt att kommunen även framgent 
verkar för att främja bredbandsutbyggnaden. 

Coronapandemin har också gjort att den lågkonjunktur som 
också förutspåtts under en längre tid har accelererats. Även om 
bedömningarna av lågkonjunkturens omfattning och varaktig
het varierar, så bör vi nog följa Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) förutsägelse att det kommer att dröja tills 2023 innan 
arbetsmarknaden är i balans igen. 

I spåren av Coronapandemin har arbetslösheten ökad, främst 
bland ungdomar. För Sala kommuns del är det aktiva och 
livskraftiga näringslivet, med över 2700 företag spridda över hela 
kommunen en stor styrka som vi måste värna och utveckla. Även 
om den stora majoriteten av de företag som är verksamma inom 
kommunen är en- eller fåmansföretag, så sysselsätter dessa 
företag tillsammans över 4000 personer. Ett fortsatt högt 
nyföretagande och ett gott näringslivsklimat med en rättssäker 
myndighetsutövning är därför mycket eftersträvansvärt. 

Det civila samhället spelar också en stor roll i vår kommun, och 
dess bidrag till samhällsutvecklingen och samhällets robusthet 
kan inte nog poängteras. Detta har inte minst framkommit i 
hanteringen av Coronapandemin. Det är därför viktigt att vi 
fortsätter att stärka samarbetet mellan kommunen och civilsam
hällets 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 är i många avseenden en trygg kommun, men det finns 
områden som behöver utvecklas. För att invånarna i Sala 
kommun ska kunna fortsätta uppleva stor trygghet och ha bästa 
möjliga hälsa i framtiden, måste arbetet med förebyggande 
insatser ha hög prioritet de närmaste åren. Det förebyggande 
arbetet måste riktas såväl mot ungdomar som mot vuxna och 
äldre, med särskilt fokus på att förebygga psykisk ohälsa, 
utanförskap, missbruk och kriminalitet. Detta arbete blir särskilt 
viktigt i spåren av en pandemi, vars effekter annars kan leda till 
ökad social oro. 

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. Några exempel på viktiga insatser för att höja 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare är ett tydligt 
ledarskap, möjlighet till personlig utveckling inom arbetet och 
förbättrade villkor för friskvård. 

Sala kommun gick precis som de flesta kommuner och regioner 
in i 2020 med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunk
turen försvagats kombinerat med ett högt geografiskt tryck. 
Ingen kunde då förutspå den nu pågående Coronapandemin, 
som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de 
ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas 
verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera 
välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i 
så snabb takt som under 2020. 

Hela världens ekonomi har upplevt en snabb nedgång under 
2020, till följd av pandemin och de åtgärder som vidtagits för att 
begränsa den. Nedgången har skett såväl inom produktion som 
inom sysselsättning. I Sverige drabbas ekonomin av såväl 
sjunkande inhemsk efterfrågan som vikande export. 

Det sammanfattande omdömet om den ekonomiska ut
vecklingen i närtid är framför allt att den präglas av väldigt stora 
osäkerheter. I Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
ekonomirapport från maj 2020 presenterades därför en kalkyl 
baserad på ett relativt positivt scenario i stället för den sedvanliga 
prognosen. 

Helt klart är att pandemins effekter kommer att vara långsiktiga, 
såväl på leveransen av det välfärdsuppdrag som är kommunens 
kärnuppdrag, som på de ekonomiska förut-sättningarna. 

Under 2020 har regeringen föreslagit att de generella 
statsbidragen till kommuner och regioner ska utökas med tio 
miljarder kronor år 2021 och fem miljarder kronor år 2022. 

Dessa tillskott är naturligtvis välkomna för att täcka det tapp i 
skatteunderlaget som uppstår i pandemins spår - men de utgör 
också en risk. 

För Sala kommuns del innebär de utökade generella stats
bidragen ett tillskott på cirka femton komma fem miljoner 
kronor för 2021. Detta tillskott halveras 2022 och förvinner helt 
2023. Det är nu av största vikt att Sala kommun redan från 
början anpassar sig till denna avtrappning av statsbidragen - så 
att en situation liknande den som följde den stora floran av 
riktade, villkorade statsbidrag i flyktingkrisens spår, då anpass
ningen av utgifterna till vikande bidrag släpade efter med stora 
ekonomiska konsekvenser som följd, kan undvikas. 



En annan effekt av Coronapandemin är att digitaliseringen tagit 
fart på allvar i Sala kommun liksom i övriga kommun- och 
regionsverige. Detta gäller såväl digitaliserade möten som digi
tala tjänster inom välfärdssektorn. I Sala kommun har nu 
effekterna av de digitala tjänsterna börjat bli mätbar. Under 
2020 har antalet tjänster vuxit stadigt, och användandet av de 
digitala tjänsterna fyrdubblats. Detta har i sin tur lett till 
tidseffektiviseringar vars ekonomiska effekt uppgår till hundra
tusentals kronor. Den utvecklingen måste fortsätta - främst i 
syfte att säkerställa högsta möjliga kvalitet samtidigt som 
tillgängligheten för medborgarna ökar. 

Budgetdirektiv juni 2020 

Ekonomi- och verksamhetsstyrningsdokumentet för Sala 
kommun för år 2020 anger att budget för 2021 samt strategisk 
plan för 2022-2023 ska fastställas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni. På grund av de osäkerheter som 
Coronapandemin orsakat, inte minst gällande de ekonomiska 
förutsättningarna för de kommande åren, beslöt dock kommun
styrelsen vid sitt sammanträde i juni att budgetprocessen för år 
2020 skulle förändras, så att budgeten ska beslutas av 
kommunfullmäktige vid oktober månads sammanträde. 

I juni 2020 fastställde kommunstyrelsen i stället ett budget
direktiv som underlag för det fortsatta budgetarbetet. 
Utgångspunkten för budgetdirektivet var den strategiska planen 
för 2021-2022 samt skatteunderlagsprognos i enlighet med 
SKRs cirkulär 20:20 2020-04-29. Befolkningssiffrorna 
fastställdes till 23 100 personer för 2021, 23 300 personer för 
2022 och 23 500 personer för 2023. Kommunalskatten 
fastställdes till oförändrad 22,31 %. 

Resultatmålet fastställdes till 1,5 %, vilket motsvarar 21 938 tkr 
inklusive återställande av negativt resultat. Kommunstyrelsens 
förfogande fastställdes till 0,5 %. 

Förändringar sedan budgetdirektivet 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner 
och regioner, som presenterades i cirkulär 20:32 i augusti 2020, 

visar på ett förändrat skatteunderlag med +1,8 mkr år 2021, +4,6 

mkr år 2022 och +6,8 mkr år 2023. Till detta kommer de 
satsningar som presenterats i regeringens höst budget, som tillför 
Sala kommun 15,5 mkr i generella statsbidrag samt 10,9 mkr i 
generella statsbidrag riktade mot äldreomsorgen för år 2021. 



Sala kommuns folkmängd minskade med 49 personer under det 
första halvåret 2021 och uppgick den 30 juni till 22 845 personer. 
Av denna anledning har befolkningstalet i budget-arbetet behövt 
justeras ned, varför Alliansen valt att utgå från 22 950 invånare i 
budgeten för 2021. 

Då skatteunderlaget växer mindre än tidigare väntat under de 
kommande åren har Alliansen valt att justera ned resultatmålet 
till 1,3 % samt förfogandet till 0,35 %, för att på så vis kunna 
fördela mer medel till ramarna. 

Tack vare de tillskott som skett i form av något större skatte
underlag samt tillkommande statsbidrag är summan av 
skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021 8,8 mkr större i 
budgetförslaget än i det antagna budgetdirektivet. Summan är 
dock 11,9 mkr mindre än i den gällande strategiska planen för 
2021. 

I budgetdirektivet fanns en tydlig politisk prioritering, där skola 
och vård- och omsorg prioriterades. Denna prioritering fort
sätter, varför vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 5 
mkr, och skolnämnden tillförs 10 mkr. Kommunstyrelsen tillförs 
2 mkr och kultur- och fritidsnämnden tillförs 150 tkr. 

Detta ska täcka samtliga kostnadsökningar, det vill säga såväl 
personal- och lokalkostnader som inköp av varor och tjänster. 

Budget 2021 samt strategisk plan 2022-2023 

Alliansen gör bedömningen att Sala kommuns ekonomi kommer 
att vara sårbar de kommande tre åren, även om det starka 
resultat som prognostiseras för 2020 ger en viss återhämtning. 
Osäkerheten är också stor i de gällande prognoserna för 
skatteunderlaget, och situationen kan komma att förändras 
snabbt. 

I vårt förslag till budget för 2021 och strategisk plan för 2022-

2023 har vi prioriterat satsningar som vi ser som nödvändiga 
utifrån det välfärdsuppdrag kommunen har. För att förebygga 
ohälsa och motverka den negativa utvecklingen inom individ
och familjeomsorgen ligger ett särskilt fokus på förebyggande 
insatser, särskilt riktat mot unga. Vi prioriterar också kvaliteten 
inom skola och äldreomsorg, samt tryggheten för våra invånare. 
Vi satsar också vidare på att fortsätta förbättra näringslivs
klimatet i hela Sala kommun, och att vara en attraktiv kommun 
för både bosättning och företagsetableringar. 

Vår tillväxt i befolkning ska gå hand i hand med en ekonomisk 
tillväxt som kan hantera den växande befolkningen. För att 



kunna växa hållbart måste Sala kommun aktivt delta i arbetet 
med att skapa bättre förutsättningar och lägre trösklar för 
människor att komma in på arbetsmarknaden. 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 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, med fokus på såväl 
välfärd som handel och övrig service. 

När det gäller investeringar fortsätter vi med det omfattande 
programmet för renovering, om- och nybyggnad av skollokaler, 
fortsätter bygga LSS-boenden och säkerställer tillgång till platser 
inom äldreomsorgen. 

För att upprätthålla en hållbar investeringstakt införs en ny 
modell för investeringar, där dessa delas in i årligen 
återkommande investeringar att ske inom ram respektive 
strategiska investeringar. Summan av investeringarna ska heller 
inte övergå summan av avskrivningar och resultat, för att 
säkerställa god ekonomisk hushållning. 

Sala är en företagarkommun, och det är av största vikt att 
kommunen fortsätter det arbetet med att främja nyföretagande, 
förbättra företagsklimatet och skapa förutsättningar för tillväxt i 
hela kommunen. På så vis kan såväl skattebas som självför
sörjningsgrad växa. 

Driftbudget 

Kommunstyrelsen 

Sala kommun måste satsa på sitt säkerhetsarbete, såväl med 
direkta fysiska säkerhetsåtgärder såsom lås, larm och 
övervakning som med trygghetsskapande åtgärder. Arbetet 
måste ske över hela förvaltningen, men samordningsansvaret 
ligger på kommunstyrelsen. 

Ett långsiktigt strategiskt arbete med bland annat förbättrade 
passagesystem i våra offentliga lokaler och bevakningskameror 
på platser som upplevs otrygga behöver inledas. Riktade insatser 
görs mot våra skollokaler som ett steg i arbetet med lugn och ro i 
skolmiljöer. Trygghetsgranskningar ska också göras av de nya 
detaljplaner som ska färdigställas under 2021. 

Våra satsningar på ett förbättrat näringslivsklimat fortsätter. 
Särskilt viktigt är det att åstadkomma ett bättre samarbets
klimat mellan kommunen och olika aktörer. 



Vi vill ge Sala kommun möjlighet att växa ekonomiskt hållbart. 
Dels måste planberedskapen förbättras, dels måste 
översiktsplanearbetet slutföras under 2021. Arbetet med att utse 
nya områden i hela kommunen för exploatering med såväl 
verksamheter som bostäder måste fortsätta, samtidigt som det 
sker med hänsyn taget till framtida anspråk på ekosystem
tjänster. 

Samtidigt utökas näringslivskontoret verksamhet med 
marknadsföringskompetens för att utföra riktade insatser med 
målet att locka nya invånare till kommunen, stärka 
företagsetableringen i Sala samt även utveckla företagslots
funktionen. 

Livskraften i hela kommunen måste stärkas med Sala kommun 
som en katalysator för olika goda initiativ från företag, föreningar 
och organisationer. Arbetet med den lokala överenskommelsen 
med civilsamhället måste därför också utvecklas. 

Arbetet med integrationsåtgärder måste fortsätta i med Sala 
kommun som en aktiv partner i samverkan med myndigheter, 
civilsamhälle och andra aktörer. Inom arbetet med integra
tionen ska stort fokus ligga på att hjälpa individer till själv
försörjning. 

Som ett led i vårt arbete med kostnadseffektivitet kommer Sala 
kommun 2021 påbörja en översyn av kommunens fordonsflotta. 
Målet är att Sala kommuns personal fortsatt åker tryggt och 
miljövänligt, men till avsevärt lägre kostnad. 

För att minska kommunens kostnader och få ett effektivt 
lokalutnyttjande behöver vi aktivt se över hur mycket ytor och 
lokaler vi hyr och ställa det i relation till behovet. 

Sala kommuns nya vision och därmed följande mål ska antas 
under 2021. 

Planeringen för Salas 400-årsjubileum måste påbörjas på allvar. 

Skolnämnden 

Alla elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan. Därför måste 
insatser för elever i behov av särskilt stöd utgå från individen, och 
Sala kommun måste säkerställa att erforderlig kompetens finns 
inom organisationen. 

En långsiktig plan för Sala kommuns skolorganisation ska tas 
fram, där särskilt fokus läggs på tillgänglighet till utbildning av 
god kvalitet i hela kommunen. 



Satsningen på en skola med kvalitet är betydelsefull också ut ett 
socialt perspektiv. Det motverkar sociala skillnader, social 
utslagning och ger goda möjligheter för elever från socialt svaga 
miljöer att utvecklas. 

Satsningen på kvalitet ska stärka möjligheten att bedriva 
undervisning på bra villkor och ge möjligheten att utöka antalet 
pedagoger, resurspersoner och socialpedagoger. 

Elevhälsan behöver också stärkas för att kunna fånga upp elever 
som har låg skolnärvaro, så kallade hemmasittare. 

Skolan ska öka sitt värnande av en fortsatt lugn och trygg 
skolmiljö som skapar goda förutsättningar för inlärning. Salas 
barn ska därför få bättre möjligheter att delta i undervisning i 
anpassade grupper utifrån individuella behov. 

Fokuseringen på kunskap och kvalitet ska öka påtagligt i 
skolväsendet i Sala under det kommande året. Detta kan 
innebära allt ifrån att läxor ska vara norm till att riktiga lektioner 
prioriteras. 

Som ett steg mot bättre skolresultat ser Alliansen ändamåls
enliga och kvalitativa läromedel, vilket prioriteras under 2021 

2023. 

Alliansen ser också att det är angeläget att sträva efter att såväl 
krympa storleken på förskolans barngrupper och antalet barn 
per vuxen som att uppfylla det högt ställda målet "plats på 
förskolan på önskat placeringsdatum". 

Vi vill även utveckla möjligheterna till förskoleundervisning 
riktat till barn till nyanlända för att på det sättet skapa 
förutsättningar för föräldrarna att själva lära sig det svenska 
språket under tiden deras barn är på förskola. 

Där digitala hjälpmedel används finns tydliga kursplaner med 
mål för vilken kompetens barnen ska ha och hjälpmedlens 
ändamålsenlighet. Därför behövs kompetensutveckling för den 
pedagogiska personalen för att kunna hantera både tekniken i sig 
och för att välja digitala verktyg utifrån pedagogiska behov som 
gynnar elevernas lärande. 



Vård- och omsorgsnämnden 

Sala kommun ska gå i täten för införandet av Nära Vård, och 
arbeta aktivt tillsammans med Region Västmanland för att skapa 
en fungerande vårdkedja som utgår ifrån individens behov. 

Arbetet med att sjösätta den äldreplan som tagits fram under 
2020 måste påbörjas. Fler boendeformer för äldre behöver 
utvecklas samtidigt som arbetet med att tillskapa platser på 
äldreboenden inleds. Vi ser också att den utmaning som den 
stora ökningen av andelen äldre i samhället måste hanteras. 

Ett starkt fokus måste ligga på förebyggande insatser, där 
öppenvården är en viktig del. Även samverkan med andra 
aktörer är avgörande för att lyckas. Möjligheten att inrätta en 
familjevård i samverkan med Region Västmanlands måste ses 
over. 

Den administrativa bördan på vår personal ska minskas med 
hjälp av välfärdsteknik. Målet är att så långt som möjligt 
automatisera tjänster för att möjliggöra snabba och rättssäkra 
bedömningar. Då finns mer tid för människorna de ska hjälpa. 

Socialtjänstens funktion "Förebyggande ungdom" utökas med 
insatser riktade mot barn i mellanstadieåldern, något som man i 
dag inte har resurser att klara av. Det förebyggande arbetet inom 
elevhälsovården måste också förstärkas. 

Vi vill utveckla och förenkla möjligheten för kommunens äldre 
medborgare, samt för personer med funktionsnedsättning, att 
framföra sina frågor, klagomål och förslag, men också få hjälp 
med att ta vara på sina rättigheter och det utbud av tjänster som 
kommunen erbjuder. Det skulle bli till glädje för den enskilde 
medborgaren men också bidra till kommunens kvalitets
utveckling och bidra till att göra Sala till en mer äldrevänlig 
kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samverkan med civilsamhällets aktörer måste stärkas, och Sala 
kommun ska aktivt arbeta för att förbättra studieförbundens 
närvaro i kommunen. 

Alla invånare, såväl unga som gamla, ska ges möjlighet till ett rikt 
kultur- och fritidsliv för att på så vis stärka såväl folkhälsan som 
kommunens attraktivitet. 

Fritidsbanken är en etablerad verksamhet där barn och 
ungdomar får möjligheten att låna idrottsutrustning till olika 



former av aktiviteter. Detta vill Alliansen tillgängliggöra 
ytterligare genom att flytta den från centrala Sala till Lärkans 
Sportcenter. 

Årets resultat och kommunstyrelsens förfogande 

De föreslagna satsningarna innebär att årets resultat är 1,3 %. 
Till kommunstyrelsens förfogande finns 5 149 tkr. 

Politiska prioriteringar sedan budgetdirektivet 

Alliansen prioriterar att tillföra medel till ramarna enligt nedan: 

Skolnämnden: 
Läromedel, 1000 tkr. 
Kvalitet, 6000 tkr. 
Elevhälsa, 2000 tkr. 
Behörighet: 1000 tkr. 
Summa: 10 ooo tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden: 
Förebyggande: 5000 tkr. 
Summa: 5000 tkr. 

Kommunstyrelsen: 
Trygghet: 1000 tkr. 
Planer: 1000 tkr. 
Summa: 2000 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden: 
Ungdomar: 150 tkr. 
Summa; 150 tkr. 



Investeringar 

Under planperioden fortsätter investeringarna i lokaler för skola, 
vård och omsorg. 

Enligt den nya modell för hållbar investeringsplanering som 
presenterats arbetats fram under 2020 delas investeringarna upp 
i ramanslag, som avser årligen återkommande investeringar, och 
strategiska investeringar, för vilken en ram beslutas men särskilt 
startbesked krävs för varje projekt. 

Den sammanlagda investeringsvolymen ska heller inte uppgå till 
större belopp än summan av resultat och avskrivningar, för att 
på så vis egenfinansiera investeringarna och reducera 
upplåningsbehovet till att endast omfatta större strategiska 
investeringar. 

Under 2021 påbörjas renoveringen och utbyggnaden av Möklinta 
skola, som ska vara färdig 2022. Under 2022 påbörjas 
motsvarande om- och tillbyggnad avVarmsätra skola. Dessutom 
kommer ett antal investeringar inom t ex förskolor att behöva 
genomföras, samtidigt som det löpande underhållet av många 
skolor måste komma i fas. För detta pågår särskild planering. 

Ett nytt LSS-boende börjar också byggas under 2021. Dessutom 
ska en långsiktig plan för såväl skol- som äldreomsorgslokaler tas 
fram, för att ligga till grund för framtida investeringar. 

Ett flertal exploateringsprojekt genomförs också under 2021, där 
BoKloks bygge på Norrmalm är det största. Även dessa 
exploateringsprojekt innebär investeringar för Sala kommun, 
såväl inom området Gata som inom VA. 

Även inom gruvans vattensystem kommer investeringar att 
genomföras under planperioden. 



Nettoinvesteringar i 2021 års priser Budget2021 Plan 2022 Plan 2023 
(tkr) 

Ram Strategisk Ram Strategisk Ram Strategisk 

Kommunstyrelsen/Kommunchef 

Kommunchef 0 0 0 200 0 200 

Kommunstyrelsen/IT 

IT-investeringar 0 4000 0 1000 0 5000 

Kommunstyrelsen/Ekonomikontoret 

Ekonomikontoret 0 4500 0 2000 0 0 

Kommunstyrelsen/Personalkontoret 

Personalkontoret 0 400 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten 0 5000 0 4000 0 2050 

Kommunstyrelsen/Bygg- och miljökontor 

Bygg- och miljökontor 0 0 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontor 

Plan- och utvecklingsprogram 0 -14000 0 -9000 0 -19500 

Kart/Mätprogram 0 0 0 

Lokalprogram 12500 27000 14500 39000 8500 54500 

Gatuprogram 1800 11800 1650 9500 1800 13000 

Parkprogram 500 2600 500 3250 500 4250 

Gruvans vattensystemsprogram 500 3900 500 2000 500 5200 

VA-program 12000 11400 21000 6300 6000 1300 

Summa Samhällsbyggnadskontoret 27300 42700 38150 51050 17300 59250 

Summa Kommunstyrelsen 27300 56600 38150 58250 17300 66000 

Kultur- och fritidsnämnd 0 4500 0 0 0 1000 

Skolnämnd 2000 2000 2000 2000 4000 0 

Vård- och omsorgsnämnd 1000 1250 3000 500 1000 500 

SUMMA INVESTERINGAR 30300 64350 43150 60750 22300 67500 

Strategisk plan 2021-2023 



Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 197 
tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 980 tkr och år 
2023 till 219 156 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 83 
900 tkr, samt 

att investerings budget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 96 400 tkr 
och år 2023 till 83 300 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 
51870 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 52 822 tkr 
och år 2023 till 54 125 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 
fastställs till 4 500 tkr, samt 

att investerings budget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 0 
tkr och år 2023 till 1 000 tkr. 

Revisionen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 886 tkr, samt 

att driftbudget/plan för revisonen år 2022 fastställs till 902 tkr och år 2023 till 924 
tkr. 



Överförmyndaren 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3 038 tkr, 
samt 

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3 093 tkr och år 
2023 till 3 169 tkr. 

Skolnämnden 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 585 427 tkr, 
samt 

att driftbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 596 135 tkr och år 2023 
till 610 789 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 4 000 
tkr, samt 

att investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 4 000 tkr och år 
2023 till 4 000 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 
577 007 tkr, samt 

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 587 571 
tkr och år 2023 till 602 029 tkr. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 
fastställs till 2 250 tkr, samt 

att investerings budget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 3 
500 tkr och år 2023 till 1 500 tkr. 



Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas förfoga över 5 149 
tkr. 

Upplåning 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021, samt 

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder under 2021 med totalt 0 tkr, under 2022 med totalt 0 tkr samt 
under 2023 med totalt 15 000 tkr. 

Utdebitering 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021. 

Anslags bindning 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investerings budget till 
styrelse/nämnd. 

Finansiella mål 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa följande finansiella mål: 

Resultatmålet ska vara 1,3 % för 2021, samt 1,6 % för 2022 och 2023, 

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 
2021 och verksamhetsplan 2022-2023, i enlighet med Bilaga KS 2020/xxx 



Budgetberäkning Alliansen, 2020-09-28 

Förutsättningar för beräkningar 
Kommunalskatt 

Befolkningstal 
antal invånare 

Beräknad snittränta/år, nyupplåning 
och omsättning av lån 

Pensionskostnader 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
utjämning och fastighetsavgift 

PO-pålägg, prel 

Internränta 2021 

PKV 

Prisindex för kommunal verksamhet 
Personalkostnad 
Övrig förbrukning 
Prisföröndring 

Beräkning 

Skatteintäkt 
Gen. statsbidrag, utjämning,fastighetsavg. 

Årets resultatmål 
Arets resultat, inkl återställande av neg resultat 

Kommunstyrelsens förfogande 
KS förfogande andel av skatter, bidrag o utjämn 

Pensionskostna der 
Arbetsgivaravgifter 

Avskrivn ingar 
Finansnetto 

PO-pålägg 
Kapitaltjä nstkostnader 

Återstår att fördela ut i Ramar 

22,31% 

2021 2022 2023 
22 950 23 050 23150 

2021 2022 2023 
0,77% 0,82% 0,88% 

KPA:s prognos 2019-11-30 samt premieprognos FÅP 2020-02-29 

Cirkulär 20:32 2020-08-24 

40,15% 

1,25% 

Cirkulär 20:37 2020-09-22 

Cirkulär 20:07 2020-02-06 

Cirkulär 20:32 2020-08-24 

2021 2022 2023 
2,0% 2,1% 2,1% 
1,4% 1,8% 2,1% 
1,8% 2,0% 2,1% 

2021 2022 
-1041126 -1 081 715 

-430 148 -425 472 

1,3% 1,6% 

19127 24115 

5149 5 275 
0,35% 0,35% 

98 307 104 588 
261 061 266 533 

78111 81119 
1977 2 098 

-323 672 -330 469 
-97 210 -100 576 

-1428 424 -1454 504 

2020-09-29 

2023 
-1124 490 

-419 749 

1,6% 
24 708 

5 405 
0,35% 

106 604 
272 120 

83 110 
2 418 

-337 409 
-102 908 

-1490 191 



Fördelning Nämnder 

Nettoram 
2020 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 234 471 210 197 213 980 219156 
Kultur-och fritidsnämnd 51983 51870 52 822 54125 
Revision 879 886 902 924 
Överförmyndare 3 036 3 038 3 093 3169 
Skolnämnd 551 700 585 427 596135 610 789 
Vård- och omsorgsnämnd 567 182 577 007 587 571 602 029 
Summa totalt 1409 252 1428424 1454 504 1490191 

I förhållande till föregående års ram 1,4% 1,8% 2,5% 

I förhållande till 2020 års ram 1,4% 3,2% 5,7% 

Resultaträkning 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens intäkter 336 329 505 689 331429 331429 331429 
Verksamhetens kostnader -1 690 365 -1855 954 -1703489 -1 731 284 -1 765 432 
Avskrivningar -62 438 -74 090 -78 111 -81119 -83 110 

VERKSAMHETENS -1416 474 -1424 355 -1450 171 -1480 974 -1517 113 
NETTOKOSTNADER 

Skatteintäkter 1030 640 1042 259 1041126 1081 715 1124 490 
Generella statsbidrag och utjämning 364 429 405 415 430148 425 472 419 749 
Finansiella intäkter 6457 5 005 4369 4369 4 369 
Finansiella kostnader -6 480 -6 609 -6 346 -6 467 -6 787 

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDINÄRA POSTER -21428 21715 19127 24115 24 708 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT -21428 21715 19127 24115 24 708 
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Kassaflödesanalys 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 
Tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

LÖPANDE VERKSAMHET 

Årets resultat -21 428 15 515 19127 24115 24 708 
Justering för av- och nedskrivningar 74 090 78111 81119 83110 
Justering för gjorda avsättningar -1992 -1847 -1485 -1034 
Upplösning bidrag till statlig infrastruktur 772 772 772 772 
Just övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 0 0 0 0 
Medel från vh före förändring av rörelsekapital 88 385 96163 104 521 107 556 

Ökning/minskning kf fordringar 0 0 0 0 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 0 0 0 
Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 
Kassaflöde löpande verksamhet 88 385 96163 104 521 107 556 

I NVESTE RI NGSVERKSAM HET 

Investering i materiella tillgångar -115 875 -94 650 -105 770 -93 336 
Försäljning av materiella tillgångar 0 0 0 0 
Investering i finan siella tillgångar 0 0 -585 -2 778 
Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 0 
I nvesteringsbidrag 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -115 875 -94650 -106 355 -96114 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 30 000 0 0 15 000 
Amortering av långfristiga sku lder -26 035 -26 035 -26 035 -26 410 
Ökning långfristiga fordringar 0 0 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 965 -26 035 -26 035 -11410 

BIDRAG Till STATLIG INFRASTRUKTUR 

Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 

Årets kassaflöde -23 525 -24 522 -27 869 32 
likvida medel vid årets början 80156 56 631 32109 4 239 
likvida medel vid årets slut 80155 56 631 32109 4 239 4 271 
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Balansräkning 

Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 

2019 2020 2021 2022 2023 
TILLGÅNGAR 

An läggn i ngsti llgå nga r 
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0 0 
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Summa anläggningstillgångar 1511116 1552 128 1567 894 1592 358 1604 590 

Omsättn ingstil lgå nga r 
Förråd 3 750 3 750 3 750 3 829 3 909 
Fordringar 94 002 94002 94 002 95 976 97 992 
Kassa och bank 80156 56 632 32 111 8126 12 123 
Summa omsättningstillgångar 177 908 154 384 129 863 107 930 114 024 

SUMMA TILLGÅNGAR 1689 024 1706512 1697 757 1700 289 1718614 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Ingående eget kapital 702 758 681330 696 845 715 972 740 087 
Årets resultat -21 428 15 515 19 127 24115 24 708 
Summa eget kapital 681330 696 845 715 972 740 087 764 794 

Avsättningar för pensioner 49 602 47 610 45 763 44278 43 244 

Skulder 
Långfristiga skulder 675 380 679 345 653 310 627 275 615 865 
Kortfristiga skulder 282 712 282 712 282 712 288 649 294 711 
Summa skulder 958 092 962 057 936 022 915 924 910 576 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 1689 024 1706 512 1697 757 1700 289 1718 614 

lnvesteringsbudget/Plan 

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 4000 1200 5 200 0 0 0 
Personalkontor 400 0 0 0 0 0 
Ekonomikontor 4 500 2 000 0 0 0 0 
Räddningstjänst 5 000 4000 2 050 0 0 0 
Samhällsbyggnadskontor 70 000 89 200 76 050 48 850 40 000 85 850 
Summa Kommunstyrelsen 83 900 96400 83 300 48 850 40 000 85 850 
Kultur- och Fritidsnämnd 4 500 0 1000 0 0 0 
Skolnämnd 4 000 4000 4 000 4 000 4 000 4000 
Vård- och omsorgsnämnd 2 250 3 500 1500 1000 1000 1000 
Summa 94 650 103 900 89 800 53 850 45 000 90850 
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