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INLEDNING 

Centerpartiet är en självständig, liberal, borgerlig kraft som samarbetar 
med partier där vår politik får genomslag. Vi söker och kan samarbeta med 
partier i den politiska mitten under förutsättning att vi kan enas kring 
gemensamma mål för en framtida stabilitet i Strängnäs kommun. Vi tar 
avstånd från ytterkantspolitik.  

 

 

VISION 
  

”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi 

framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.” 

 

 
 

 

Strängnäs kommun har ett både naturskönt och strategiskt bra läge mitt i 
det gröna närodlade Sörmland. I vår småstadsidyll med hög tillväxttakt 
finns både historiska och moderna miljöer där stad och landsbygd växer 
tillsammans.  
 
Våra välfärdstjänster utvecklas ständigt med extra fokus på hållbarhet. 
Kommunen, näringslivet och andra lokala aktörer arbetar tillsammans för 
att uppnå en blomstrande företagsamhet, ökad välfärd och livskvalitet för 
fler.  
 
Här finns ett attraktivt, tryggt, välkomnande samhälle där alla är lika 
mycket värda och kan använda sin kraft för att leva, bo och verka.  
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NULÄGE I KOMMUNEN 
 

Enligt den senaste delårsrapporten för Barn- och Utbildningsnämnden så 
har bara 64 % av årskurs nio eleverna i de kommunala grundskolorna 
betyg från i höstas som gör att de har gymnasiebehörighet. I samma 
rapport konstateras också att var fjärde elev på låg- respektive 
mellanstadiet har problem med läsförståelsen. Det finns också en 
problematik med att elever på mellanstadiet känner sig otrygga i skolan.  
  
2020 hade kommunen sitt bästa ekonomiska resultat någonsin vilket flera 
faktorer bidrog till: högre skatteintäkter än förväntat, ökade statliga bidrag 
och att en del verksamheter drogs ner på grund av rådande pandemi. 
Delårs-rapporterna för i år visar att prognoserna för innevarande år ser 
goda ut. Med vetskap om att kommande år förväntas få sämre ekonomiska 
resultat beroende på konjunktursvängningar gäller det att hushålla än 
mer.  
 
Nyligen har årets näringslivsrankning presenterats och i den har 
Strängnäs klättrat till sin bästa placering hittills med hög kundnöjdbarhet. 
För att uppnå ännu högre nöjdhet så behöver vi korta ner väntetider för 
olika kommunala tjänster.  
 
I april i år fortsatte arbetslösheten i kommunen att öka för den 25:e 
månaden i följd och är nu 7, 6 % vilket är lägre än rikets 8,2 % men ändå 
allvarligt. I februari i år var arbetslösheten bland utrikesfödda i Strängnäs 
kommun 19,9 % vilket motsvarar 650 personer och är 2,1 % mer än i 
februari 2020 och ökningen är högre än på arbetslösheten totalt. Bland 
gruppen unga arbetslösa (18-24 år) i kommunen var arbetslösheten 13,8 % 
vid samma tillfälle, vilket ändå är lägre än genomsnittet i länet.  
 
Strängnäs kommun har en dyr hemtjänst jämfört med andra likvärdiga 
kommuner det behöver ses över så att resurserna används på ett mer 
effektivt sätt och kommer brukarna till godo i högre grad.  
 
Sedan något år tillbaka finns dessvärre en tydlig trend som visar en ökad 
ungdomsbrottslighet och ökad användning av droger bland unga.  
 
Coronapandemins effekter är ännu inte fullt överblickbara och kan komma 
att påverka verksamheterna och medborgarna under en lång tid framöver.  
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OMVÄRLDSANALYS (nationellt perspektiv) 
 

SKR har nyligen rapporterat att skatteintäkterna inte ökar så mycket 
längre, men köpkraften är ändå hyfsat god. Offentlig sektor är stark just nu 
och de överskott som uppstår gör att man troligen kan ha behov av lite 
mindre upplåning framöver om man använder sina överskott till 
investeringar. Kommunsektorns sparande kommer troligen att minska 
ändå fram till 2024 och uppvisa en nedåtgående trend därefter också. 
 
Kommunerna kommer att ha svårt med finansiering och arbetskraft inom 
vissa yrken de kommande åren. Det innebär att man måste arbeta ännu 
mer effektivt, ägna sig mer åt sina kärnverksamheter, nyttja mer 
välfärdsteknik och genomföra mer digitalisering.  
 
De i åldern över 80 år ökar nu snabbare än de i arbetsför ålder, vilket inom 
bara några år kommer innebära att vi troligen får ännu svårare att klara 
bemanningen och kompetensbehoven inom äldreomsorgen och 
hemtjänsten. Detta behöver kommunerna också beakta i sina respektive 
investeringsplaner.  
 
SKR konstaterar också att behoven av förändrade arbetssätt behövs ute i 
regionerna och kommunerna för att demokratin utsätts för hot, 
ojämlikheten ökar och förståelsen för lokala politiska institutioner 
minskar. Till det kommer också demografiska utmaningar, segregation och 
ökad individualisering. Dessa problem kan kommunerna inte lösa själva 
utan ett ökat samarbete med statliga myndigheter och civilsamhället 
behövs.  
 
Corona pandemin har förstärkt barns utsatthet. BRIS konstaterar att 
restriktionerna har lett till färre skyddsfaktorer i barns liv, förvärrat för 
dem som mådde dåligt redan innan, skapat fler konflikter inom familjen, 
ökat utsattheten för våld i hemmet, distansstudier har inte heller passat 
alla, formerna för vård och stöd har förändrats och samhällsinformationen 
till barn har brustit. De påtalar också vikten av ökad samsyn, samarbete 
och gemensamt värdegrundsarbete, lika rättigheter och mänskliga 
rättigheter arbete i skolan. Många elever uppger att de inte känner till sina 
egna rättigheter. 
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KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL  
 

Medborgare 

 

 

- Resultaten i skolan ska bli väsentligt högre 
- Omsorgen ska prioriteras  
- Medborgardialogen ska fortsätta utvecklas  
- Den lokala arbetsmarknaden ska växa   
- Den upplevda tryggheten har stärkts 

 

 
För att uppnå bättre resultat i skolan krävs tidiga insatser och förstärkning 
redan i förskolan. Elevhälsan behöver ytterligare resurser för att kunna 
identifiera barn och elever i behov av utökat stöd. För att motverka den 
ökade psykiska ohälsan och främja hälsan hos barn samt skapa 
förutsättningar för bättre inlärning är mer fysisk aktivitet ett dagligt inslag 
i skolan.  
 
Grundbeloppet för barnen i förskolan och grundskolan är höjt, likaså 
tilläggsbeloppen för särskilda insatser.  
 
Arbetet med ”Barns bästa i Sörmland” där kommunerna arbetar 

tillsammans med regionen i Nämnden för socialtjänst och vård är ett 

viktigt utvecklingsarbete för att erbjuda bästa möjliga och jämlika 

förutsättningar för att barn och unga i Sörmland ska kunna upprätthålla 

och utveckla sin fysiska och psykiska hälsa och sitt välbefinnande.   

 

Ökad kunskap, välkända handlingsplaner och rutiner för personalen gör 

att inga barn utsätts för kränkningar eller mobbing i de kommunala 

verksamheter de finns med i.  Eleverna i både grundskola- och gymnasium 

har som ett led i det kommunala trygghetsarbetet också fått ökade 

kunskaper om mänskliga rättigheter vilket leder till minskat antal 

konflikter.  

 
Lärarna behöver avlastas från administrativa uppgifter så att de kan ägna 
mer tid åt det pedagogiska uppdraget. De ska också erbjudas mer 
fortbildning och utökade möjligheter till kollegialt lärande vilket bland 
annat kan ske genom fortsatta satsningar på LÄS-projektet. 
 
Samarbetet mellan de kommunala skolorna och friskolorna fortsätter att 
stärkas genom Bildningsakademin i Strängnäs. Grundbeloppet per elev är 
höjt som ett led i att uppnå en mer likvärdig skola och att fler elever ska nå 
goda kunskapsresultat.  
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Resursfördelningsmodellen anpassas och tar i större utsträckning hänsyn 
till olika elevers behov och förutsättningar, oberoende av vilken huvudman 
skolan har.   
 
Utvecklingen av Bildningscentrum och vilka verksamheter som ska 
inrymmas där fortgår.  
 
Vuxenutbildningen har ökad finansiering för att klara nya lagkrav och 
större efterfrågan på utbildningar och som ett led i att bidra till minskad 
arbetslöshet i kommunen. I samverkan med Regionen och övriga 
kommuner i länet genomförs ett antal utbildningar i gemensam regi för 
både gymnasieelever, vuxenutbildningen och medarbetare i kommunen.  
Kommunens fritidsgårdar har hög besöksfrekvens och ungdomarna 
uppskattar det varierade utbudet av aktiviteter, utvecklas och känner sig 
trygga i verksamheten.    
 
Team Ungdom är välkända både inom organisationen och bland 
medborgarna, har fler medarbetare och fyller en viktig funktion i att hjälpa 
ungdomar ”på glid” tillbaka till en meningsfull tillvaro. Deras uppsökande 
verksamhet fortsätter succesivt att öka.  
 
Den omsorg kommunen erbjuder sina brukare är i större utsträckning än 
tidigare individanpassad. Nattbemanningen på SÄBO har ökat som ett led 
i att öka de boende och deras anhörigas trygghet.  
 
Ny välfärdsteknik, ökad digitalisering och innovationer leder till ökad 
kvalitet. Den materiella standarden på våra fastigheter och viss utrustning 
(bland annat sängar) har ökat på både särskilda boenden och LSS-
boenden.  
 
Vårt nya idrott- och rekreationsområde vid Larslunda växer fram enligt 
planeringen med både kommunala och externa aktörer som driver 
verksamheterna. Det finns ett väldigt varierat utbud för att alla 
medborgare och besökare ska hitta något som passar, inspirerar dem och 
bidrar till ökad hälsa.   
 
Så kallad smart belysning som både kan fjärrstyras, lokalstyras och 
regleras utifrån närvaro är införd i hela det kommunala gatunätet. Det 
medför energibesparande genom dimmerfunktion. När någon är 
närvarande blir belysningen starkare vilket bidrar till ökad trygghet för 
den som vistas där.  
 
Nya och fler former för regelbunden medborgardialog i både fysiska och 
digitala möten har bidragit till ökat engagemang, kunskap och förståelse 
för det kommunala ansvaret bland medborgarna.  
 



7 

 

Trygghetsfrågor är prioriterade och samarbetet mellan kommunen och 
Polisen har utvecklats ytterligare och fungerar väl. Det är också en 
bidragande orsak till att ungdomsbrottsligheten minskar igen.  
 
Tillsammans med alla andra kommuner i länet och Region Sörmland 
arbetar kommunen i olika projekt kring att öka folkhälsan bland 
medborgarna.  
 
En ny kulturscen i Strängnäs som kan tillgodose medborgarnas önskemål 
kring fler kulturaktiviteter är under fortsatt projektering.  
 
I Mariefred pågår fortsatta utredningar kring på vilka sätt det så kallade 
Biohuset kan tillgänglighets anpassas för att kunna inrymma fler 
aktiviteter för medborgarna.  
 
Det finns fysiska mötesplatser på våra större tätorter (Strängnäs, 
Mariefred, Åkers Styckebruk och Stallarholmen). På övriga mindre 
orter/noder fyller hembygdsgårdar, föreningslokaler och andra 
informations insatser en viktig funktion för att enkelt kunna sammanföra 
de boende inom respektive område. 
 
Den pågående utbredda bredband- och fiberutbyggnaden i hela 
kommunen bidrar till alla medborgares möjligheter att delta i olika 
aktiviteter, driva företag, och bosätta sig på landsbygden.  
 
Strängnäs kommun har totalt 44 mil kust vilket ger stora möjligheter för 
samtliga medborgare och besökare att kunna njuta av vattennära natur 
och upplevelser. Genom en gedigen planprocess bevarar förvaltningen 
dessa tillgångar samtidigt som man beviljar viss strandnära begränsad 
byggnation på områden som inte anses inskränka på medborgarnas 
friluftsliv och rörelsemönster.  

 
 
 
 
Hållbart samhälle 
 

 

- Genomföra den beslutade Energi och klimatplanen 
- Kommunen fortsätter att uppnå god hushållning 
- Kvaliteten i de kommunala verksamheterna är fortsatt konkurrensutsatt 
- Näringslivsrankingen och NKI index fortsätter att stiga 
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Kommunen uppfyller många av Agenda 2030:s miljömål och kan därför 
fokusera mer på jämställdhet och social hållbarhet.  
 
Informationstjänsten med energi- och klimatrådgivning för företag, 
medborgare och föreningar som kommunen upphandlat av Energikontoret 
i Mälardalen kan på ett positivt sätt bidra till effektivare och snabbare 
omställning.   
 
I det Måltidspolitiska programmet har kommunen kommit ännu längre i 
sin strävan att använda ekologisk mat, för att ytterligare bidra till ett 
hållbart samhälle ska vi också använda närodlad mat så långt det är 
möjligt/finns tillgängligt. Programmet hålls levande i samråd med de 
brukare som är gäster i kommunens måltidsverksamheter.  
Kommunen har i enlighet med målen för Agenda 2030 ansökt om att bli 
en Fair Trade City för att öka kunskapen om rättvis handel och bidra till 
bättre villkor för arbetstagare hos internationella producenter i 
utvecklingsländer.  
 
Samarbetet med 4 M är aktivt och tillsammans tar kommunerna fram 
projekt, funktioner och tjänster som leder till effektivare service och delad 
expertkompetens. Tillsammans med Region Sörmland och övriga 
kommuner i länet tas erfarenheterna och vinsterna med ökat samarbete 
kring Corona pandemin tillvara och används inom nya 
verksamhetsområden.  
 
I NKI (öppna jämförelser i företagsklimat) resultatet för 2020 fick 
kommunen höga betyg. Att fortsätta utveckla myndighetsutövandet och 
service till det lokala näringslivet är viktigt, då de bidrar starkt till våra 
skatteintäkter. Regelverket för företagare i likhet med den så kallade 
Rättviksmodellen utvecklas ständigt.  
 
Vår kommun har många turistattraktioner och det gör att 
destinationsutvecklingen alltid är aktuell. De lokala aktörerna har börjat se 
vinster med att samordna sig och erbjuda fler paketlösningar.  
Möjligheten att konkurrensutsätta fler verksamheter prövas ständigt. På 
Teknik- och fritidskontoret gör man det inom gatuunderhåll, park, 
snöröjning och sopning. En del sker inom ramen för lokaldemokrati ute i 
kommundelarna.  
 
Likt flera andra kommuner i Sörmland har vi en serviceplan för 
landsbygden. Den syftar till att säkerställa en rimlig service nivå på både 
kommersiell- och offentlig service, IT-infrastruktur, boende och tillgång 
till arbete. Exploateringen av både nya företag och bostäder på 
landsbygden ökar.  
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Förvaltning och medarbetare 
   

 

- Omsätta kompetensstrategin till aktiviteter  
- Cheferna har bra möjligheter att utöva ett gott ledarskap 
- Arbetet med effektiv förvaltning fortgår löpande 
- Medarbetarna är kompetenta, engagerade och ambassadörer för    
kommunen 
- Sjukfrånvaron har sjunkit och är jämförbar med riksgenomsnittet 

 

 

Cheferna har ett rimligt antal medarbetare så att var och en kan bekräftas 
genom en bra dialog och återkoppling. Ledarskapet stärks genom flera 
utbildningsinsatser för både chefer och ledare utan personalansvar.  
 
Bättre arbetsvillkor för medarbetarna inom omsorgen bland annat genom 
förstärkt bemanning på särskilda boenden.   
 
Som ett led i att klara kompetensförsörjningen har alla medarbetare en 
individuell utvecklingsplan som uppdateras varje år i samband med 
medarbetarsamtal.  Kompetensförsörjningsstrategin är omsatt till 
aktiviteter på samtliga kontor.  
 
Kommunen är en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, engagerar 
sig och aktivt deltar i planeringen för att göra verksamheten så bra som 
möjligt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter att stärkas och ett 
samarbete har inletts med Sunt Arbetsliv, vilket lett till att sjukfrånvaron 
fortsätter att sjunka.  
 
Digitaliseringen och den digitala mognaden har tack vare 
Coronapandemin utvecklats fortare än förväntat och bidrar till att 
underlätta medborgarnas kontakter med förvaltningen.  
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FOKUSOMRÅDEN / UTMANINGAR / 
PRIORITERINGAR 
 

 Högre måluppfyllelse och bättre resultat i grundskolan 
 
 

 Ökad kvalitet i äldreomsorgen  
 
 

 Kompetensförsörjningen främst inom omsorgen och skolan 
 
 

 Stärka medborgarnas upplevda trygghet  
 
 

 Hantera kommande investeringar och uppnå ökad soliditet  
 
 

 Utökat samarbete med det lokala näringslivet och föreningar 
 
 

 Fortsatt hög sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare  
 

 

 Befolkningstillväxtens påverkan på infrastrukturen 
 

 

 Fortsatt digitalisering  
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NÄMNDERNAS UPPDRAG 
Varje nämnd har ett antal uppdrag inom kommunens kärnverksamheter 
som de ansvarar för. Förutom de uppdragen har de också fokus på:  

 
 
Kommunfullmäktige 

Med anledning av de Corona restriktioner som även påverkat den politiska 
organisationen arbetar fullmäktige för att återstarta den politiska debatten 
och eventuella kunskapstapp.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Följer upp hur det lokala näringslivet klarar sig post Corona.  
 
Följer upp hur den långsiktiga ekonomiska planen fungerar och gör 
eventuella förändringar i prioriteringen.  
 
Har ett samordnande ansvar för Energi- och klimatplanens genomförande.   

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

På ett kommunalt högstadium genomförs en testperiod med frukost i 
skolan för eleverna för att se vilken positiv effekt det kan tänkas ha för 
inlärningen hos eleverna.  

 

 

Socialnämnden 

Ett projekt med att upphandla hemtjänst i enlighet med LOU pågår, där ett av 

kraven är att det ska vara bara en erfaren aktör som utför tjänsterna.  
 
Demensvården är prioriterad och medarbetarna får mer utbildning och 
kunskap både för att öka kvaliteten på servicen och som ett led att höja 
statusen på vårdyrken. Fler Silviasystrar har också utbildats och anställts.  
 
Fler kulturaktiviteter anordnas för de äldre som bor på SÄBO och/eller 
nyttjar kommunens dagverksamhet och möjlighet till träffar.  
 
Kommunen har ansökt om medel från SKR och har pågående utbildning 
för vårdbiträden som ska bli undersköterskor.  

 

Det finns tydligt uttalade mål om att de brukare med funktionsvariationer 
och diagnoser som är placerade i andra kommuner i möjligaste mån ska 
beredas plats inom kommunens boenden.  

 



12 

 

När det gäller våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor så har det 
ökat de senaste åren.  
 
Vi vill därför se över det förebyggande arbetet och utbilda förskole- och 
skolpersonal mer för att de ska se tecken tydligare på när barn lever i 
familjer där detta pågår. Det är också viktigt att vi följer upp och håller 
metoden med huskurage aktuell.  

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kontoret tar fram en plan för att komma ikapp med den eftersatta 
inventeringen av enskilda avlopp. 
 
De tätortsnära skogarna är viktiga både för produktion och rekreation.  
En skogsbruksplanering är igång och återplantering av skog efter 
granbarkborrarnas angrepp pågår. Som ett led för att bevara biologisk 
mångfald har kommunen en särskild plan för hur man ska bevara bin och 
andra insekter. Inventeringen av var man kan anlägga våtmarker 
fortskrider.  

 

 

Teknik och fritidsnämnden 

Strategin för att minska den så kallade asfaltskulden pågår.  
 
Kommunens stadiga befolkningstillväxt gör att behovet av trafikplanering 
ökar som ett led i att stärka trafiksäkerheten.  
 
Projektering för nya sträckor av cykelvägar mellan tätorterna är prioriterat 
som en del för att höja folkhälsan och trafiksäkerheten.  
 
 

Kulturnämnden 

Medborgardialogen, utveckla befintliga metoder och hitta nya.  
 
De innovativa tjänster som biblioteken erbjudit under pandemin fortsätter 
man att utveckla ytterligare.  
 
Nämnden tillsammans med föreningar och kulturarrangörer planerar och 
organiserar olika aktiviteter som ska ske under det så kallade 
Jubileumsåret 2023, då det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i 
Strängnäs.  
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KOMMUNALA BOLAGEN  
 
Moderbolaget SKFAB fortsätter att stärka samspelet mellan den 
kommunala förvaltningen och dotterbolagen för att målsättning och arbete 
inom koncernen ska stämma överens som en helhet, bidra till ytterligare 
synergieffekter och öka förståelsen för de olika tjänster som bolagen 
levererar.  

 

 

 

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
 

 Oförändrad skattesats på 21,67 % 
 
 

 Befolkningstillväxt på minst 1 % 
 
 

 I enlighet med SKR:s rekommendationer för att klara den 
långsiktiga ekonomin har alla nämnder effektiviseringskrav på      
0,9 %  
 
 

 För att uppnå begreppet god ekonomisk hushållning bör resultatet 
för varje år vara minst + 2 % 
 

 
 Vi har utgått ifrån resursfördelningsmodellen i våra prioriteringar.  
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DRIFTBUDGET OCH PLAN  
 

 
  

 

Budgetramar 

Flerårsplan 

Nämnd, tkr Centerpartiet Budget

2022 enligt

Centerpartiet Plan

2023 enligt

Centerpartiet Plan

2024 enligt

majoriteten majoriteten majoriteten

Kommunfullmäktige -7 810 -8 000 -8 810 -8 005 -8 005 -8 270 -8 270

Kommunstyrelse -163 149 -175 749 -175 749 -170 075 -171 475 -170 805 -173 905

Miljö- o samhällsbyggn.nämnden -28 968 -29 968 -30 968 -30 382 -31 382 -30 412 -30 412

Teknik- och fritidsnämnden -143 892 -147 892 -149 992 -149 169 -150 269 -152 921 -155 021

Kulturnämnden -50 502 -52 502 -53 702 -53 912 -55 112 -55 621 -55 621

Socialnämnden -762 894 -790 094 -784 894 -809 983 -801 983 -832 667 -826 667

Barn- och utbildningsnämnden -993 320 -1 023 320 -1 020 320 -1 049 996 -1 041 996 -1 069 811 -1 058 811

Summa nämnder och styrelser -2 150 536 -2 227 526 -2 224 436 -2 271 521 -2 260 221 -2 320 506 -2 308 706

Interna räntor och avskrivningar 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810

Pensioner, arbetsgivaravgifter -41 400 -41 400 -41 400 -41 900 -41 900 -41 900 -41 900

Exploateringar vinst/förlust 0 0 0 0 0 0 0

Hyresbudget ny- till o ombyggnad -4 500 -4 500 -4 500 -31 600 -31 600 -75 700 -75 700

Övr. kommungemensamma kostnader -1 503 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503

Resurs- och reservmedel -68 231 -39 639 -68 231 -39 977 -51 105 -40 871 -52 248

- varav medel för horisontell styrning -21 000 -10 000 -21 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

- varav särskilda lönesatsningar -9 066 -9 066 -9 066 -8 913 -8 913 -8 913 -8 913

- varav demografisk volymjustering -20 000 -15 000 -20 000 -15 000 -20 000 -15 000 -20 000

- varav skatteprognosreserv -21 572 -21 572 -21 572 -22 064 -22 064 -22 958 -22 958

- varav riktade statsbidrag 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

- varav tillväxtreserv -6 600 0 -6 600 0 0 0 0

- varav medel för politiska prioriteringar -5 992 0 -5 992 0 -6 128 0 -6 377

I anspråktagna medel från eget kapital -16 943 -16 943 -16 943 -17 432 -17 432 -7 618 -7 618

Internt återförda intäkter/kostnader 4 000 4 000 4 000 6 000 6 000 6 000 6 000Summa övriga 

kommungemensamma -57 767 -29 175 -57 767 -55 602 -66 730 -90 782 -102 159Summa verksamheternas 

intäkter/kostnader -2 208 302 -2 256 700 -2 282 202 -2 327 123 -2 326 951 -2 411 288 -2 410 865

Avskrivningar -95 000 -95 000 -95 000 -103 000 -103 000 -107 000 -107 000

Skattenetto 2 396 938 2 396 938 2 396 938 2 451 524 2 451 524 2 550 936 2 550 936

Finansnetto 11 260 11 260 11 260 10 030 10 030 10 360 10 360

- varav utdelning bolag 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700

Resultat 104 896 56 498 30 996 31 431 31 603 43 007 43 430Ianspråktagna medel som reserverat 

under eget kapital 16 943 16 943 16 943 17 432 17 432 7 618 7 618

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0

Resultat enligt god ekonomisk hushållning 121 839 73 441 47 939 48 862 49 034 50 625 51 048

Resultatmål 5,1% 3,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

* Inkl effektivisering 0,9% enl Långsiktig ekonomisk planering

År  2022 År 2023 År 2024
Ram 2022 

utifrån 

resursfördel-

ningsmodell *


