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Budget 2022     
LIBERALERNAS BUDGETALTERNATIV 

 

En Liberalare Strängnäs kommun 

Konstruktiv politik som gör skillnad 

 

Vår utgångspunkt i politiken är individen, dennes rättigheter, egenansvar och frihet. Vi vill se 
en öppen demokrati med insyn i beslutsprocessen. Medborgaras möjlighet till deltagande är 
nödvändig för att stärka förtroendet för det demokratiska samhället. Ett starkt näringsliv och 
god tillväxt är nyckeln till samhällets fortsatta utveckling. Samspelet mellan en effektivt skött 
kommun och välfungerande näringsliv maximerar möjligheterna för ökad livskvalitet för alla, 
oavsett om man är barn, skolungdom, förvärvsarbetande, företagare eller pensionär. Dessa 
utgångspunkter präglar Liberalerna i Strängnäs kommuns budgetreservation för 2022. 
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Liberalerna 

 

Vår kommun ska växa men samtidigt behålla sin särart grundad på de olika tätorternas unika 
egenskaper. Genom ett nytt Resecentrum och dubbelspår till Stockholm är vi en integrerad 
del av Sveriges främsta tillväxtregion. De boende ska här erbjudas en mycket god kommunal 
service där valfrihet för brukaren är en självklarhet. Vi ska ha förskolor, skolor och en omsorg 
om de äldre och mest utsatta som är bland de bästa i landet. Vi ska vara en kommun som tar 
ansvar för att kommande generationer får goda livsförutsättningar. Miljö- och 
hållbarhetsfrågorna måste därför få en central roll i ett liberalt grönt Strängnäs. Hållbarhet 
har även att göra med vår förmåga att ta ekonomiskt ansvar. En god ekonomisk hushållning 
innebär att vi över tid måste ha ett ekonomiskt resultat på minst 2 % av skattenettot. 
Kommunen har stora investeringsbehov som långsiktigt ska genomföras. 

Övergripande mål:  

• Inom 10 år hör Strängnäs kommun till de 10 bästa kommunerna gällande 

kärnverksamheten (skola och omsorg) samt ekonomi. 

• Kommunen har en välutvecklad lokal demokrati. 

• Strängnäs kommun är attraktiv för boende och näringsliv. 

Vi ser följande områden och åtgärder som de viktigaste: 

1. En liberal kommun där den lokala demokratin är stark. 
2. En liberal kunskapskommun: där eleven är i fokus och läraryrket stärks genom att 

höja lärarnas status. 
3. En liberal hållbar kommun: där vår kommun blir ett slutet kretsloppssamhälle och 

beroendet av fossila bränslen successivt avvecklas med målet att bli en 
fossilbränslefri kommun. Vi fokuserar på jämställdhet och social hållbarhet. 

4. En liberal kommun god att åldras i: där boende erbjuds en god kommunal service, 
där valfrihet för brukaren är en självklarhet samt ett ökat byggande av trygghets- och 
särskilda boenden. 

5. En liberal kommun med ett expanderande näringsliv: där hela kommunen 
genomsyras av en positiv attityd till företag och entreprenörskap samt förbättrad 
tillgänglighet och service, genom skapande av attraktiva centrum i alla kommunens 
tätorter. 

6. En liberal kulturkommun: där Kulturskolan och biblioteken fortsätter att utveckla 
sina uppskattade verksamheter samt att Strängnäs blir en Fristadskommun.  

7. En liberal aktiv kommun med fritid, rörelse, rekreation och smarta trafiklösningar. 
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1. En liberal kommun där den lokala demokratin är stark 

Demokratimål: 

• Medborgarna ska vara fullt informerade om kommunens verksamhet och ekonomi. 

• Medborgarna ska enkelt kunna initiera folkinitiativ genom t ex folkomröstningar. 

• En oberoende visselblåsarfunktion ska inrättas senast 2022. 

 
• Tydliga och mätbara mål för kommunens verksamhet, så medborgarna kan följa 

utvecklingen. 
• Frivilligorganisationer skall ha en aktivroll i medborgarnas verksamhet. 
• Större inflytande från kommundelarna vad gäller verksamhetens genomförande. 
• Aktiva medborgardialoger inom flera sakområden. 

 

2. En liberal kunskapskommun  

Kunskapsmål: 

• Inom 10 år ligger de kommunala skolorna bland de 10 bästa i Sverige. 

• En väl fungerande elevhälsa. 

• Ökat grundbeloppet för förskolor och grundskolor. 

 
• Öka lärarledda undervisningstiden. 
• Ökad lärartäthet - färre elever per lärare. 
• Satsa på mindre klasser, fler lärare och speciallärare. 
• Fler utbildade lärare i förskolan för att säkerställa tidiga pedagogiska insatser. 
• Förbättra arbetsmiljön både i förskolan och skolan. 
• Öka samarbetet mellan gymnasieskolorna och näringslivet. 
• Alla Strängnäs kommuns skolor ska vara likvärdiga. 
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3. En liberal hållbar kommun 
 

Hållbarhetsmål: 

• Strängnäs kommun ligger bland de 10 bästa kommunerna i landet vad gäller Agenda 

2030 om 5 år. 

• Kommunen är ett slutet kretslopp om 10 år. 

• En jämnställd och socialt hållbar kommun. 

• Kommunen styr genom sitt planmonopol helt centrumutvecklingen som ett led att 
uppnå levande och attraktiva stadskärnor. 

• Kommun ska styra mot hållbar expansion och ställa villkor på grönt bostadsbyggande 
med minskad klimatpåverkan. 

• Vi utvecklar förnybar energi t ex biogas och gör oss oberoende av fossila bränslen. 
• Systematiskt arbete för ett hållbart utnyttjande av våra naturresurser.  
• De livsmedel som används i kommunens verksamheter är ekologiska och 

närproducerade. 
• En ödehusinventering ska vara genomförd i kommunen under 2022. 

4. En liberal kommun god att åldras i  

Omsorgsmål: 

• Strängnäs kommun ligger bland de 10 bästa kommunerna i landet vad gäller omsorg 
om fem år. 

• 85+ ska kunna flytta till särskilt boende när de önskar utan kommunal bedömning. 

• Ökat engagemang mellan det offentliga, privata och civila samhället för att uppnå 
god omsorg med hög kvalitet. 

 

• Seniorpolitiken får de resurser som fordras för att tillräcklig bemanning efter behov 
ska kunna finnas 

• Utbyggandet av särskilda boenden i alla kommundelar ska fullföljas 
• Byggandet av trygghetsboende uppmuntras 
• Lika villkor för kommunala och privata aktören inom senioromsorg och vård ska gälla.  
• Den enskildes inflytande och medbestämmande, om när och i vilken form 

hemtjänsten skall utföras.  
• En systematisk analys, som bygger upp kunskap kring nyttan, värdet och riskerna 

med att den digitala välfärdstekniken, ska genomföras 
• De årsrika ses fortsatt som en personell resurs vid bemanning i yrkeslivet. 
• Kompetensutbildningar, för att kunna införa fasta omsorgskontakter startas 
• En funktion som Äldreombudsman inrättas under 2022 
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5. En liberal kommun med ett expanderande näringsliv  

Näringslivsmål: 

• Våra stadskärnor är attraktiva för upplevelser och handel. 

• En kreativ och nyskapande turistnäring i kommunen. 

• Strängnäs kommun har en proaktiv näringslivspolitik. 

• En god kommunal planberedskap som möjliggör områden för nya 
företagsetableringar. 

• Hela kommunen genomsyras av en positiv attityd till företag och entreprenörskap 
med förbättrad tillgänglighet och service. 

• Kommunen hjälper våra företag att, genom ett bra utbildningssystem, få tillgång till 
den arbetskraft de behöver för att växa. 

• Mötesplatserna för företagare, tjänstemän och politiker vidareutvecklas. 
• Torghandlarna erbjuds goda betingelser för att kunna utöva sina verksamheter. 
• Möjliggör för fler mindre företag att delta i kommunens offentliga upphandlingar 

genom att tillsätta en upphandlingsrådgivare och samordnare. 
• Relevanta och anpassade avgifter till företag för olika tillstånd och kontroller. 
• En digital plattform ska finnas för kommersiella lokaler. 

 

6. En liberal kulturkommun 

Kulturpolitiska mål: 

• Kulturens roll att främja demokrati och integration ska utvecklas, därför ökas 
resurserna med 10 % per år under en femårsperiod. 

• Föreningar och studieförbund ska ha en större roll i kulturlivet - kommunen ska skapa 
förutsättningarna. 

• Ett kulturcentrum i anslutning till Multeum byggs inom 5 år, som även fungerar som 
mötesplats. 

• "Meröppet" (dygnet runt öppet, obemannat utanför kontorstid) införs på minst ett 
bibliotek i kommunen. 

• Ytterligare satsningar på Kulturskolan och dess verksamheter vilka utvecklas i hela 
kommunen. Avgifterna i Kulturskolan sänks för att uppmuntra till ökat deltagande. 

• Kommunen ansluter till "Fristadssystemet" och står upp med stöd och hjälp till 
hotade/förföljda författare, journalister och andra kulturutövare. 

• Införande av årligt demokratipris för främjande av demokratiutveckling. 
• Uppmuntra elevernas kreativa skapande genom olika aktiviteter, t ex att anordna en 

årlig vårsalong för alla niondeklassare. 
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7. En liberal aktiv kommun   

Fritids- och trafikmål: 

• Fortsatt utveckling av Larslunda till ett idrotts- och rekreationsområde. 

• Fritidsgårdarnas resurser ökar med 10 % årligen de kommande fem åren. 

• Kollektivtrafiken ska vara anpassad efter medborgarnas behov. 

• Skapa bättre förutsättningar för det spontana motions- och idrottsutövandet genom 
att frilägga mer tid på idrottsanläggningarna för allmänheten och öka kommunala 
skötseln i befintliga rekreationsområden som motionsspår och utegym. 

• Utveckla en god trafikmiljö genom att se över trafiknätet i sin helhet i kommunen och 
sätta in trafikprojekt där det ger mest resultat på säkerhet, miljö och trängsel. 

• Allokera mer medel till vägunderhållet för befintliga vägar och fortsätta utbyggnad av 
ett sammanhängande gång och cykelnät. 

• Förskönandet av våra kommundelar fortsätter med fokus på att skapa hållbara 
platser som är vackra, kräver litet underhåll och som sammanför kommuninvånare. 

• Fortsatt utvecklingen av Larslunda idrottsplats till ett rekreations-, idrotts- och 
friluftscenter och värna en god ekonomisk och långsiktig lösning med privata och 
kommunala aktörer.  

• Fritidsgårdarnas uppsökande verksamhet utvecklas för att nå olika grupper 
ungdomar och bidra till tryggheten i lokalsamhället. Även läxhjälp och skolstöd ska 
erbjudas på fritidsgårdarna. 
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Budgetram 2022         

    År  2022    
Nämnd, tkr Utfall 

2020 
Ramjust 
Budget 
2021 

Prognos 2021 
(mars) 

Ram 2022 
utifrån 
resursfördel-
ningsmodell * 

Liberalerna 
prio 2022 

Budget 
2022 enligt 
 

Budget 
2022 enligt 

     - Öka ram, 
+ minska ram 

Liberalerna majoriteten 

Kommunfullmäktige -5 673 -6 900 -6 900 -7 810  -7 810 -8 810 

Kommunstyrelse -133 406 -167 917 -167 917 -163 149 30 000 -133 149 -175 749 

Miljö- o samhällsbyggn.nämnden -24 672 -26 988 -26 988 -28 968 -300 -29 268 -30 968 

Teknik- och fritidsnämnden -138 576 -148 124 -149 024 -143 892  -143 892 -149 992 

Kulturnämnden -46 392 -50 275 -50 275 -50 502 -10 000 -60 502 -53 702 

Socialnämnden -732 848 -760 517 -760 517 -762 894 -25 000 -787 894 -784 894 

Barn- och utbildningsnämnden -932 924 -959 973 -959 973 -993 320 -30 000 -1 023 320 -1 020 320 

Summa nämnder och styrelser -2 014 490 -2 120 694 -2 121 594 -2 150 536 -35 300 -2 185 836 -2 224 436 

Interna räntor och avskrivningar 70 525 70 465 70 465 70 810  70 810 70 810 

Pensioner, arbetsgivaravgifter -45 406 -38 900 -38 900 -41 400  -41 400 -41 400 

Exploateringar vinst/förlust 13 018 0 0 0  0 0 

Hyresbudget ny- till o ombyggnad -2 221 2 400 9 900 -4 500  -4 500 -4 500 

Övr. kommungemensamma kostnader -5 436 -2 500 -5 500 -1 503  -1 503 -1 503 

Resurs- och reservmedel 3 752 -81 845 -80 045 -68 231 0 -68 231 -68 231 

- varav medel för horisontell styrning 
och satsningar 

-3 638 -21 000 -21 000 -21 000  -21 000 -21 000 

- varav särskilda lönesatsningar 0 -545 -545 -9 066  -9 066 -9 066 
- varav demografisk volymjustering 0 -20 000 -20 000 -20 000  -20 000 -20 000 
- varav skatteprognosreserv 8 038 -20 500 -18 700 -21 572  -21 572 -21 572 
- varav riktade statsbidrag 0 0 0 16 000  16 000 16 000 
- varav tillväxtreserv 0 -14 100 -14 100 -6 600  -6 600 -6 600 
- varav medel för politiska 
prioriteringar 

-647 -5 700 -5 700 -5 992  -5 992 -5 992 

I anspråktagna medel från eget kapital -17 440 0 -22 514 -16 943  -16 943 -16 943 

Internt återförda intäkter/kostnader 3 690 4 000 4 000 4 000  4 000 4 000 

Summa övriga kommungemensamma 
kostnader/intäkter 

20 483 -46 380 -62 594 -57 767 0 -57 767 -57 767 

Summa verksamheternas 
intäkter/kostnader 

-1 994 007 -2 167 074 -2 184 188 -2 208 302 -35 300 -2 243 602 -2 282 202 

Avskrivningar -74 718 -83 000 -83 000 -95 000  -95 000 -95 000 

Skattenetto 2 212 793 2 286 474 2 321 274 2 396 938 -27 000 2 369 938 2 396 938 

Finansnetto 11 049 9 300 9 300 11 260  11 260 11 260 

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

Resultat 155 116 45 700 63 386 104 896 -62 300 42 596 30 996 

Ianspråktagna medel som reserverat 
under eget kapital 

13 531 0 23 544 16 943  16 943 16 943 

Resultatutjämningsreserv -100 000 0 0 0   0 

Resultat enligt god ekonomisk 
hushållning 

68 647 45 700 86 930 121 839 -62 300 59 539 47 939 

        
Resultatmål  3,1% 2,0% 3,7% 5,1%  2,5% 2,0% 

* Inkl effektivisering 0,9% enl 
Långsiktig ekonomisk planering 
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Budgetförutsättningar: 

Vi har utgått från följande förutsättningar: 

- En sänkt skattesats om 30 öre, d v s 21:37. 
- Befolkningstillväxt på 1,5 %. 
- I enlighet med god ekonomisk hushållning och Sveriges kommuner och Regioners 

(SKR) rekommendationer bör resultatet vara minst 2,0 %. I vårt förslag, 2,5 %. 
- Det förväntade resultatet om 2,5 % ska användas i enlighet med de 

rekommendationer SKR föreslår, d v s att om möjligt tidigarelägga kommande 
investeringar och underhåll. En del av överskottet ska också användas till en emission 
för SFAB för att finansiera beställningar av nya fastigheter. Det innebär att 
kommunen får lägre räntekostnader och därmed lägre hyreskostnader. 

- Fjärrvärmerörelsen avyttras icke. 
 
 

Yrkande: 

- Att antal Liberalernas förslag till budget för 2022. 

 


