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Tillsammansskapande utveckling 

Socialdemokraterna i Enköping vill med budget 2022 bygga ett livskraftigt och 

jämlikt samhälle – inte bara hus. För att detta ska vara möjligt måste fler ges 

inflytande över hur vi gemensamt utvecklar hela vår kommun. Det gäller 

kommunmedlemmar, tjänstepersoner och förtroendevalda, människor 

verksamma inom näringslivet och ideella organisationer.  

Tillsammans bygger vi ett tryggt och hållbart samhälle, ett samhälle som är inkluderande, 

som ger förutsättningar för ett VI. Tillsammansskap vilar på̊ tilltron till varje människas 

vilja och förmåga att bidra.  

Vår övertygelse är att om vi gemensamt bidrar till en positiv utveckling av hela vår 

kommun ger det också̊ förutsättningar för fler att känna delaktighet och engagemang. 

Därmed tas ett aktivt ansvar för Samhällsbygget Enköping – för en tillsammansskapande 

utveckling.  

Socialdemokratin värnar allas rätt att vara delaktiga 

Pandemiutbrottet av Covid-19 har varit en ögonöppnare för de utmaningar inom 

välfärden som Enköping måste ta sig an.  Medarbetarna i hela Enköpings kommun har 

trots de brister som fanns gjort sitt allra bästa för att rädda människors liv och hälsa.   

Under lång tid har effektiviseringar och ökad administration minskat resurserna i form 

av både personal och tid för att genomföra det kommunala uppdraget att ge en generell 

välfärd för våra invånare. Socialdemokraternas övergripande verksamhetsplan och 

budget för 2022 lägger därför tonvikten på de förändringar som vi ser behöver göras för 

att ta de första stegen i rätt riktning.  

Vi anser att det kommunala uppdraget behöver renodlas genom tydliga 

prioriteringar och ledarskap.  Därför fokuserar vi Socialdemokrater på:  

1. En likvärdig skola 

2. Det livsviktiga föreningslivet  

3. En trygg äldreomsorg som ger livskvalité́ hela livet  
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Fritidspolitikerns roll 

Svensk demokrati bygger på fritidspolitikers 

ansvar för sitt närsamhälle. Under många år har 

detta ansvar tunnats ut och politiken har kommit 

att fokusera på vision och viljeinriktning. Men 

uppdraget är bredare än så och innefattar det 

viktiga uppdraget och ansvaret att vara 

medborgarnas röst liksom att ta hand om våra 

gemensamma skattemedel.  

 

Färre mål, fler morötter 
Under de senaste decennierna har flertalet kommuner utvecklat alltmer sofistikerade 

styrmodeller, även Enköping. Samtidigt ökar mängden administrativa arbetsuppgifter för 

personalen i kärnverksamheten, det vill säga för pedagoger, för lärare, socionomer och 

för omsorgspersonal. Detta utan att motsvarande fler personer anställs. De ökande 

kraven på mängden återrapportering av kärnverksamhetens resultat har sannolikt 

bidragit till att behovet av administrativ personal ökat. Vi är inte övertygade om att den 

stora mängden mätningar, kontroller och jämförelser kommuner emellan bidrar till 

bättre kvalité i det utförda arbetet eller en höjd personaltrivsel.  

 

Låt proffsen vara proffs 
Socialdemokraterna vill öka tilltron till professionens förmåga - alltså de som utför 

arbetet – att utföra sitt arbete i linje med det redan befintliga regelverket i form av 

läroplaner, socialtjänstlagen, etc.. Socialdemokraternas förslag inleder arbetet med att 

förändra kommunens styrmodell till att bli mer tillitsbaserad och fokuserad på 

välfärdsuppdraget.  En sådan förändring kräver tid och måste ske stegvis. Grundfrågan är 

dock: Vad behövs för att politiker och kommunmedlemmarna ska lita på att kommunens 

anställda faktiskt utför sina uppdrag utan att de ska behöva ägna sig åt tidsödande arbete 

med att dokumentera sina arbetsinsatser, formulera mål och indikatorer och jaga in 

underlag för att följa upp målen som nås? Utan svar på den frågan är risken uppenbar att 

vi fokuserar på att nå en särskild indikator snarare än att se till helheten. 
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Kommunens fokusområden 

Socialdemokraternas prioriterade fokusområden för Enköpings kommun är:  

En likvärdig skola  

Socialdemokraterna är övertygade om att alla elever kan lyckas i skolan om de bara får 

chansen att visa sin fulla potential. Skolans viktigaste uppdrag är att eleven når 

kunskapsmålen och dessutom stärks i självförtroende och framtidstro. Det är aldrig 

eleven som misslyckas, det är skolan och i slutändan kommunen som inte gett eleven rätt 

förutsättningar att lyckas.  

En likvärdig skola, i staden likväl som på 

landsbygden, innebär också en jämlik och 

jämställd skola. Vi ser idag en samhällsutveckling 

med ett allt hårdare socialt klimat, där 

teknikutveckling och nya informationskanaler 

tenderar att rasera de demokratiska värderingar 

vårt samhälle är byggt på. En skola som görs 

tillgänglig för alla, där elever har rätt till samma kunskaper, skapar också förutsättningar 

att fostra och forma morgondagens ansvarstagande och demokratiska 

samhällsmedborgare. Enköpings kommun har dessvärre utmärkt sig för att ha en 

förhållandevis låg skolpeng vilket påverkar likvärdigheten i skolan.  

Enköpings kommun har i uppdrag att bevaka den stigande arbetslösheten. 

Arbetslösheten drabbar inte bara dem som nu blir eller har blivit av med jobbet – om 

arbetslösheten biter sig fast riskerar vi även finansieringen av vår välfärd med fokus på 

skola, äldre och föreningsliv. Under de närmsta åren ska kommunen bygga en ny 

gymnasieskola som kommer att ge stort mervärde för Enköping. Gymnasieskolan är ett 

centrum för en stärkt framtidstro hos elever och en säkrad kompetensförsörjning i 

framtiden. Kommunens olika delar av vuxenutbildning såsom SFI, Komvux och 

yrkeshögskolan samlas i ett centrum för vuxenutbildning med möjlighet till ökat 

samarbete med gymnasieskolan. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag:  

Följande uppdrag tilldelas utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

 Skolans jämlikhetsuppdrag handlar om att ge alla elever, oavsett bakgrund, 

likvärdiga förutsättningar att klara skolan och nå höjda kunskapsresultat. Därför 

föreslår vi att likvärdigheten är ledande i fördelningen av skolans resurser i 

Enköpings kommun.  

 Nuvarande konstruktion med skolpeng är inte optimal. Det krävs ett bättre system 

med tilldelning efter behov. Därför föreslår vi att anslagen till skolorna ska ses över 

så det blir en mer rättvis fördelning mellan de kommunala skolorna och 

friskolorna. 

 Det är viktigt att barn deltar i förskolans verksamhet, för sin utveckling och inte 

minst för sin egen språkutveckling. Därför föreslår vi att uppsökande verksamhet 

ska övervägas för att nå alla barn. Här har öppna förskolan en central roll. 

 20 timmars förskola till barn med föräldralediga- eller arbetssökande föräldrar 

kvarstår som en viktig välfärdsinsats under 2022.  

 Forskning om skolan i skolan. Vårt samhälle har blivit allt mer kunskapsberoende 

och utbildning är ett av dess absolut största verksamhetsområden. Genom att 

erbjuda kvalificerad undervisning är förskolan och skolan en drivande kraft i 

samhällsutvecklingen, men för att möte de utmaningar framtiden ställer krävs en 

skola som står i nära kontakt med den utbildningsvetenskapliga forskningen. 

Därför behövs det fler disputerade lärare som kan kombinera forsknings- och 

utvecklingsarbete med undervisning i sina anställningar. För att säkerställa detta 

ska forskningsenhetens verksamhet inkluderas i ordinarie verksamhet. 
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Det livsviktiga föreningslivet 
Kommunen har utöver ansvaret för skola och omsorg också intresse av ett aktivt och väl 

fungerande föreningsliv som utgör bas för upplevelser, idrott, kultur, konst och musik. Ett 

stort ansvar åligger också̊ kommunen att stötta viktiga samhällsinsatser, exempelvis 

Kvinnojouren och RIA - Hela människan.  

Ett aktivt föreningsliv har tydliga positiva 

effekter. Det märks på̊ såväl barnens 

skolresultat, våra äldres trivsel som 

möjligheten att bibehålla sin fysiska och 

mentala förmåga. Inom det ideella 

föreningslivet får våra barn lära sig ta ansvar, 

att vara en del av något större. På samma vis 

ges övriga kommunmedlemmar möjlighet till upplevelser, sociala kontakter och därmed 

ett friskare, mer innehållsrikt liv.  

Föreningslivet i Enköping står på ideell grund och engagemanget och tiden som läggs ner 

av otaliga frivilliga krafter är ovärderlig. En kommunal krona satsad på̊ föreningslivet, 

återbetalas mångdubbelt genom det ideella arbete som kommer oss alla till del. 

Samarbete mellan föreningslivet och kommunen behöver stärkas och dialogen behöver 

förenklas och öka. Att undersöka föreningsdrift av kommunala anläggningar är en bra 

start.  
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Kommunfullmäktiges uppdrag:  

Covid-19 pandemin har ställt kommunens idrotts- och kulturliv inför stora utmaningar. 

Enköpings kommun behöver under en lång tid framöver öka stödet och hjälpen till 

civilsamhället. Följande uppdrag tilldelas upplevelsenämnden och socialnämnden:  

 Upplevelsenämnden får i uppdrag att under 2022 utreda hur administrationen kan 

förenklas för föreningslivet samt presentera förslag för hur dialogarbetet kan 

förbättras.  

 Under 2022 så ska investeringen av en ny konstgräsplan i Enköpings tätort 

inledas. Även investeringen i omklädningsrummen med den kombinerade 

läktaren och speakertornet som ska försörja både rugbyplanen och 

konstgräsplanen på Korsängen inleds. Samtliga investeringar ska göras i nära 

samarbete med berörda föreningar.  

 Det politiska styrets dramatiska höjning av taxor och avgifter på mellan 10-12 % 

för föreningslivet är skadligt för det ideella engagemanget. Taxor och avgifterna 

för Upplevelsenämnden ska därför enbart höjas med nivå av samhällets generella 

kostnadsutveckling (1,5%).  

 Socialnämndens föreningsbidrag återställs till 2019-års nivåer. 

 För att kunna bevara ett rikt föreningsliv på landsbygden men också för att 
kunna utveckla kommunala verksamheter där anser vi att gamla brandstationer 
ska bevaras i kommunal ägo och göras tillgänglig för föreningar som så önskar. 
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En trygg ålderdom för alla 
Sverige har länge haft ett av världens bästa välfärdssystem och det märks också̊ i 

Enköping. Vi är friskare och starkare längre upp i åren.  

 

Trots detta kan krämpor och funktionsvariationer under våra liv begränsa oss och 

förhindra vår frihet. Det stora flertalet av oss kommer någon gång under livet hamna i en 

situation där vi behöver stöd för att klara vardagen. Att kunna känna trygghet och 

meningsfullhet i vardagen även när man blir äldre, sjuk eller har ett funktionshinder ska 

vara en självklarhet. För oss socialdemokrater är det folkhemstanken om den generella 

välfärden som ska ligga till grund för äldrepolitiken. En trygg välfärd för alla är vår paroll.   

 

Rätten till insatser när man behöver dem tar 

vi som samhälle ett gemensamt ansvar för, 

oavsett plånbokens storlek. Omsorg av 

bästa kvalitet är en självklar del av ett starkt 

samhällsbygge. För oss socialdemokrater är 

även det förebyggande arbetet en viktig del 

så att alla känner att det i Enköping är möjligt 

att ”leva till dess man dör”. Förebyggande 

insatser bidrar till såväl till individens välbefinnande som till att kostnader för vård kan 

hållas tillbaka. Äldreomsorg av bästa kvalité är en självklar del av ett starkt 

samhällsbygge. Det strategiska arbetet för att säkerställa byggandet av ett 

trygghetsboende behöver prioriteras högre för att säkerställa ett förverkligande.  

 

Regeringens satsningar på äldreomsorgen fortsätter och skapar ett mervärde för 

Enköpings kommun. Regeringen beslutade 2019 att tillsätta en utredning om fast 

omsorgskontakt inom hemtjänsten. SOU 2020:70. Lagen träder i kraft 1 januari 2022. 

Krav på fast omsorgskontakt i hemtjänsten bidrar bland annat till: bättre 

personalkontinuitet, individanpassad omsorg, bättre arbetsförhållanden för 

omsorgspersonal och ökad trygghet för anhöriga. Under 2022 återkommer även 

möjligheten för kommunen att söka statsbidrag för Äldreomsorgslyftet. Det syftar till att 

stärka kompetensen inom kommunalt finansierad äldreomsorg.  
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Kommunfullmäktiges uppdrag:  

Covid-19 pandemin har påvisat stora brister inom äldreomsorgen och det finns ett stort 

behov av att ta tag i viktiga frågor som länge har diskuterats och förverkliga dessa. 

Följande uppdrag tilldelas Vård- och omsorgsnämnden:  

 Mer personal inom äldreomsorgen. Heltidstjänster ska vara norm, det är viktigt 

inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Ofrivilliga deltidsanställningar gör det svårt 

att kunna leva enbart på sin lön. Vård- och omsorgsförvaltningen ska vara en 

modern arbetsgivare och kunna attrahera en ny generation medarbetare. Det 

innebär också att vi måste kunna minska antalet delade turer. I nedskärningarnas 

spår tenderar de istället att öka. Det är för oss en helt oacceptabel utveckling och 

målet måste vara att helt ta bort dem till 2024. 

 

 I Enköping får idag vårdtagare med hemtjänst i snitt besök av 16 vårdanställda 

under en 14-dagars period. I flera verksamheter kan idag det vara upp till 18 

vårdanställda per vårdtagare.  I det avseendet platsar Enköpings kommun bland 

de sämsta i landet. Det stora antalet besök av olika vårdanställda innebär 

förutom otrygghet också ökad risk för spridning av lätt överförbar 

infektionssjukdom. Arbetsbelastningen för personalen medför dessutom risk för 

sjukskrivningar. Därför ska Enköpings kommun verka för att varje enskild 

vårdtagare får besök av högst 12 olika hemtjänstpersonal under en 14-dagars 

period.  

 

 Pandemin har avslöjat stora brister inom äldreomsorgen, vilket har 

uppmärksammats av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Detta kommer 

bland annat att innebära skärpta krav på bemanning. Idag bryter Enköpings 

kommun mot regelverket. Därför gör vi en riktad satsning om 11 miljoner kronor 

för att under 2022 säkra upp bemanningen på demensboenden.  
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En ansvarsfull ekonomisk politik 

De finansiella förutsättningarna och den politiska inriktningen på kommunens ekonomi 

är avgörande för att vi ska kunna säkerställa att pengar finns till det fokus vi har på:  

1. En likvärdig skola 

2. Det ideella föreningslivet  

3. En trygg äldreomsorg som ger livskvalité́ hela livet 

Socialdemokraternas budget sätter resultatmålet för 2022 till 2 procent. 

Kommunalskatten föreslås vara oförändrad för år 2022 och fastställs till 21:34. 

Exploateringsintäkterna har satts till 0 kr, i enlighet med den överenskommelse där en 

majoritet av kommunfullmäktiges partier valt att ej använda exploateringsintäkterna i 

budgetmodellen.   

Mer tillitsfullt ledarskap ger mer utrymme till välfärd 

De ekonomiska utmaningarna för Enköpings kommun kräver att vi politiker förstår 

innebörden av att förvalta våra gemensamma medel. Det gäller både de medel som går till 

genomförandet av välfärden och de medel som används för struktur och administration.  

En effektiv administration krävs för att hålla god ordning i ekonomin likväl som 

uppdaterad kunskap om olika avtal och lagkrav. Vi har dock kunnat konstatera ökade 

kostnader för administration på central nivå̊ inom kommunen och det har inte alltid varit 

uppenbart hur detta gagnat våra kommunmedlemmar.  

Under perioden 2013-2020 växte kommunens befolkning med 12 procent. Under samma 

tidsperiod ökade kommunens anställda med administrativa arbetsuppgifter med 27 

procent.  Detta innebär att ett antal strateger, kommunikatörer och administratörer har 

anställts. Det är uppseendeväckande då den totala personalökningen inom kommunen 

under samma tidsperiod är enbart 14 procent.  På så sätt har pengar omfördelats från 

välfärden till administrativt arbete. Ansvariga inom skolan och omsorgen påtalar att den 

administrativa kraven har ökat, detta sker samtidigt som ansvar förskjuts längre ner i 

organisationen.  

Mot denna bakgrund ser vi ett behov av en kursändring i Enköpings kommun. Det finns 

möjlighet för omfördelning från central administration till välfärdens verksamhet. 
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Nämndernas budgetramar justeras därför för en minskad ambitionsnivå kring 

administration, utredning och övrig förvaltning. Dessa verksamhetsöversyner ska i 

möjligaste mån inte leda till effektiviseringar som påverkar skolan, föreningslivet och 

omsorgens välfärdsuppdrag.  

Kommunfullmäktiges uppdrag:  

 Att indikatorerna som mätverktyg för kommunens välfärdsuppdrag avslutas och 

tas bort helt. Kommunens uppgifter och beslutade mål kvarstår dock men mäts 

genom tillitsstyrning där nämnderna har att förhålla sig till lagstadgade 

inriktningar för verksamheten samt politiskt beslutade styrdokument.  

Indikatorerna, dess framtagande och uppföljande är inte det enda som vi ser driver på 

onödig administration. För att motverka att mer resurser går till administrativa 

arbetsuppgifter behöver vi långsiktigt ta oss an ett antal uppdrag för att stegvis växla om 

hur varje skattekrona används.   
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Kommunfullmäktiges uppdrag för nämndsorganisationen:  

 Nämnderna får i uppdrag att i samband med delårsrapporten för 2022 ta fram ett 

politiskt beslutsunderlag på hur central administration kan minskas till förmån för 

nämndernas välfärdsuppdrag.  

 Nämndernas delegationsordningar justeras så att alla anställningar av 

administrativa tjänster ska redovisas till nämnden med en tydlig 

behovsbeskrivning som går i linje med kommunfullmäktiges beslutade 

ambitioner. 

Kommunfullmäktiges uppdrag för kommunstyrelsen:  

 Kommunstyrelsen ska genomföra en utvärdering av PLEX-utskottet och föreslå 

åtgärder för hur arbetet med plan- och exploateringsarbetet kan effektiviseras och 

förtydligas inom nämndorganisationen.  

 Kommunstyrelsen ska utvärdera samtliga interna som externa mätningar där 

informationsinhämtningen medför minskat fokus för välfärden inför politiskt 

beslut om vilka mätningar som ska prioriteras.  

 Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samtliga samarbetsforum med 

andra kommuner och organisationer för att säkerställa dess effekter för 

Enköpingsborna.   

Genom att lämna idén om långsiktiga strategier, ett ständigt mätande och ett överflöd av 

utvecklingsprojekt så avser vi att politiska prioritera för att skapa ett tydligare fokus på 

kommunens uppdrag. Inom ramen för vårt fokus ska ett arbetssätt med ständiga 

förbättringar införas.  
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Ett långsiktigt samhällsbygge 

I likhet med övriga delar i denna budget går Socialdemokraternas prioriteringar för 

kommunens investeringar i linje med våra tre fokusområden.  

Det är av stor vikt att kommunen uppgraderar sitt ansvar för den kommunala 

grundskolans utbyggnad. Hundratals elever behöver tillgång till en grundskolan de 

närmsta åren utöver den utökning som är beslutad för grundskolan på väster (nya 

Enöglaskolan). Skolans och förskolans utbyggnad är därför högst prioriterad 

tillsammans med Kulturhus Joar. Investeringar är nödvändiga eftersom Enköpings 

kommuns befolkning fortsätter att växa i snabb takt. Finansieringarna av kommunens 

investeringar de närmsta åren behöver därför hanteras mer strategiskt och långsiktigt 

än de görs i dagsläget.  

Det höga trycket på investeringar leder till högre hyres- och driftskostnader. Kostnader 

som ofrånkomligen kommer att påverka de tillgängliga resurserna för verksamheten i 

form av utbildning, omsorg och insatser för äldre. Våra gemensamma resurser behöver 

därför hanteras mer omsorgsfullt för att bibehålla kvaliteten i de kommunala 

verksamheterna. Därför ska inte kommunen experimentera med hyreslösningar av 

viktiga samhällsfastigheter. Det tar bort rådigheten ifrån medborgarna och är ekonomiskt 

skadligt på sikt.  

För att säkra en hållbar investeringstakt är ett tydligt politiskt ledarskap som ger tilltro 

till nämndernas förmåga avgörande. Av central betydelse är också samarbetet mellan 

kommunens olika nämnder och bolag, liksom styrningen av EHB och ENA Energi där 

bolagen måste inkluderas mer i arbetet samtidigt som de ges större utrymme att arbeta 

utifrån sina ägardirektiv.   

Vi vill också värna om vår gemensamma historia vari ingår att historiskt värdefulla 

byggnader underhålls med byggnadsvårdande metoder. Vi kommer att fortsätta värna 

kulturfastigheterna i kyrkbacken, Westerlundska gården, Wallinska gården, Sommarro 

samt museet i Rådhuset. Enköpings kommun behöver ge dessa fastigheter långsiktighet 

och den omvårdnad de förtjänar.   
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En god och utvecklande arbetsmiljö 

Arbetet med att skapa en god och utvecklande arbetsmiljö för alla kommunens anställda 

är fortsatt ett viktigt område för oss. Under 2022 är kommunens huvudsakliga fokus som 

arbetsgivare att ta nästa steg i att heltid är norm. En stor utmaning är även att behålla och 

utveckla den kompetens som redan finns inom organisationen. Enköpings kommun har 

exempelvis idag en unik nivå av behöriga och legitimerade lärare. Det är en nivå som vi 

vill bibehålla och utveckla. Även kontinuiteten för personalen och de vi är till för är ett 

viktigt fokus.  

För att nå vårt fokus och att möta 

utmaningarna så ställer vi stora krav på 

kommunens ledare. Det goda ledarskapet 

ifrån politiker, chefer och medarbetare är den 

enskilt viktigaste faktorn för att rekrytera nya 

medarbetare och behålla de befintliga. 

Socialdemokraterna i Enköping värnar det 

goda ledarskapet, att se till effekten av varje skattekrona samt en tydlig politisk styrning 

av verksamheten. Tydlig politisk styrning i kombination med utökad tillit mellan 

beslutande nivåer är avgörande för att skapa förståelse för verksamhetens mål och 

dagliga arbete.  

Kommunens många medarbetare som dagligen arbetar för att göra Enköping till en bättre 

kommun har rätt till en bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor. Kommunens 

samarbete med de fackliga organisationerna ska stärkas och värnas.  
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Driftbudget med nämndernas budgetramar 
 
Budget 2022 med plan för 2023-2024      
Belopp anges i miljoner kronor Bokslut Budget Budget Plan Plan 
  2020 2021 2022 2023 2024 
Kommunfullmäktige och revision -7,5 -9,0 -9,1 -9,1 -9,2 
Kommunstyrelse -149,8 -171,2 -173,4 -178,9 -179,7 
Kommunstyrelsen, sociala investeringar -0,4        
Räddningstjänst, medlemsbidrag -41,7 -43,5 -44,4 -45,0 -45,2 

Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd -4,0 -4,7 -4,8 -4,8 -4,8 
           
Miljö- och byggnadsnämnd -20,9 -20,9 -24,4 -23,1 -23,3 
Socialnämnd -213,6 -214,2 -235,0 -241,2 -245,2 
Teknisk nämnd -97,4 -115,8 -125,5 -133,8 -149,9 
Upplevelsenämnd -125,3 -152,3 -157,0 -159,2 -169,4 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd -1 132,4 -1 224,9 -1 277,4 -1 307,4 -1 367,9 
Valnämnd -0,1 -0,3 -1,0 -0,2 -1,0 
Vård- och omsorgsnämnd -811,0 -867,9 -904,0 -912,2 -916,5 
Skattefinansierad verksamhet -2 604,1 -2 824,7 -2 956,1 -3 014,8 -3 111,9 
VA 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Taxefinansierad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa styrelser och nämnder -2 603,9 -2 824,7 -2 956,1 -3 014,8 -3 111,9 
Centrala poster 37,8 17,9 15,2 17,7 21,6 
Reavinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetens nettokostnader -2 566,1 -2 806,8 -2 940,9 -2 997,1 -3 090,3 
Skatteintäkter 2103,3 2 167,0 2 286,3 2 362,2 2 434,6 
Generella statsbidrag 606,7 691,0 724,0 741,0 779,7 
Finansiella poster 1,5 -11,3 -9,2 -14,1 -28,6 
Årets resultat 145,5 39,8 60,2 92,0 95,4 

      
      
Resultaträkning Bokslut Budget Budget Plan Plan 
miljoner kronor 2020 2021 2022 2023 2024 
Verksamhetens nettokostnader -2 566,1 -2 806,8 -2 940,9 -2 997,1 -3 090,3 
Skatteintäkter 2 103,3 2 167,0 2 286,3 2 362,2 2 434,6 
Generella statsbidrag 606,7 691,0 724,0 741,0 779,7 
Finansiella intäkter 14,7 14,2 15,5 18,2 18,2 
Finansiella kostnader -13,2 -25,5 -24,7 -32,3 -46,8 
Resultatmål 145,5 39,8 60,2 92,0 95,4 

      
 
 
Resultat- och balansräkning samt kassaflöde och nyckeltal 
 

Kompletteras av kommunledningsförvaltningen i samarbete med Socialdemokraterna 

under förutsättning att detta budgetalternativ vinner kommunfullmäktiges gillande.  
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