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FÖRORD

»Håll i och håll ut« är de fem viktigaste orden ur flera perspektiv den
kommande perioden. Vi har varit och är i ett läge som är allt annat än normalt.
Den rådande pandemin är så omvälvande att vi pratar om det nya normala
efter Covid-19.
Livs- och arbetsmiljömässigt har vårt sätt att umgås förändrats och vårt
sätt att arbeta har på kort tid genomgått förändringar. Många arbetsplatser
har fått nya rutiner som vi framöver ska plocka det bästa ur för att i det längre
perspektivet stärka våra verksamheter både ur ett kvalitets- och attraktivitetsperspektiv.
Vi ser resultat när vi arbetar tillsammans. I vår egen organisation innebär
det att med hjälp av fortsatta satsningar genom horisontella medel nå resultat
inom bla områdena, tidiga insatser för barn och unga, hållbarhetsfrågorna,
digitalisering och arbetsmiljöarbetet. Vi ska fortsätta ha fokus på förbättrade
kunskapsresultat och ökad likvärdighet för alla elever och det även tillsammans
med de fristående huvudmännen. I arbetet med att förbättra tryggheten ser vi
att vi når bättre resultat när vi arbetar tillsammans inom vår egen kommunala
organisation och gemensamt med berörda aktörer, vi ska fortsätta det arbetet.
Vi har många engagerade aktörer som vi ser fram emot att med kraft arbeta
tillsammans med både när det gäller arbetet med attraktionskrafts- och håll
barhetsfrågorna.
Agenda 2030 ska ur miljömässigt-socialt och ekonomiskt perspektiv s tändigt
vara en tydlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunkoncernen.
Vi ska fortsätta ta vårt ansvar och grundligt vända på alla stenar för att stärka
våra finansiella förutsättningar att skapa så mycket invånarnytta som möjligt,
därför är det ett spännande år med bland annat den pågående avyttringsprocessen med en eventuell försäljning av kraftvärmerörelsen.
Kravet på omställning för att möta en svårare ekonomisk tid är stort och vi
måste därför tillsammans se till så att de budgetförstärkningar som den här
flerårsplanen innehåller leder till stärkta skolresultat, fortsatt sänkta sjuktal
och stärkt effektivitet genom att vi utvecklar vår verksamhet med stöd av
digitalisering.
Vi konstaterar att detta är en stark flerårsplan i en osäker tid. Det ligger ett
stort ansvar på oss alla att hålla i och hålla ut!

Jacob Högfeldt				

Monica Lindell Rylén
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MAJORITETSFÖRKLARING

Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för
Strängnäs kommun för perioden 2018–2022.
Mandatperiodens arbete ska föras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen.
Den politiska majoriteten och kommunkoncernens organisation
ska under mandatperioden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ständigt prioritera och värna våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg
Fullfölja utvecklingsprogrammet »Skola 2023«1
Använda våra skatteintäkter ansvarsfullt med god ekonomisk hushållning
Slå fast ett långsiktigt mål för kommunkoncernens finansiella styrka
Arbeta för en säker och trygg miljö för våra invånare, företagare och besökare
Alltid inkludera digitaliseringens möjligheter för att utveckla våra
verksamheter
Förstärka Kontaktcenters2 centrala roll i servicen till våra invånare,
företagare, besökare och medarbetare
Planera för ett fortsatt brett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer
Utveckla våra centrum (Strängnäs & Mariefred) och våra centrumstråk3
(Åkers styckebruk & Stallarholmen) genom samarbete mellan näringsliv,
föreningar och kommunen
Fortsätta att utveckla Larslunda till hela kommunens sportcenter
Intensifiera arbetet med att stärka folkhälsan hos invånare och medarbetare
Öka informationen om hur vi fördelar resurserna över hela kommunen
Kraftsamla för att Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Arbeta för att jämställdhetsarbetet fortgår med intensitet
Arbeta målmedvetet för fossilfria transporter år 2030 och för klimat
neutralitet 2040.

Politisk organisation
• Moderaterna och Socialdemokraterna bildar majoritet. Majoriteten har två
kommunalråd och oppositionen har ett oppositionsråd.
• Nämndorganisation: Kommunstyrelse, Barn- och Utbildningsnämnd,
Socialnämnd, Teknik- och Fritidsnämnd, Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd, Kulturnämnd, Valnämnd, Överförmyndarnämnd.
Kompetens och utveckling
• Strängnäs kommun ska ha attraktiva arbetsplatser som aktivt arbetar med
kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Vi ska tillsammans angripa
orsakerna till våra höga sjuktal.
• Ledarskapet är avgörande och därför jobbar vi med ledarskapsutveckling
som en naturlig del i organisationsutvecklingen.
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Kommunkoncernens ekonomi
• Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både
den politiska och hela kommunkoncernens organisation. Detta avser lång
siktig ekonomisk planering och löpande driftsekonomi. Vi ska årligen ha
resultat om minst 2 % av skattenettot.
• Vi ska sätta tydliga långsiktiga mål för att minska kommunkoncernens skuldsättning. Soliditeten4 i kommunkoncernen ska år 2026 ligga på minst snittet
för jämförbara kommuner i Sverige. För att nå detta ska vi pröva möjligheterna
att realisera tillgångar i kommunkoncernen. Vår ägarstruktur och de kommunala bolagens verksamhet ska långsiktigt anpassas till våra förutsättningar och
till maximering av invånarnyttan i hela kommunen.

Miljö och samhällsbyggnad
• Fortsätta stärka och utveckla områdena kring våra stationslägen.
• Vi ska fortsätta ha en god planering för att erhålla en blandning av olika b ostäder.
• Tydligt minska vatten och avloppssystemets miljöpåverkan. Öka krets
loppstänkandet.
• Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga
miljöarbetet.
• Vi ser positivt på utbyggnaden av solenergi och uppmuntrar investeringar i
solenergianläggningar.
• Vår målsättning är att 95 % av invånarna har tillgång till fiber år 2022.

Näringsliv och besöksnäring
• Vi ska fortsatta förbättra företagsklimatet och utveckla mötet mellan näringslivet och kommunen vilket ska resultera i att företag vill etablera sig, utvecklas
och stanna kvar i kommunen.
• Fortsätta effektivisera myndighetsutövandet t.ex. genom arbetssättet En väg in
och Dukat bord5 och vi ska införa den s.k. Rättviksmodellen6.
• Vi ska ta på oss rollen att samordna aktörerna inom besöksnäringen för att
stärka vår plats som destination.

Barn och utbildning
• Hela kommunkoncernen inklusive den kommunala organisationen ska stötta
genomförandet av utvecklingsprogrammet »Skola 2023«.
• Kunskapsresultaten ska förbättras. Utveckla samarbetet ytterligare mellan
våra skolhuvudmän.
• Viktigt med kompetensutveckling för pedagoger.
4 Soliditet avser kommunen långsiktiga finansiella handlingsutrymme.
5 En väg in och Dukat bord avser att vägen in till kommunen är gemensam via
Kontaktcenter. Dukat bord är en möjlighet för företagare att komma till ett
första möte där tjänstemän från berörda myndigheter finns samlade vid ett och
samma bord.
6 Rättviksmodellen är ett arbetssätt där kommunal tillsyn, t ex livsmedelstillsyn,
faktureras i efterhand.

–7–

• Förstärka förskolans viktiga uppdrag.
• Barn och utbildningsnämndens resursfördelning ska kompensera för olik
heter och skapa en likvärdig skola för alla.
• Stärka samarbetet mellan Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden
respektive utbildningskontoret och socialkontoret.
• Sänka lokalkostnaden för vårt kommunala gymnasium på nuvarande plats
eller om alternativet är ekonomiskt gynnsamt, finna en ny plats vid Rese
centrum för vårt framtida Bildningscenter.

Trygghet, vård och omsorg
• Personaltätheten ska öka i äldreomsorgen.
• Trygghetsbostäder ska finnas i samtliga kommundelar.
• Byggandet av ett nytt särskilt boende ska påbörjas under mandatperioden.
• För kontinuitet och trygghet ska antalet olika personer inom hemtjänsten
som besöker äldre vara låg.
• Stärka samarbetet mellan Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden
respektive socialkontoret och utbildningskontoret.
• Stötta samverkansmöjligheterna mellan kommunen och föreningslivet för
att få fler vuxna att röra sig på gator och torg. Fortsätta utveckla kommunens
arbetsmarknadsinsatser.
• Räddningstjänsten är en central del i vår trygghetsskapande verksamhet.

Kultur
• Jobba vidare med att aktivera livskraftiga mötesplatser i alla kommundelar.
• Under mandatperioden ska beslut tas om en ny kulturscen.
• Fortsätta utveckla kulturskolan och våra fritidsgårdar.
• Vi vill utveckla lekplatser för möten och integration i alla kommundelar.
Detta för att stärka medborgarnas och besökandes möjligheter till lek och
kreativa möten.
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STYRMODELL, VISION OCH ÖNSKAT LÄGE 2030

Styrmodell
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för
styrningen i Strängnäs kommun. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag och ansvarsområden i reglementen samt
beslutar om ägardirektiv gentemot kommunens bolag. Kommunstyrelsen har
en samordnande roll för planering och uppföljning av kommunfullmäktiges
mål samt ett särskilt ansvar när det gäller samordning och uppsikt över nämndernas verksamhet.
En gemensam vision beskriver det önskvärda framtida tillstånd som Strängnäs kommun långsiktigt vill uppnå. Tillsammans med visionen finns en bild
av Önskat läge 2030. Vart fjärde år hålls allmänna val. Efter valet ges en majoritetsförklaring av den tillträdande majoriteten. Majoritetsförklaringen
beskriver den politiska viljeinriktningen de kommande fyra åren. Utifrån
majoritetsförklaringen samt Önskat läge 2030 (se nedan) beslutar kommunfullmäktige om kommunens övergripande mål. Till respektive fullmäktigemål
finns utmaningar som behöver hanteras för att nå målen samt politiska prioriteringar som beskriver viktiga satsningar samt hur utmaningarna ska hanteras. Kommunfullmäktige kan också besluta om särskilda uppdrag riktade till
nämnder och styrelser.

INVÅNARE
Vision
Önskat läge 2030
Agenda 2030
Långsiktig kompetensförsörjningsplan
Lagstiftning, nationella
mål och föreskrifter

Majoritetsförklaring

Översiktssplan

Flerårsplan

Långsiktig
ekonomisk plan

Verksamhetsplan
nämnder/styrelser

Kontorsplan
Arbetsplan
Utvecklingsplan

INVÅNARE
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Övrig planering och
strategiska dokument

Nämnder och styrelser beslutar om mål utifrån ett helhetsperspektiv inom
sitt specifika ansvarsområde. Tillsammans med de särskilda uppdragen från
kommunfullmäktige blir det sedan nämndernas och styrelsernas uppgift att i
en verksamhetsplan prioritera och konkretisera hur man planerar att bidra till
fullmäktigemålen.
Flerårsplanen är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens heltäckande
plan för att styra hela den kommunala verksamheten, inklusive bolagen. Flerårsplanen är navet i styrmodellen och det som är styrande för de kommande
tre åren synliggörs där. Planer och strategier som finns i kommunen påverkar
också Flerårsplanen. Politikens prioriterade områden i dessa för perioden lyfts
in i Flerårsplanen.

Tillitsbaserad styrning
Strängnäs kommuns styrmodell lyfter vikten av tillit i kommunens styrning
och ledning, mellan och inom kommunens strukturer. Utöver en tillitsfull
styrning behövs även ett tillitsbaserat ledarskap och en organisation där tillit
är en del av den rådande kulturen.
Tillitsbaserad styrning och ledning innebär att minska onödig kontroll och
detaljstyrning och att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa
mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Tillit i Strängnäs kommun är när styrning, kultur och organisation fokuserar på verksamhetens syfte och brukarens
behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att varje nivå
kan, vill och vågar hjälpa kommunens brukare, elever, invånare, företagare och
besökare.
I Strängnäs kommun har kommunfullmäktige, styrelser och nämnder in
riktningsmål som ska leda kommunen till Önskat läge 2030. Förvaltningen
beskriver sedan hur målet ska nås. Förvaltningens uppföljning sker genom att
följa nyckeltal och aktiviteter samt genom dialoger med de som arbetar så nära
våra brukare/elever/kunder som möjligt. Det minskar detaljstyrning för dem
närmast brukare/elever/kunder. Det skapar tillit mellan politik och förvaltning, mellan ledning och chefer samt mellan chefer och medarbetare.

Mål i fyra perspektiv
Kommunfullmäktiges mål är grupperade i fyra perspektiv i syfte att åstad
komma balans i styrningen. Det innebär att både ha ett yttre och inre fokus
där olika intressen målsätts och balanseras till en helhet.
Inom perspektiven invånare och samhälle riktar vi oss utåt till våra b
 rukare,
kunder och invånare. Kommunens service- och tjänsteutbud har en hög
kvalitet och effektivitet. Den utvecklas genom delaktighet och inflytande där
samhällsutvecklingen skapas i dialog med invånare och intressenter.
Perspektiven medarbetare och ekonomi handlar om att ha en effektiv
organisation som utvecklar både människor, medarbetare och arbetsprocesser
i skapandet av en attraktiv arbetsplats med ekonomin i balans.
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Värderingar och principer
Brobygget är det namn och den symbol Strängnäs kommun valt för att synliggöra och lyfta fram våra värderingar och principer. Dessa ska vi luta oss emot
när vi utvecklar oss själva och verksamheten.

Brobygget – våra värderingar och principer.

Principerna och värderingarna beskriver och lyfter fram det förhållningssätt
som ska prägla mötena och samspelet både internt inom organisationen som
i möten och kontakten med medborgare och brukare. Hur medborgarna och
brukarna upplever bemötandet har en avgörande roll i bedömningen av kvalitén på tjänsterna.
Principerna ska vara ett stöd för förvaltningen i utformningen av nya arbets
och förhållningssätt i syfte att förbättra resultat. Principerna kan fungera både
som kompassriktning och checklista.
Värderingarna utgår från ledorden utveckling, respekt, tydlighet och
öppenhet.
Våra gemensamma principer och värderingar ska ha en tydlig koppling till
arbetet och vårt uppdrag. Som medarbetare och representant för Strängnäs
kommun vill vi att mötet med invånare, brukare och kunder alltid genomsyras
av våra värderingar.
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Vision
Visionen beskriver Strängnäs kommuns framtida tillstånd. Den är en gemensam målbild för hela vår kommun. Den inspirerar oss och utmanar oss i det
dagliga arbetet och när vi planerar för framtiden. Visionen lyder:

Tillsammans och med invånarnyttan
i fokus, skapar vi framtidens hållbara
kommun i hjärtat av Mälardalen.
I Strängnäs kommun skapar vi vår framtid tillsammans. En positiv utveckling möjliggörs genom samspel mellan invånare, politiker, kommunanställda,
näringsliv, ideella verksamheter och föreningsliv. Genom att ta vara på allas
erfarenheter och kunskap kan vi oavsett vilken roll vi har bidra till att göra vår
kommun till en bra plats att bo och leva i.
Att alltid ha invånarnyttan i fokus innebär att utifrån tillgängliga resurser
balansera invånarnas olika behov och önskemål.
Tillsammans utvecklar vi en av landets mest eftertraktade kommuner.
Vi skapar en hållbar kommun med hög livskvalitet och stor omsorg om
invånarna, genom att erbjuda attraktiva boendeformer för alla, en skola i
toppklass, företagande och arbetstillfällen, natur- och kulturupplevelser samt
effektiva kommunikationer. För att hela tiden ligga i framkant arbetar vi
tillsammans med ständiga förbättringar inom alla områden. Alltid med invånarnyttan i fokus.
Vårt läge i hjärtat av Mälardalen ger goda förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt.
Våra fyra huvudorter och den till stora delar mälarnära landsbygden skapar
en enastående miljö. Varje del av kommunen är i sig stark men tillsammans
skapar vi en starkare helhet – en möjligheternas kommun.

Önskat läge 2030
Bakgrund
Önskat läge 2030 är en framtidsbild av Strängnäs kommun utifrån vision,
omvärld, möjligheter och utmaningar. Bilden av Strängnäs 2030 är
framtagen av den politiska ledningen och förvaltningsledningen, där även
samtliga chefer och politiker i Strängnäs kommun haft möjlighet att påverka
innehållet. Utifrån Önskat läge 2030 har de kommunövergripande målen
vuxit fram.
Inledning
2030 är Strängnäs kommun en plats för boende, bildning och besök – en plats
som präglas av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
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Invånare
Strängnäs kommun är en plats för bildning! Den nya gymnasieskolan är på
plats sedan några år och grundskolorna visar goda resultat.
Det kommunala uppdraget är tydligt definierat och avgränsat.
Invånarna vet vad de får för sina skattepengar och är nöjda med den service
kommunen tillhandahåller. De är stolta över sin hemkommun och kommunen
tar vara på deras kompetens och engagemang.
Lokaldemokratin och invånarnas tillit till Strängnäs kommun har stärkts
genom en väl utvecklad medborgardialog. Invånarna är i hög grad delaktiga i
utformningen av kommunens tjänster.
Samhälle
Strängnäs kommun är en plats för boende! Bostadsutvecklingen har varit positiv i många år. Här finns attraktiva bostäder i olika upplåtelseformer och i alla
storlekar. Vi erbjuder våra äldre en bred palett av olika boendeformer. Pendlingen till och från vår kommun är smidig.
Strängnäs kommun är en plats för besök! Vår besöksnäring, vårt läge, vår
natur och våra stadsmiljöer lockar till besök – året om.
Vi är en förebild inom hållbarhet. Kommunen, företagarna och föreningarna
verkar i hög grad i den cirkulära ekonomin. Våra stadskärnor är bilfria, och
cyklar och elbussar präglar trafikmiljön i hela kommunen.
Samverkan och samarbeten präglar vår plats: Mellan kommun och näringsliv, högskolor och föreningar men också med andra kommuner i vår närhet.
Medarbetare
Strängnäs kommun är en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning, inte minst efter framgångsrikt samarbete med högskolor och universitet.
Personalomsättningen är låg och frisknärvaron är hög i jämförelse med
andra kommuner. Vi erbjuder interna karriärvägar i högre grad än tidigare.
Arbetsmiljön är god.
Organisationen präglas av tillit. Vi tillåter och uppmuntrar innovation och
kreativitet. Våra medarbetare känner att ansvar för helheten. Våra chefer har
tid att vara chefer.
Politiker och tjänstepersoner är starka ambassadörer för kommunens uppdrag och grundläggande värderingar i det dagliga mötet med invånaren och
brukaren.
Ekonomi
Strängnäs kommun har ett gott finansiellt handlingsutrymme. Nödvändiga
investeringar – utifrån den långsiktiga invånarnyttan – är finansierade och
genomförda.
Digitaliseringen har varit ett kraftfullt verktyg för att stärka kommunens
ekonomiska ställning genom ändrade arbetssätt.
Vi har en hållbar koncernstruktur och kraftfull bolagsstyrning som gynnar
den gemensamma ekonomin.
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnd- och
förvaltningsorganisation samt i de kommunalt ägda bolag som ingår i bolags
koncernen där Strängnäs Kommunföretag AB är moderbolag. En översikt av
den kommunala organisationen visas i organisationsschemat nedan.

STRÄNGNÄS KOMMUN

KOMMUNALA
NÄMNDER
Kommunstyrelsen
Jacob Högfeldt (M)
Ordförande
Lars Ekström
Förvaltningschef

STRÄNGNÄS
KOMMUNFÖRETAG AB*

Teknik- och
fritidsnämnden

SEVAB Strängnäs
Energi AB (100%)

Sixten Skullman (M)
Ordförande
Anna Werner
Kontorschef

Jan Heiniö (M) – Ordförande
Kjell Andersson – VD

Barn- och
utbildningsnämnden

Kulturnämnden

SEVAB Nät AB
(100%)

Kenneth Larsson (M)
Ordförande
Tony Lööw
Kontorschef

Monica Lindell Rylén (S)
Ordförande
Christer Hermansson
Kontorschef

Jan Heiniö (M)
Ordförande
Kjell Andersson
VD

Socialnämnden

Valnämnd

Bodil Mellgren (S)
Ordförande
Karin Krönenstedt
Kontorschef

Eva Strömberg (S)
Ordförande
Sofie Somers
Valansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Krisledningsnämnd

Magnus Stuart (M)
Ordförande
Marie Jonsson
Kontorschef

Jacob Högfeldt (M)
Ordförande

PRIVATA
UTFÖRARE

ESEM AB
(25%)

Strängnäs
Fastighets AB
(100%)

Eskilstuna Strängnäs
Elförsäljning AB
(37%)

Leif Hård (S)
Ordförande
Tarja Bergqvist
VD

SEVAB
Energiförsäljning AB
(100%)

Strängnäs
Bostads AB
(100%)

EEM Försäljning AB
(100%)

Leif Hård (S)
Ordförande
Tarja Bergqvist
VD

ANDRA ORGANISATIONER
DÄR KOMMUNEN HAR SAMARBETEN

* Styrelseordförande i Strängnäs Kommunföretag AB
är Jacob Högfeldt och VD är Lars Ekström.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden
och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar
i ärenden av principiell vikt och av större betydelse, främst mål och riktlinjer
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för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare
beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av
revisorer.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den
har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån
visionen leder och samordnar kommunstyrelsen planering, utvärdering och
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare ansvarar
kommunstyrelsen för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen.
Under kommunstyrelsen finns även arbetet med attraktionskraft, kollektiv
trafik, kontaktcenter, barnombudsman, nationella minoriteter och kommunens olika råd.
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda det strategiska arbetet med bland
annat Agenda 2030 och miljöstrategin i kommunens verksamheter. Kommun
styrelsen ansvarar även för arbetet inom, folkhälso-, tillgänglighets- och jämställdhetsområdet, näringslivs- och destinationsutveckling. K
 ommunstyrelsen
samverkar med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med bland annat
näringslivsfrågor.
Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfull
mäktige och bevakar att de beslut, mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om genomförs inom den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens ange
lägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de
kommunalt ägda bolagen och gemensamma nämnder och kommunalförbund
kommunen är medlemmar i.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det
offentliga skolväsendet från förskola till vuxenutbildning. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar dessutom för kommunens ungdomsmottagning.
För barn- och utbildningsnämnden är skollagen och läroplanerna centrala.
Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar
skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Barn- och utbildningsnämnden svarar
för att barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden och att
vuxna, inom vuxenutbildningen, stöds och stimuleras i sitt lärande.

Socialnämnden
Socialnämnden är till för medborgare som har behov av insatser som ex äldre
omsorg, ekonomiskt bistånd, funktionshinderomsorg, stöd till familjer, stöd
till barn och unga och arbetsmarknadsåtgärder.
Medborgare som är i behov av insatser kontaktar nämnden för prövning.
– 15 –

Medborgare kan också ta del av förebyggande insatser som nämnden tillhanda
håller utan prövning. Därutöver ansvarar nämnden för tvångsåtgärder enligt
Lagen om vård av unga och Lagen om vård av missbrukare.
Socialnämnden är organiserad i fem verksamhetsområden, Myndighet och
uppdrag, Arbete och familj, Äldreomsorg, Vård och gemensamma insatser
samt Funktionshinderomsorg.

Kulturnämnden
Kulturnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiv
och tillgänglig kultur för alla kommuninvånare. Barn och unga är prioriterade
målgrupper.
Kulturnämnden ansvarar för kommunens kulturhus Multeum och den lagstadgade folkbiblioteksverksamheten. Kulturskolan erbjuder en mänga olika
aktiviteter: bild och form, cirkus, dans, drama, kör, musik, schack och serieteckning. Fritidsgårdar finns i Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk.
Kulturnämnden ansvarar för olika lokaler och scener såsom Paulinska salen,
Thomas Arena, Grassagården, Kvarnen, mötesplatserna i Mariefred, Stallar
holmen och Åkers styckebruk.
Kulturnämnden beslutar om kulturbidragen: arrangemangs- och medlemsbidrag till kulturföreningar, ungdomsarrangemang, bidrag till bygdegårdar och
studieförbund. Den kommunala konsten handhas av kulturkontoret.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som fullgör uppgifter
inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste överinseendet över
byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen), m
 ätningskungörelsen
och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar. Nämnden fullgör också
kommunens uppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och naturvårdsområdet, livsmedelsområdet samt smittskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för tillsyn
och tillståndsfrågor utifrån alkohollagen.
Nämnden ska även biträda kommunstyrelsen i den strategiska samhälls
planeringen, enlig PBL (plan- och bygglagen), samt bistå kommunstyrelsen i
det arbetet med kommunens bostadsförsörjning (enligt BFL) och markförsörjning. Nämnden bistår kommunstyrelsen med kommunens befolkningsprognoser, kommunens 4M-samordning samt svarar för samordning av företags
service i nämndens myndighetsutövning.

Teknik- och fritidsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens drift och underhåll av
kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, måltidsutbud och matleveranser,
räddningstjänst samt stadsmiljö och service. Nämnden servar invånarna i hela
kommunen och i alla åldrar.
Inom nämndens område finns ansvaret för kommunens gata och parkarbete,
vägbelysning, drift och underhåll av Tosteröbron, trafiksäkerhetsarbetet, den
– 16 –

kommunala parkeringsövervakningen, hamnar, Turistbyrå samt strategiska
VA-frågor. Teknik- och fritidsnämnden ansvarar även för kommunens inre
service såsom post och repro samt fordonspark. Nämnden har även ansvar för
föreningsbidrag inom fritidsaktiviteter.
Räddningstjänsten ligger inom nämndens ansvarområde. I uppdraget ingår
bland annat insatser vid bränder och olyckor, förebyggande brandskydd, utbildning i brandkunskap och första hjälpen. I uppdraget ingår även att stödja
polisen och landstinget genom att åka på larm gällande hot om suicid samt
IVPA (i väntan på ambulans).

Strängnäs kommunföretag AB, SKFAB
Kommunen har valt att ha viss verksamhet i bolagsform och har bildat en
koncern för aktiebolagen med det helägda Strängnäs kommunföretag AB
som moderbolag. Moderbolaget ska svara för ledning och samordning av
koncernen under Strängnäs kommun samt svara för planering och uppföljning,
utifrån affärsplan och förmedla information om dotterbolagens verksamhet.

SEVAB Strängnäs Energi AB, SEVAB
SEVAB ansvarar för att producera och distribuera el, värme, stadsnät, vatten
och renhållning. Tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö AB har SEVAB
ett samägt driftsbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, ESEM, för
alla anläggningar och ett samägt elförsäljningsbolag, Eskilstuna Strängnäs
Elförsäljning AB.

Strängnäs Fastighets AB, SFAB
SFAB ska skapa möjligheter för kommunens verksamheter att arbeta i effektiva
lokaler genom att förvärva, äga, förvalta, hyra, förädla, avyttra och optimera
fastigheter. Bolaget ska genom sitt dotterbolag, Strängnäs Bostads AB, SBAB,
främja bostadsförsörjningen genom att bygga och förvalta bostäder.
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OMVÄRLDSANALYS

Ekonomisk utveckling
Omvärldsanalysen beskriver ett antal omvärldsfaktorer som i dagsläget
bedöms ha störst påverkan på kommunorganisationens uppdrag under
planeringsperioden. Den världsomfattande Coronapandemin överskuggar alla
andra omvärldsfaktorer. Det är framför allt en kris med stora risker för liv och
hälsa men den slår också kraftigt mot världsekonomin. Med Coronapandemin
kommer nu lågkonjunkturen snabbare och kraftigare.
De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps, med
exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta länder
världen över. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) så kommer vi
inte ha någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om förrän längre fram.
Betydande ovisshet råder kring vad som väntar framöver.
Till följd av den höga osäkerheten menar SKR att det i nuläget inte är rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Istället pratar de om ett framtida
scenario som är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp. Efter ett dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under
kvartal två 2020 väntas en markant rekyl under det andra halvåret. Trots att
SKR antar att återhämtningsfasen startar relativt tidigt och innebär ett snabbt
återtagande förväntas BNP för helåret 2020 landa på en minskning om hela
4,9 procent. Andra bedömare, bland annat Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet, är emellertid mer optimistiska och förväntar en minskning
av BNP med mellan 3,4–4,2 procent.
Under 2021 antar SKR att återhämtningen kommer att fortsätta och vid
årets slut förväntas BNP ha ökat med 1,7 procent. Regeringens och Konjunkturinstitutets bedömning är att återhämtningen kommer ske snabbare och att
BNP ökar med 3,6–4,0 procent under 2021. Den relativt stora spridningen i de
prognoser som publicerats är en avspegling av det osäkra läget. Ingen kan med
visshet säga hur långvarig eller djup nedgången blir, eller hur snabbt återhämtningen sker. Gemensamt för de scenarion som beskrivs är att lågkonjunkturen
antas består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska
ekonomin antas således bli följden av den krisartade utvecklingen 2020. Inte
förrän mot slutet av 2023 antas konjunkturen vända uppåt.
Ovanstående beskrivning av den svenska ekonomin innebär givetvis stora
effekter även för den ekonomiska utvecklingen för Strängnäs kommunkoncern. Framförallt handlar det om minskade skatteintäkter framöver. I avsnittet
»Ekonomisk plan 2021–2023« beskrivs hur den samhällsekonomiska utvecklingen påverkar kommunkoncernen.

Arbetsmarknad
Läget på den svenska arbetsmarknaden är allvarligt och krisen ser ut att bli mer
långvarig än Arbetsförmedlingens tidigare bedömningar. År 2020 och 2021
beräknas antalet inskrivna arbetslösa till i genomsnitt 490 000 respektive 580
000 personer. Det motsvarar arbetslöshetsnivåer på 9,4 respektive 11,0 procent.
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Långtidsarbetslösheten i sin tur väntas stiga från redan höga nivåer. Till följd av
pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och a rbetsmarknad väntas arbetslösheten stiga fram till början av 2021 och där toppa på 11,4procent för att därefter långsamt vända nedåt, enligt Arbetsförmedlingens prognos.
Det är en omvälvande tid där det är mycket osäkert på vilket sätt arbetsmarknaden påverkas på lång sikt, men tydligt är att personer som redan stått långt från
arbetsmarknaden före pandemin riskerar att hamna ännu länge från arbete då fler
blir arbetslösa. Nyanlända och unga är de som är i störst risk för utanförskap.
Pandemikrisen har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb.
Krisen skyndar också på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden v
 ilket leder till att vissa jobb inte kommer tillbaka.
I Strängnäs vars näringsliv finns inom flera av de hårt drabbade branscherna,
märks effekterna av Coronapandemin. I spåren av en kraftig lågkonjunktur
väntas antalet hushåll som saknar fast förankring på arbets- och bostadsmarknaden öka och bidra till en ökad upplevd otrygghet och ökad social oro i kommunen. Långvarig arbetslöshet och ökat bidragsberoende kan också leda till
negativa hälsoeffekter i form av ökad psykisk ohälsa, våld i nära relationer och
ökad risk för hemlöshet. Barn och ungas skolgång kan påverkas negativt vilket
kan minska förmågan till självförsörjning i vuxen ålder.
Strängnäs har en arbetslöshet på 8,0 procent i augusti 2020 vilket är något
lägre än riket i stort. Arbetslösheten i kommunen har de senaste åren följt
utvecklingen i riket i stort men legat cirka en procentenhet under riksgenomsnittet. Under 2019 såg vi en förändring där avståndet minskade och Strängnäs
arbetslöshet närmade sig riksgenomsnittet. De grupper som ökade var ungdomar och utrikesfödda. Om den förändringen fortsätter innebär det att även arbetslösheten i Strängnäs riskerar att öka till 9–11 procent 2020–2021. I diagram
1 som följer framgår hur arbetslösheten utvecklats under 2018–2020 samt den
prognos som förespås på riksnivå för 2020–2021.
Diagram 1. Arbetslöshet 2018–2021. Öppet arbetslösa och sökande i program
med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år.
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Strängnäs

Prognos

Tillsammans med Arbetsförmedlingen Eskilstuna har Strängnäs kommun
bestämt att arbeta mot ett gemensamt mål om att nå Sveriges lägsta arbetslöshet i riket 2022. Detta finns som mål i överenskommelsen för Delegationen
Unga och Nyanlända till arbete (DUA) där kommunen, representerad av
Socialkontor och Utbildningskontor, samverkar i vardagen med Arbetsför
medlingen Eskilstuna.
Arbetsförmedlingens prognos är att arbetslösheten kommer vara fortsatt
hög under en lång tid och att åtgärder behöver sättas in både nationellt och
lokalt för att minska den negativa påverkan på samhället. Ett sätt att a rbeta
proaktivt för utanförskap och kompetensförsörjning inom kommunens
verksamheter är ett projekt genom Europeiska socialfonden (ESF) i LIKES.
I Strängnäs är projektet inriktat på att hitta effektiva strukturer för att tillgängliggöra arbetstillfällen för människor som har stora svårigheter att komma
in på arbetsmarknaden genom att sänka trösklarna med hjälp av snabbare vägar in och lägre kvalifikationskrav.

Befolkningsutveckling
De senaste åren har befolkningen vuxit snabbt. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer Sveriges folkmängd att öka med mellan 70 000 och 80 000
personer per år de kommande åren. 2017 nådde Sverige 10 miljoner invånare.
Nästa gräns, 11 miljoner, väntas nås 2029. Därefter beräknas befolkningen öka
långsammare.
Under första halvåret 2020 har Sverige haft den lägsta befolkningsökningen sedan 2005. Stor minskning av invandring samt ökning av dödsfall under
coronapandemin. Något färre antal barn har fötts. Ökningen för första halvåret var knappt 25 000 personer. Under samma period 2019 var folkökningen
drygt 51 000 personer. De tre storstadskommuner har ökat mest där Malmö
ökat allra mest i antal personer.
Invandringen uppgick till cirka 36 000 personer första halvåret 2020 vilket
är en minskning med nästan 35 procent jämfört med samma period 2019. Antalet dödsfall i början av 2020 var något lägre än de närmast föregående åren.
Men coronapandemin nådde Sverige i februari och under det första halvåret
dog 51 405 personer. Det är ungefär 4 600 fler döda än snittet 2015–2019.
För Strängnäs kommun kan även år 2020 innebära en stark befolkningstillväxt. SCB:s månadsstatistik t o m juli, redovisar en tillväxt på 1,28 procent,
vilket motsvarar 467 tillkommande personer. Om utvecklingen fortsätter året
ut, kan en tillväxt runt 1,7 procent bli möjlig. Den senaste tioårsperioden respektive femårsperioden har befolkningen i Strängnäs kommun ökat med 1,3
respektive 1,5 procentenheter i snitt.
I prognosen för Strängnäs finns en bedömd utveckling strax över 1,5 procent
för den kommande fyraårsperioden, vilket får betraktas vara högt. Den höga
utvecklingen som vi sett under de senaste åren är ett resultat av ökad regionförstoring, parallellt med stort intresse för Strängnäs både från inflyttande
hushåll samt även från bostadsbyggande aktörer. Inte minst viktig är de satsningar som gjorts av kommunen för att öka antalet nya bostäder på Strängnäs
bostadsmarknad.
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Avgörande för Strängnäs befolkningsutveckling på längre sikt, blir om
bostadsmarknaden kan producera lokalt även under en nationell låg
konjunktur och att Strängnäs utveckling därmed avviker från den nationella.
För att prognosen ska hålla framöver är det viktigt att kommunen aktivt
arbetar för tillväxtnivåer omkring 1,5 procent. Görs inte detta blir tillväxt
nivån svår att uppnå. Olika omvärldsförhållanden behöver även samspela
under kommande år för en fortsatt stark befolkningsutveckling i Strängnäs.
Kommunens höga tillväxt under senare år är kopplad till stora byggnations
tal, se vidare avsnittet om bostadsmarknad. Utvecklingen nationellt har annars
varit en vikande byggkonjunktur, vilken dock tycks ha brutits under sommaren
år 2020. Nedgången från de höga tillväxtåren 2017–18 återspeglas i Strängnäs,
men nivåerna här har fortsatt på en mycket hög nivå. För år 2020–23 bedömer
samhällsbyggnadskontoret att en stark byggkonjunktur består i Strängnäs.
Befolkningsstrukturen i Strängnäs kommun skiljer sig i vissa mått från
rikets. Se diagram 2 nedan. Andelen av de allra yngsta individerna är i jämvikt
Strängnäs i jämförelse med riket, medan andelen i skol- och gymnasieåldern är
något högre i Strängnäs.
Diagram 2. Åldersstruktur Strängnäs i jämförelse med riket, per år 2019 samt
prognos för Strängnäs år 2023
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Strängnäs har färre personer i yngre i åldern runt 20–34 år, i förhållande till
rikets nivå. Frånsett de allra äldsta, har Strängnäs högre andelar än riket vid åldern runt 45 år och däröver. Detta är särskilt framträdande för åldern 65–74 år.
Att samhället har fler pensionärer och färre andel av befolkningen som yrkesarbetar, innebär en påverkan på skatteunderlaget för kommunen. Kommunen har en uppgift att försöka göra Strängnäs attraktivare för 25–35 åringar,
där attraktiva bostäder och snabbare kommunikationer inom regionförstoringen, kan vara en viktig faktor. En mindre flyttstudie har samtidigt visat att
Strängnäs också blir allt attraktivare för utflyttande seniorer från Stockholmsregionen, i åldern +60.
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Befolkningsprognosen görs av samhällsbyggnadskontoret och baseras på
ett flertal olika analyser. Stort genomslag på prognosen får bedömningar om
framtida byggnation samt värdering av konjunkturläget på bostadsmarknaden.
Tabell 1. Befolkningsutveckling för åldersgrupper 2014–19 samt befolkningsprognos
2020–23
Åldersgrupp
0 år
1-5 å r

Utfall
2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos
2019
2020
2021
2022
2023

355

334

348

381

345

361

373

374

378

376

2 008

1 966

1 929

1 982

2 053

2 165

2 171

2 216

2 232

2 207

6-9 å r

1 790

1 825

1 821

1 773

1 835

1 831

1 843

1 897

1 918

2 027

10-12 å r

1 298

1 322

1 403

1 437

1 430

1 417

1 484

1 480

1 495

1 444

13-15 å r

1 167

1 223

1 300

1 337

1 379

1 467

1 505

1 497

1 474

1 540

16-18 å r

1 133

1 142

1 204

1 210

1 274

1 317

1 349

1 395

1 468

1 508

19-24 å r

2 251

2 135

2 054

1 982

1 978

1 987

2 044

2 099

2 214

2 292

25-39 å r

5 291

5 317

5 541

5 725

5 862

6 069

6 199

6 317

6 399

6 533

40-64 å r

11 208 11 304 11 320 11 342 11 508 11 702 11 807 11 909 12 060 12 236

65-79 å r

5 704

5 824

5 951

6 135

6 295

6 355

6 408

6 518

6 552

6 566

80-89 å r

1 360

1 402

1 431

1 435

1 496

1 569

1 650

1 718

1 827

1 957

313

308

307

306

306

304

323

321

324

336

90-w å r
Totalt
Årl i g ökni ng
Ökning i %

33 878 34 102 34 609 35 045 35 761 36 544 37 157 37 740 38 341 39 021
489

224

507

436

716

783

613

583

601

680

1,5%

0,7%

1,5%

1,3%

2,0%

2,2%

1,7%

1,6%

1,6%

1,8%

Prognosen för år 2020 har, i stort, bedömts gå i linje med den faktiska utvecklingen hittills under året.

Bostadsmarknad
Samhällsekonomin förväntas nu stå emot coronapandemin betydligt bättre
än vad som befarades i prognoserna före sommaren, även om BNP-fallet blir
betydande i år och arbetslöshetens stiger kraftigt. Bostadsmarknaden har
stärkts under sommaren, både vad gäller antalet sålda bostäder och priser.
Bakom d
 etta ligger sannolikt omsvängningen i förväntningarna, som ju
kunnat ses även i en stark börsutveckling. Fortsatt låga bolåneräntor spelar
också in. Pandemin kan även ha påverkat säsongsmönstret på bostadsmarknaden. Traditionellt brukar aktiviteten och omsättningen gå ned kraftigt mellan
midsommar och skolstart, men så har det inte riktigt varit i år.
Strängnäs kommun har med sina goda kommunikationer och närheten till
Stockholm relativt lätt att attrahera invånare. Dubbelspårsutbyggnaden av
järnvägen gör kommunen än mer attraktiv som bostadsort. En förutsättning
för att människor ska vilja bo och verka i kommunen är att vi kan erbjuda bra
möjligheter till bostäder.
För kommande år väntar en stadig bostadsutveckling i Strängnäs. Flera större projekt kommer att avslutas även under nästkommande år. Bostadsmarknaden signalerar också en fortsatt stark investeringsvilja i kommunen samtidigt
som Strängnäs är fortsatt attraktivt för inflyttande hushåll. För 2021 förväntas
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en svag minskning av färdigställda bostäder, men är fortfarande kvar på en hög
nivå. För 2022–2023 väntas en tilltagande byggvolym. Kommunen har också
en mycket god planberedskap, för att kunna möta efterfrågan på höga produktionsvolymer även på lång sikt. Drygt 2 000 byggrätter finns färdigplanerade
och outnyttjade per augusti i år. Därutöver pågår planläggning för 1 500 tillkommande bostäder.
Översiktlig bedömning av efterfrågan på bostadsbyggandet under det
kommande året/åren:
• Lågkostnadssegmentet generellt: Stabil efterfrågan.
• Hyresrätter: Hög efterfrågan
• Bostadsrätter: Stabil efterfrågan, både lägre- och mellanoch högprissegmentet.
• Äganderätter småhus: Hög till mycket hög efterfrågan.
Det har länge varit känt att den så kallade flyttkedjan, och möjligheten att tillgodose behoven för ungdomar och olika grupper, har hämmats under en längre tid. Det dämda behovet av fler hyresrätter, men även bostadsrätter, är således fortsatt stort i Strängnäs. Läget har dock förbättrats genom nyproduktion
av flera hyresrätter och bostadsrätter under de senare åren. Kommunen har
kontinuerlig kontakt med olika aktörer på byggmarknaden, vilket bl a syftar
till att få till stånd fler flerfamiljshus och billigare hyresrätter i Strängnäs.

Näringsliv
I mitten av mars 2020 stod det klart för alla att vi nu drabbats av en pandemi,
coronaviruset. På grund av den allmänna smittspridningen i landet gick Folkhälsomyndigheten ut med ett antal kraftfulla restriktioner för att dämpa spridningen. Från en dag till en annan ändrades förutsättningarna för kommunen,
verksamheter och för näringsidkare i synnerhet och många företagare stod i
vissa fall helt utan sina ordinarie intäkter och affärsmöjligheter.
Coronakrisen har lett till en mycket kraftig nedgång i den svenska ekonomin, liksom i den globala ekonomin. Arbetslösheten har stigit kraftigt och
mängder av företag har slagits ut. Utmaningarna för näringslivet och den
svenska ekonomin har blivit större. Svenskt näringslivs bedömning är att den
svenska ekonomin långsamt kommer återhämtas med början 2021. Innan vi
når konjunkturell balans förväntas arbetslösheten stiga kraftigt och risken är
stor att arbetslösheten ligger kvar högt under flera år.
Under 2020 har den nya näringslivsstrategin, »Attraktionskraft – för ett bra
företagsklimat« utformats och beslutats i kommunfullmäktige. Strategin kommer under 2021–2023 vara en viktig del i arbetet med att stärka kommunens
näringsliv.
Under 2020 har vissa signaler varit positiva, bland annat upplevelsen av det
övergripande företagsklimatet i kommunen. Företagare ger Strängnäs kommun ett bra omdöme som gör att kommunens placering i Svenskt näringslivs
företagsklimatranking förbättrats till plats 44 av 290 kommuner vilket är kommunens bästa placering sedan mätningen startade för drygt 10 år sedan.
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Diagram 3. Kommunens placering i Svenskt näringslivs företagsklimatranking.
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Service, bemötande och effektivitet inom kommunens myndihetsutövning har
också en positiv utveckling. Kontinuerligt under åren undersöks detta och ett
bra betyg inom NKI-mätningen (nöjd kundindex) är ett sammanlagt värde
över 70 där kommunens värde under hösten 2020 är 79.
Coronakrisens effekter kommer att dröja sig kvar också för företagare i
Strängnäs kommun. Omstartskommissionen beskriver läget där den akut krisfas som vi befunnit oss i nu försiktigt klingar av men att en övergångsfas dröjer
sig kvar där ekonomin förblir starkt påverkad av smittspridning. En mer definitiv omstartsfas kan ske när pandemin har passerat.
För Strängnäs kommuns del är det angeläget att fortsätta stödja nyföretagande, start up-företag, innovationer och entreprenörskap och att aktivt arbeta
med och omsätta den nya näringslivsstrategin, »Attraktionskraft – för ett bra
företagsklimat«.
Etableringar till kommunen kommer att vara betydelsefulla genom att bidra
till fler arbetsställen till kommunen och signalerar också om vår attraktivitet
som en bra etableringsort till omvärlden.
Fortsatt utveckling av en effektiv myndighetsutövning är även det ett viktigt
område för att erbjuda en god service till näringslivet.
Att ställa om företagandet genom de nu stora pågående utvecklingstrenderna;
digitalisering, e-handel och en cirkulär ekonomi kommer vara av stor vikt för
framgång inom näringslivet.
Med anledning av det ökade antal arbetslösa kommer utbildning och kompetensutveckling vara betydelsefullt. Till exempel YH-utbildningar för omställning, fler i utbildning för bland annat ökad digital kompetens, andra lämpliga program samt yrkesorienterade arbetsmarknadsutbildningar är viktigt för
att fånga upp grupper som under pandemin förlorat.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning i Strängnäs kommun innebär att kommunen och dess bolag
ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin.
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och verksamhetsmässiga
mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att
uppnå hållbar utveckling.
Hållbar utveckling – utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar
utveckling rymmer en miljömässig, social och ekonomisk dimension.
Strängnäs kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av verksamhetsresultat och insatta resurser. Det ekonomiska
målet väger tungt vid bedömning av god ekonomisk hushållning.
En långsiktig finansiell analys för perioden 2016–2030, visar att kommunen står inför stora verksamhets- och ekonomiska utmaningar. Dessa sätter
stort tryck på drifts- och investeringsekonomin och kräver en mycket aktiv
ekonomistyrning.
Styrdokumentet »Riktlinjer för god ekonomisk hushållning« stipulerar
»… att kommunen ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar
och kriser i samhällsekonomin«. Långsiktigt ska resultatmålet i förhållande till
skattenetto uppgå till lägst 2 procent. Kommunfullmäktige beslutade i augusti
2019 att kommunkoncernens soliditet 2030 ska vara 25 procent. Genom detta
kan kommunen öka sitt finansiella handlingsutrymme för framtiden.

Kommunövergripande mål
Kommunfullmäktige fastställer i samband med beslut om flerårsplan kommunens mål för en god ekonomisk hushållning i hela den kommunala koncernen.
Målen sorteras in under perspektiven Invånare, Samhälle, Medarbetare och
Ekonomi.

Perspektiv Invånare
Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som
nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare
och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.

Kommunfullmäktiges mål
Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och
andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och
delaktiga i kommunens utveckling.
I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som
utgår från invånarnas behov.
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Invånare, företagare och andra aktörer såsom föreningar, församlingar, samarbetspart
ners, volontärer med flera ges möjlighet att vara, och är, medskapande i kommunens
utveckling. Att vara medskapande i kommunens utveckling handlar om att kommunen
tar tillvara på erfarenheter och synpunkter både från enskilda brukare och från dess sam
manslutningar. Kommunen visar genom aktiva handlingar att invånare i Strängnäs
kommun har tillgångar och kompetenser som kan bidra till att förbättra de välfärds
tjänster som erbjuds.

Kommunens viktigaste utmaningar
Den kommunala grundskolans främsta utmaning är att kunskapsresultaten
måste stärkas och likvärdigheten mellan skolorna måste förbättras. Fler elever behöver blir godkända i alla ämnen och gymnasiebehörigheten behöver
öka. Hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera lärare finns även
i Strängnäs kommun och påverkar resultatet. Skolutvecklingsprogram 2023
ligger till grund för att hantera utmaningarna inom skolan. Fortsatt fokus på
kunskapsresultaten samt intern och extern samverkan ska vända resultaten.
Invånare, företagare, församlingar, föreningar, besökare med flera söker
information om vår plats. De jämför vår plats med andra i sökandet efter att
köpa hus, starta företag, placera sina barn i skola och mycket mer. Den digitala
utvecklingen ger fler människor möjlighet att ta del av tjänster av hög kvalitet.
Strängnäs kommun behöver arbeta aktivt för att skapa förtroende hos invånare, företagare och andra aktörer. Möjligheten till att delta i kommunens utveckling behöver förbättras.
Strängnäs kommun är i grunden en trygg plats, men alla upplever inte den
så. Anmälda brott bland ungdomar ökar. Strängnäs kommun behöver vara en
trygg plats att bo, leva och verka i. Trygghetsskapande arbete är något som berör både flera aktörer i samhället samt flera verksamheter inom förvaltningen.
Samverkan är här av stor vikt. Förebyggande och tidiga insatser är framgångsfaktorer där kommunstyrelsen leder ett fortsatt arbete.
Konsekvenserna av Coronapandemin kommer att medföra att fler invånare blir
utan arbete och att försörjningsstödet ökar för kommunen under de kommande
åren. Den lägre sysselsättningen ger lägre intäkter för kommunen och kopplat
till den demografiska utvecklingen med högre utgifter kommer det att vara en av
kommunens största utmaningar. Det kommer också få stora konsekvenser för vårt
näringsliv i skapandet av attraktiva och livskraftiga arbetsplatser för våra invånare.
Strängnäs är en viktig del i arbetet med att förebygga samt att ge stöd och
insatser för personer med ohälsa. Det kräver kompetenta medarbetare men
även samverkan mellan kommunen och regionen samt andra aktörer för att vi
– 26 –

ska nå ända fram. Kommunen behöver även ge förutsättningar till att invånare
i Strängnäs kommun ska kunna ha en god fysisk och psykisk hälsa genom att
erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Befolkningen i Strängnäs ökar. Framförallt ökar den yngre och den äldre
populationen medan invånare i arbetsför ålder inte ökar lika mycket. Den ökande befolkningen och den demografiska utvecklingen i Strängnäs kommun
medför ökat behov av kommunal service, ökade kostnader, fler investeringar
samt brist på arbetskraft.
Politiska prioriteringar
Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat
och ökad likvärdighet

• Kommunen fortsätter arbetet med Skolutveckling 2023 där arbetet för
bättre resultat i skolan och likvärdighet mellan skolor ligger i fokus.
• För att lyckas med målsättning med förbättra grundskolans kunskapsresultat
och att fler får gymnasiebehörighet behöver hela kommunkoncernen vara
delaktiga.
• Barn och ungdomar behöver vara delaktiga och kunna påverka sin
undervisningssituation.
Medborgardialog och utveckling av tjänster

• Barn, ungdomar, vuxna och äldre är självklara samtalsparter när
kommunens tjänster utvecklas. Elevers, brukares, invånares och företagares
behov ligger till grund vid verksamhetsutveckling för hållbara tjänster.
• Digitala verktyg är nödvändiga för framtiden och är utgångspunkten vid
utveckling av nya och befintliga kommunala tjänster.
Trygghet genom samverkan

• Kommunen arbetar med trygghetsskapande aktiviteter i hela kommunen.
Det behöver ske genom samverkan mellan nämnder, kontor och bolag
tillsammans med föreningar och myndigheter utanför organisationen.
Elever, brukare, invånare och företagare ska alla kunna bo, lära och verka i
ett tryggt Strängnäs kommun.
• Kommunen arbetar för att fler alternativa boendeformer för äldre tillskapas.
• Strängnäs kommun drar lärdom från krishanteringen under coronapandemin och hur det drabbade invånare och samhälle. Kommunen
förstärker en hög och god beredskap för eventuella kommande kriser.
Förebyggande arbete mot ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre

• Kommunens arbete för god hälsa hos kommunens invånare präglas av
samverkan och social hållbarhet enligt Agenda 2030.
• Kommunen arbetar i samverkan med regionen och andra aktörer för
folkhälsa i ett förebyggande syfte där invånare kan utöva aktiviteter som
gynnar den generella folkhälsan i samhället.
• Arbetet, genom Barn- och ungdomsstrategin, fokuserar på prevention/
främjande och förebyggande arbete, samverkan och tidiga insatser för barn
och unga som far illa och/eller lider psykisk ohälsa.
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• Fortsatt arbete med den horisontella satsningen »Tidiga insatser för barn
och unga«.
• Samverkan mellan kommun och region är grunden för att möta vårdbehovet
hos äldre. Insatserna kan vara komplexa och kräver att Strängnäs kommun
har kompetent och utbildad personal för att kunna genomföra insatserna.
• I samverkan skapa och utveckla platser för möten över generationsgränserna
i syfte att minska isolering och ensamhet.

Perspektiv Samhälle
Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet
vänder sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs
kommunen.

Kommunfullmäktiges mål:
Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med
människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.

För Strängnäs kommun är ett hållbart samhälle en mycket viktigt fråga. Hållbarhet
avser social- miljömässig- och ekonomisk hållbarhet som utgår från Agenda 2030 och de
globala målen. Genom ett strategiskt arbete och medvetna aktiviteter gör vi, tillsammans
andra aktörer, Strängnäs kommun till en förebild inom området.

Kommunens viktigaste utmaningar
Klimatarbetet kräver samverkan. Kommunkoncernen, företagare och invånare
behöver alla ställa om för att vi gemensamt ska nå de nationella och internationella klimatmålen.
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag att Strängnäs kommunen ska vara
fossilfritt 2030 samt klimatneutralt 2040 ställer stora omställningskrav på
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kommunen. Omfattande aktiviteter behöver genomföras för att nå målen.
En klimat- och energiplan ligger till grund för det fortsatta arbetet med de
särskilda uppdragen och en mycket viktig del för Strängnäs kommuns fortsatta
klimatarbete.
Näringslivet i kommunen är starkt men kan bli ännu starkare. Kommunen
behöver, tillsammans med näringslivet, arbeta för en stark attraktionskraft
som lockar invånare, besökare och företagare till att bli en del av Strängnäs
kommun.
Politiska prioriteringar
Samverkan för klimatet

• Klimat- och energiplanen stödjer fortsatt arbete med kommunens
omställning mot fossilfria transporter och klimatneutralitet där hela
kommunkoncernen behöver bidra till att skapa miljömässigt hållbarhet
enligt Agenda 2030.
• Genom horisontella medel fortsätter kommunen att stimulera och
förverkliga innovativa idéer för hållbar verksamhetsutveckling.
Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet

• Strängnäs kommunkoncern tar ett gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet.
• Näringslivsstrategin Attraktionskraft 2023 – för ett bra företagsklimat ligger
till grund för det gemensamma ansvaret framåt. Samtal och samverkan,
inom och utanför organisationen, är nyckeln till en stark attraktionskraft.

Perspektiv Medarbetare
Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs
kommunkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt
arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.

Kommunfullmäktiges mål:
Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

Strängnäs kommun är attraktiv som arbetsgivare med moderna och välfungerande ar
betsmiljöer med hög frisknärvaro. Medarbetare har god kompetens och gott bemötande
och ges möjlighet till kompetensutveckling och interna karriärvägar. Strängnäs kommun
tar tillvara på medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invå
naren. Oavsett beslutsnivå arbetar chefer och medarbetare aktivt för förbättrad samver
kan och helhetsperspektiv. Ledarskapet och medarbetarskapet präglas av tillit och bidrar
till starkt medledarskap och kreativitet som säkerställer att varje nivå kan, vill och vågar
ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.
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Kommunens viktigaste utmaningar
SKL:s rekryteringsrapport 2018 berättar om en framtid där alla kommuner
och landsting kommer att ha svårt att rekrytera den kompetens de behöver.
Det gäller även för Strängnäs kommun. Bristen på bland annat undersköterskor under de kommande åren kommer att ställa stora krav på att ställa om
hur vi utför tjänster och hur vi kan använda digitaliseringens möjligheter för
att stödja i utförandet av dessa tjänster. De ekonomiska resurserna i kommunen och tillgången på kompetent arbetskraft riskerar dock att inte räcka
till. Därför behöver vi en effektiv digital utveckling och medarbetare som vill
utveckla verksamheten.
Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är viktiga faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla stolta medarbetare. Två avgörande delar är
att lyckas med detta är att lyckas sänka personalomsättningen än mer och
att sjukfrånvaron minskar. Sjukfrånvaron i Strängnäs kommuns organisation har en positiv och sjunkande trend. Det var innan Coronapandemin.
Efter det har korttidsfrånvaron i organisationen ökat av förklarliga själ.
Även fortsättningsvis behöver den relativt höga sjukfrånvaron hanteras och
minskas.
Politiska prioriteringar
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

• Långsiktig analys av framtida personalbehov och finansiell analys ligger
till grund för kompetensförsörjningsarbetet.
• Kommunen är en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta för; bra arbetsmiljö, ha duktiga ledare, att tillvarata kunskap och erfarenhet hos medarbetare, att erbjuda utvecklingsmöjligheter och att ha en hög frisknärvaro.
• Fortsatt satsning genom horisontella medel på arbetsmiljö och frisknärvaro.
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Perspektiv Ekonomi
God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt.
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunal som privata regi och bolag.

Kommunfullmäktiges mål:
Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder
våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens
och kommande generationer.

Inarbetade arbetssätt och strukturer behöver utmanas för att möta de ekonomiska utma
ningarna, både kortsiktiga och långsiktiga. Strängnäs kommun fortsätter att lägga grun
den för en långsiktigt hållbar ekonomi med fokus på miljö och klimat, framtida finansiell
handlingsfrihet och kompetensförsörjning. Resurser i form av personal, skattemedel och
mark behöver användas effektivt och utmanas, bland annat genom digitaliseringens
möjligheter och ständiga förbättringar i en innovativ miljö.

Kommunens viktigaste utmaningar
Strängnäs kommun står, liksom många andra kommuner, inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Den ökande befolkningen och den
demografiska utvecklingen i Strängnäs kommun ökar behovet av kommunal
service, ökade kostnader, fler investeringar och brist på arbetskraft. De demografiskt betingade kostnaderna för verksamheten växer snabbare än intäkterna.
Det är viktigt att fokusera på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen.
För att hantera dessa utmaningar krävs en långsiktig och effektiv ekonomistyrning där vi vågar utmana rådande strukturer och arbetssätt, vara öppna för
digitaliseringens möjligheter.
Den kraftiga Coronapandemin runt om i världen påverkar de ekonomiska
utsikterna på ett dramatiskt sätt. Det är nu inte längre fråga om världen och
Sverige går in i en lågkonjunktur eller inte, utan hur djup och långvarig den
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blir. Detta beror i sin tur naturligtvis på hur spridningen av viruset fortskrider
såväl som vilka åtgärder som sätts in, både för att stävja smittspridningen och
för att mildra de negativa effekterna på ekonomin.
Kommunkoncernen står inför flera stora investeringar under de kommande
åren till exempel utveckling av Larslunda, reningsverk, trygghetsbostäder, kulturscen samt andra stora investeringar. Dessa behöver hanteras och verksamheten kommer att påverkas i hög grad.
Nyttjandet av digitaliseringens möjligheter är avgörande. Verksamhetsutveckling genom digitalisering tar dock tid och resurser från den ordinarie
verksamheten. I det ligger utmaningen och samtidigt framgångsfaktorn för
Strängnäs kommun.
Politiska prioriteringar
Aktiv ekonomistyrning

• Strängnäs kommun fortsätter att arbeta med en aktiv ekonomistyrning
för att skapa långsiktig ekonomisk hållbarhet enligt Agenda 2030. Det sker
i huvudsak genom införandet av den långsiktiga ekonomiska planen (LEP).
• Vi lär av och jämför oss med de kommuner som har gjort stora verksamhetsmässiga, både ekonomisk och kvalitetsmässig, resultatförbättringar. När det
är lämpligt jämför vi med de som är topp 30 i landet. Vi sprider kunskap
till andra kommuner där Strängnäs är föregångare.
Förstärka den digitala omställningen

• Kommunkoncernen fortsätter att satsa på innovation och verksamhetsutveckling genom digitalisering. Förvaltningen ska vara drivande i
användningen av digitala verktyg, tekniker och arbetssätt. Det ska leda
till effektivare arbetssätt i förvaltningen för att spara tid och resurser
och på så sätt bidra till hanteringen av kompetensförsörjningsutmaningen.
• Den digitala omställningen ska ge en effektivare förvaltning och samtidigt
förbättra eller bibehålla kvaliteten i de tjänster som erbjuds kommunens
invånare.
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EKONOMISK PLAN 2021–2023

Kommunkoncernens ekonomi
Invånarantalet ökar i kommunen och samtidigt som tillväxten är positiv och
viktig för kommunens utveckling, innebär en kraftig befolkningsökning stora
krav på utökad service och höga investeringsnivåer de närmaste åren i kommunkoncernens verksamheter. Det är viktigt att beakta att den planerade investeringsnivån framöver kommer att kräva överskott vilket ställer krav på en
aktiv ekonomisk planering och styrning.
Ett sätt att hantera det framtida investeringsbehovet har varit att utvärdera
befintliga säljbara tillgångar. Under 2020 har en process avseende en eventuell
avyttring av fjärrvärmeverksamheten i SEVAB Strängnäs Energi AB startats
upp. Beslut i kommunfullmäktige väntas under 2021. Konsekvenser av en
eventuell försäljning är inte beaktade i budgeten men kommer påverka kommunkoncernens ekonomiska ställning, framförallt i form av minskade tillgångar och skulder.
Kommunkoncernens resultat
Kommunkoncernens resultat bedöms ligga runt 96–120 miljoner kronor per
år efter skatt under planperioden.7 Resultaten är en förutsättning för att kunna
självfinansiera stora delar av investeringarna.
Diagram 4. Kommunkoncernens resultat, mkr
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Strängnäs kommun

Kommunen budgeterar under perioden 2021–2023 med årliga positiva resultat
om 46–48 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 procent av skatteintäkterna.
Strängnäs kommunföretag AB (SKFAB)

SKFAB budgeterar årliga positiva resultat om 4,7 miljoner kronor som avser
utdelning från SEVAB.
SEVAB Strängnäs energi AB (SEVAB)

Under perioden 2021–2023 budgeterar SEVAB koncernen med årliga positiva
resultat om 49–52 miljoner kronor före skatt, motsvarade cirka 10 procent av
omsättningen. Under denna period ska bolaget även lämna årlig utdelning till
ägaren om minst 5 miljoner kronor.
Strängnäs Fastighets AB (SFAB)

Under perioden 2021–2023 budgeterar SFAB koncernen med årliga positiva
resultat som sett över hela planperioden motsvarar cirka 6 procent av omsättningen. SFAB budgeterar med resultat om 16–19 miljoner kronor före
skatt per år och Strängnäs Bostads AB (SBAB) budgeterar med positiva resultat om 8–9 miljoner kronor före skatt åren 2021 och 2023 medan år 2022
pekar på ett minusresultat om 10 miljoner kronor till följd av ett kommande
nedskrivningsbehov.
Kommunkoncernens investeringar och finansiering
Kommunkoncernen har stora investeringsbehov framöver, främst under
kommande 5-års period. Under perioden 2021–2023 är koncernens totala
investeringsbehov inklusive investeringsbidrag 1,9 miljarder kronor.8 Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor del av investeringarna som
kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. Snittet för självfinansiering av investeringar under perioden 2021–2023 beräknas till cirka 55 procent
för kommunkoncernen. Fortsatt goda resultat och bra investeringsstyrning är
därför av stor vikt.

8 Uppgifterna om bolagens resultat och investeringar är preliminära, beslut om
bolagens budget fattas i samband med respektive styrelsemöte under oktober
och november.
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Diagram 5. Självfinansieringsgrad av kommunkoncernens nettoinvesteringar, mkr

Strängnäs kommun

Kommunen planerar under planperioden för investeringar om cirka 420 miljoner
kronor, främst för idrotts- och fritidsanläggningar, tekniska anläggningar samt
IT-investeringar. Självfinansieringsgraden under planperioden är 96 procent men
då resterande investeringar kan finansieras av tidigare års överskott behövs ingen
upplåning.
SEVAB Strängnäs energi AB

SEVAB koncernen planerar under planperioden för investeringar om cirka 975
miljoner kronor inklusive investeringsbidrag, främst inom verksamheterna
VA, Elnät och Värme. Investeringarna kommer att självfinansieras till cirka 50
procent.
Strängnäs Fastighets AB

SFAB koncernen planerar under planperioden för investeringar om cirka 500
miljoner kronor inklusive investeringsbidrag. I SFAB kommer ett gruppboende,
två förskolor och utökning av klassrum i grundskolan färdigställas samt en förskola och en grundskola påbörjas. I SBAB planeras för trygghetsboenden och
stamrenoveringar. Investeringarna självfinansieras till cirka 46 procent under
planperioden.
I SFAB märks befolkningsökningens påverkan på investeringsnivån som
förväntas bli högre än normalt under åren 2023–2025 då ett antal större projekt kommer pågå samtidigt, nytt högstadium, ny grundskola, två förskolor, ny
kommunscen samt ombyggnad av kommunhus.
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Kommunkoncernens låneskuld
Kommunens och de kommunala bolagens lånebehov tillgodoses till största
delen av upplåning via kommunens internbank. Samtlig nyupplåning vidareförmedlas under planperioden till kommunens bolag, då kommunens egna
investeringar betalas med egna medel. SFABs låneskuld finansieras indirekt
av skattemedel då den avser lån för kommunens verksamhetsfastigheter och
har effekt på kommunens hyreskostnader medan SBABs och SEVABs lån
finansieras av bolagens taxor och avgifter för deras respektive tjänster.
Diagram 6. Låneskuld hos kreditinstitut per bolag, mkr

Koncernens samlade lån hos banker och kreditinstitut samt finansiell leasing
förväntas under planperioden 2021–2023 öka med cirka 800 miljoner kronor till totalt 3 420 miljoner kronor med anledning av investeringsbehovet i
Strängnäs Fastighets AB (SFAB) och Strängnäs SEVAB Energi AB (SEVAB).
Låneskulden i SFAB kommer fortsätta öka kraftigt utifrån den höjda investeringstakten som förväntas fram till och med 2025, enligt ovan.
Kommunkoncernens soliditet
Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Den visar i
vilken utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital i stället för lån.
Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en
längre period utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att
kommunen ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden. För att soliditeten ska förbättras krävs att kommunen behåller en långsiktig resultatnivå
på lägst 2 procent av skatteintäkterna, goda resultat i bolagen och en kontrollerad investeringstakt.
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Diagram 7. Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtagande enligt balansräkningen (%)

Strängnäs kommunkoncerns soliditet inklusive pensionsåtagande förväntas
stärkas och beräknas att uppgå till 17,8 procent vid slutet av planperioden.
Trots stora investeringsbehov fortsätter soliditeten att stärkas främst till följd
av positiva resultat i hela kommunkoncernen och att kommunen självfinansierar sina investeringar. Mot slutet av planperioden när investeringarna är som
störst förväntas dock ökningstakten att minska. Kommunkoncernens soliditet
är fortfarande låg jämfört med likvärdiga kommuner (30 000–49 999 invånare)
som 2019 låg på 25,3 procent. Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk
hushållning (KS/2019:355) ska soliditeten i kommunkoncernen år 2030 vara
25 procent.
Kommunens ekonomi
Coronapandemin kommer att påverka kommunens ekonomiska förutsättningar under en lång tid framåt. Lågkonjunkturen som är att vänta får direkta
effekter på kommunens ekonomi med minskade skatteintäkter och ökade kostnader. Frågan är hur stora effekterna kommer att bli samt under hur lång tid.
Förutom de effekter som väntas står kommunen inför andra stora utmaningar
framöver. Den största utmaningen är att befolkningen växer särskilt snabbt i
yngre och äldre åldrar. Behovet av kommunala tjänster för dessa målgrupper
ökar och kommunen behöver ha personal som kan leverera dessa tjänster.
Kombinationen av att vara en växande kommun och ökat behov av kommunala tjänster, innebär också att investeringsbehoven växer.
Drift- och investeringsramarna utgör de ekonomiska förutsättningarna för
nämndernas planering av verksamheten. Kommunfullmäktiges fördelning av
budgetramar tillsammans med övergripande mål ska skapa riktning för prioriteringar i nämndernas arbete med verksamhetsplaner för 2021.
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Skatteprognos

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, de utgör 77 procent
av de totala kommunala inkomsterna. Om skatteintäkterna inte ökar i takt
med kostnaderna så får det stor påverkan på kommunens ekonomi. Strängnäs
kommun använder sig av skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) samt kommunens befolkningsprognos vid beräkning
av skatteintäkterna. Skatteprognosen, som påverkas av skatteunderlagets
utveckling, är i nuläget mycket osäker.
SKR bedömer att det kommunala skatteunderlaget de närmaste åren kommer att öka betydligt svagare än de senaste åren och även svagare än tidigare
beräknat till följd av Coronapandemin. De har i nuläget landat i en prognos
om 2,4 procent för skatteunderlagstillväxten år 2020 samt 1,3 procent till 4,0
procent för planperioden 2021–2023. Beslut om krisåtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin bidrar till att hålla uppe
skatteunderlagstillväxten tillfälligt 2020, men för de kommande åren märks
försämringen av konjunkturförändringen med lägre ökning av sysselsättningen
och lönesumman tydligt. Mot slutet av planperioden förväntas en konjunkturåterhämtning med en viss ökning av sysselsättningstillväxten.
I bedömning av kommunens framtida skatteintäkter ingår de av regeringen aviserade resursförstärkningen för att mildra effekterna av skatte
prognosförsämringen samt för ökade kostnaderna med anledning av Corona
pandemin. Denna förstärkning görs genom att öka de generella statsbidragen
och är en förklaring till den förväntade intäktsökningen på 7,8 procent för
2020 som framgår i diagram 8 nedan. Resursförstärkning väntas även för
kommande år men inte lika mycket. Det i kombination med det förväntade
konjunkturläget gör att skatteintäkterna inte ökar i samma omfattning.
En reserv motsvarande 0,9 procent av förväntade skatteintäkter har budgeterats för respektive år för att ha beredskap för eventuella prognosförändringar
och undvika akuta åtgärder.
Diagram 8. Skatteintäkter och dess utveckling
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Skattesatsen för Strängnäs kommuninvånare är 21,67 procent. Kommunen
budgeterar för en oförändrad skattesats under planperioden 2021–2023.
Budgetfördelning

Utgångspunkten för budgetfördelningen är den framtagna skatteprognosen.
Den tillsammans med centralt budgeterade kostnader och intäkter utgör grunder för hur mycket som fördelas till respektive nämnd.
Centralt budgeteras för följande intäkter och kostnader:
• Skatteintäkter och generella statsbidrag
• Avskrivningar
• Pensionskostnader
• Medel för löneprioriteringar, nämnderna tilldelas budget
efter avslutade förhandlingar
• Ökade hyreskostnader för ny- till och ombyggda lokaler, nämnderna
tilldelas budget när lokalerna tas i bruk
• Nya kapitalkostnader, nämnderna ersätts för kapitalkostnader
när investeringar tas i bruk, internränta 1,25 procent
• Finansiella kostnader i form av ränteintäkter och räntekostnader
• Borgensavgifter
• Reserv för förändrade volymer utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen, för förändrade förutsättningar för verksamheterna,
för skatteprognosförändringar och oförutsedda kostnader
• Horisontella satsningar
I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser och vi behöver
vara försiktiga i den ekonomiska planeringen. Reserv för handlingsberedskap
för väntade och oväntade händelser har därför budgeterats. Det handlar dels
om en reserv för förändrade volymer utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen, men också reserv för oförutsedda kostnader och för förändrade
förutsättningar för kommunens verksamheter. Analys av behov att nyttja dessa
reserver sker löpande under budgetåret. Reserven för förändrade volymer utökas med 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor under planperioden för att
ha beredskap för större befolkningsförändringar än vad som nu prognostiserats. En reserv har även avsatts för skatteprognosförändringar motsvarande 0,9
procent av skattenetto. Vid eventuell försämrad skatteprognos under innevarande år kan reserven användas för att i första hand undvika akuta förändring
av nämndramar.
För att hantera de ekonomiska utmaningarna behöver rådande arbetssätt
och strukturer utmanas. Ett steg i den riktningen är det arbetet som påbörjats
2020 och som innebär att fördela budgetmedel horisontellt istället för direkt
till nämnd. Centralt budgeterade medel för kommungemensamma prioriteringar och satsningen ska stimulera nämndöverskridande samarbete och arbetsformer inom viktiga områden. De områden som det handlar om är tidiga
insatser för barn och unga, arbetet med hållbarhetsfrågor utifrån Agenda 2030
samt arbetet med arbetsmiljöfrågor och frisknärvaro. I samband med flerårsplanen för 2020–2022 avsattes 10 miljoner kronor årligen. För att tydliggöra
– 39 –

vikten av att arbeta horisontellt inom dessa områden har ytterligare 10 miljoner kronor avsatts 2020 samt 11 miljoner kronor 2021 och 2022. Satsningen
har även förlängts till 2023. Nedan i tabell 2 framgår de medel som budgeterats för dessa horisontella satsningar 2020–2023.
Tabell 2. Horisontella medel
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

14,0

13,0

13,0

4,0

Hå l l ba rhets frå gor uti frå n Agenda 2030

3,0

5,0

5,0

3,0

Arbets mi l jö och fri s knä rva ro

3,0

3,0

3,0

3,0

20,0

21,0

21,0

10,0

Område, mkr
Ti di ga i ns a ts er ba rn och unga

Summa:

Resursfördelningsmodell

Efter hänsyn till ovannämnda kommunövergripande kostnadsposter och reserver framgår tillgängliga resurser att fördela till nämnderna utifrån kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell.
+

Skatteintäkter och generella statsbidrag

-

Avskrivningar

+/-

Finansnetto

+/-

Övriga kommungemensamma kostnader/intäkter, exempelvis
pensionskostnader, hyreskostnader för ny- till och ombyggda lokaler, medel
för löneprioriteringar, reserver

-

Resultatmål 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

=

Tillgängligt utrymme att fördela enl. kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell

Modellen för resursfördelning bygger på flera parametrar och de viktigaste
parametrarna tar hänsyn till förändringar beträffande demografiskt betingade
behov och förändringar rörande förväntad kostnad för de olika verksamheterna.
Den demografibaserade parametern bygger på uppskattade volymer utifrån en
kommungemensam befolkningsprognos som uppdateras och stäms av årligen.
De kommunala verksamheterna har delats in i åldersgrupper utifrån demografiskt betingade behov för att få en direkt påverkan av verksamhetsvolymer inom
pedagogisk verksamhet och äldreomsorgen. Demografisk avstämning sker två
gånger per år för verksamheter med demografiskt betingade behov, för barn- och
utbildningsnämnden i åldrarna 1–18 år och för socialnämnden 65 år och äldre.
Som underlag för demografisk avstämningen används Statistiska centralbyråns
(SCB) födelseårsbaserade statistik per 30 juni i samband med kommunens delårsrapport per 31 augusti samt slutavstämning i samband med bokslut enligt
SCBs senast publicerade födelseårsbaserade statistik. Avräkning görs mot centralt
budgeterad reserv för demografisk volymjustering om 20 miljoner kronor.
Belopp under 1,0 miljon kronor per nämnd justeras inte.
Förutom den demografibaserade parametern används nyckeltalen referenskostnad och standardkostnad som fördelningsgrund i resursfördelningsmodellen.
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Dessa nyckeltal hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och
beskriver vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad om kommunen
bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. I
de fall då dessa nyckeltal inte finns för en specifik verksamhet görs en likhetsutsökning. Likhetsutsökning innebär att Strängnäs kommun och sju andra
kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad kostnad för en
verksamhet samt invånarantal bildar en jämförelsegrupp. Jämförelsegruppens
genomsnittliga värde för den specifika verksamheten används sedan vid fördelningen.
Tabell 3. Nyckeltal som används i resursfördelningsmodellen

Driftbudget

Resursfördelningsmodellen utgör enbart en grund för fördelningen. Den politiska prioriteringen avgör den slutliga ramfördelningen.
Förutom avsättning av medel för horisontella satsningar (se tabell 2) görs prioriteringar inom flera områden. Som resultat av dessa prioriteringar har nämnderna tillskjutits budgetmedel. Prioriteringarna handlar om ekonomiska medel
för att vidta åtgärder som förbättrar möjligheten att:
• så många som möjligt klarar målen i skolan,
• bemanningen på natten inom särskilt boende för äldre ökar och kvaliteten
inom äldreomsorgen höjs,
• en digital transformation sker,
• tryggheten hos våra kommuninvånare stärks,
• strategin för Attraktionskraft – för ett bra företagsklimat verkställs samt,
• kommunkoncernen är en förebild vad gäller social- miljömässig- och
ekonomisk hållbarhetsarbetet
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Tabell 4. Driftbudget och resultatmål 2021–2023

Driftbudget, mkr
Kommunful l mä kti ge
Kommuns tyrel s e
Mi l jö- o s a mhä l l s byggn.nä mnden
Tekni k- och fri ti ds nä mnden

Utfall
2019

Ramjust
Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-5,7

-6,7

-6,1

-6,9

-7,0

-7,2

-129,0

-153,0

-147,3

-165,1

-166,6

-162,7

-21,9

-27,8

-26,8

-29,4

-29,9

-30,8

-142,3

-142,5

-141,4

-145,6

-148,1

-150,7

Kul turnä mnden

-44,0

-46,8

-45,8

-50,0

-50,9

-52,2

Soci a l nä mnden

-711,6

-765,2

-747,4

-758,4

-764,7

-779,6

Ba rn- och utbi l dni ngs nä mnden
Summa nämnder och styrelser
Övri ga kommungemens a mma kos tna der/i ntä kter
Avs kri vni nga r
Ska ttenetto
Fi na ns netto

-879,6

-932,5

-926,4

-950,5

-965,0

-988,0

-1 934,1

-2 074,5

-2 041,2

-2 106,0

-2 132,3

-2 171,2
-86,4

20,5

-6,0

-8,9

-57,2

-64,6

-69,9

-76,9

-76,9

-83,0

-85,0

-85,0

2 063,3

2 190,3

2 223,9

2 282,6

2 318,8

2 382,6

8,9

10,1

10,2

9,3

9,5

7,6

Resultat

88,6

43,0

107,1

45,7

46,4

47,7

Resultat enligt god ekonomisk hushållning *

90,5

43,0

111,6

45,7

46,4

47,7

Resultatmål
4,3%
2,0%
4,8%
2,0%
2,0%
2,0%
* God ekonomi s k hus hå l l ni ng enl i gt KS/2019:355. Enl i gt ri ktl i njerna jus tera s å rets res ul ta t med de kos tna der s om
nyttja ts a v ti di ga re å rs a vs ä ttni nga r.

För mer detaljer kring de olika budgetposterna, se bilaga 4.
Respektive nämnd fördelar sin budgetram inom nämndens verksamhetsområden. Nedanstående antaganden för budgetperioden avseende löneökningar,
personalomkostnadspålägg, hyreshöjning, prisökning för varor och tjänster
samt krav på intäktsökningar används i budgetarbetet. Antaganden bygger
bland annat på Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) bedömning av den
framtida inflationstakten.
Tabell 5. Uppräkningsfaktorer för nämndernas beräkningar

Budgetförutsättningar för nämndernas beräkningar, %

2021

2022

2023

Generel l l öneutveckl i ng (0,5% a vs ä tts å rl i gen centra l t
för l önepri ori teri nga r)

1,5
(2,0)

1,6
(2,1)

1,6
(2,1)

40,15

40,15

40,15

Pri s ökni ng för va ror och tjä ns ter

0,8

1,6

2,0

Pri s ökni ng för köp a v verks a mhet i nkl i nterna tjä ns ter

1,3

1,6

1,7

Hyres höjni ng SFAB

0,75

1,00

1,00

Intä kts utveckl i ng

0,8

1,6

2,0

-0,9

-0,9

-0,9

Pers ona l omkos tna ds på l ä gg

Effekti vi s eri nga r l å ngs i kti g ekonomi s k pl a n, LEP

Utöver ovanstående generella löneutveckling avsättas medel motsvarande 5,0
miljoner kronor centralt för löneprioriteringar under respektive år 2021–2023.
Nämnderna tilldelas budget efter avslutade förhandlingar.
Investeringsbudget

Fördelning av investeringsmedel sker med utgångspunkt i en behovs- och prioriteringsmodell. Modellen tar sin utgångspunkt i en behovsanalys av framtida
investeringar och innefattar en redogörelse för när i tid en investering behöver
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genomföras samt en beskrivning av ekonomisk effekt för ökad eller minskad
driftkostnad till följd av genomförd investering. För att säkerställa god ekonomisk hushållning och en samsyn kring behov bedrivs en del av behovs- och
prioriteringsarbetet i förvaltningsövergripande grupper så som den strategiska
planeringsgruppen (SPG) och digitaliseringsrådet.
Strängnäs har, som flera andra växande kommuner, stora utmaningar framför sig för att klara av att både finansiera och genomföra de investeringar som
krävs för att möta de ökade behoven. Under den kommande planperioden
2021–2023 beräknas kommunen investera för över 400 miljoner kronor, vilket
motsvarar ett genomsnitt på cirka 140 miljoner kronor per år. Det är en högre
investeringsnivå än de senaste åren. De större investeringar som planeras är
bland annat en ny simhall och en ny sporthall samt investeringar i diverse anläggningar så som exempelvis Tosteröbron, småbåtshamnar, belysningsnätet,
parker och gator. Investeringar specificerade per nämnd redovisas i bilaga 5.
Tabell 6. Investeringsbudget 2021–2023
Budget
2020*

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Maskiner och inventarier

-14,3

-22,8

-20,2

-24,0

IT och digitalisering

-23,2

-20,0

-20,0

-20,0

-1,6

-24,7

-95,3

-87,3

Anläggning, övrigt

-24,0

-20,5

-20,5

-27,0

Summa kommunens investeringar

-63,1

-88,0

-155,9

-158,3

Investeringar, mkr

Idrotts- och fritidsanläggningar

* Budget 2020 är exkl överförd budgetram från 2019

Självfinansieringsgraden för kommunens egna investeringar beräknas uppgå till
100 procent för 2021. I slutet av planperioden ökar investeringarna, vilket resulterar i en beräknad självfinansieringsgrad för 2022–2023 på 84 procent respektive år.
Totalt under femårsperioden 2019–2023 beräknas investeringarna vara självfinansierade, men kräver fortsatt budgetdisciplin och aktiv ekonomistyrning.
Diagram 9. Självfinansieringsgrad för kommunens egna investeringar
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Exploateringar

Med exploateringar avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa
råmark för att kunna bygga bostäder och lokaler för näringsverksamhet med
syftet att marken ska avyttras. I exploateringsverksamheten ingår också att
bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator och grönområden
inom allmän platsmark.
Diagram 10. Exploateringar

Under planperioden 2021–2023 kommer cirka 20 exploateringsprojekt att
pågå.
Utvecklingen av kommunens bostadsområden gör även att behovet av samhällsfastigheter så som till exempel förskola och serviceboende ökar.
Nettoinkomster för exploateringsprojekt under perioden 2021–2023 beräknas bli cirka 38 miljoner kronor. De stora aktuella exploateringsprojekten
under planperioden är Gorsinge-skogen, Södra och Östra Stadsskogen och
Stavlund. I dessa projekt sker utbyggnad av infrastruktur samt försäljningar av
byggrätter.
Kommunens resultat

Under de senaste åren har Strängnäs kommun redovisat resultat på över
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag samt en förbättrad
soliditet. Det är en förutsättning för att få ekonomiskt handlingsutrymme och
kunna hantera framtida utmaningar.
För 2020 är prognosen fortfarande mycket osäker till följd av coronapandemin, men mycket tyder på att resultatet kommer att överstiga budgeten och
bli betydligt bättre än vad som befarades i våras. Den positiva avvikelsen mot
budget är ett resultat av kommunens arbete med långsiktig ekonomisk planering och en aktiv ekonomistyrning. Under året har kommunen erhållit extra
statliga bidrag som kompensation för minskade skatteintäkter och ökade kostnader till följd av coronapandemin. De senaste årens aktiva ekonomistyrning
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har bidragit till att kommunen, i motsats till många andra, har kunnat hantera
konjunkturförändringen som fördjupades av pandemin och inte behövt använda de extra tillskotten till att nå upp till resultatmålet. Istället bidrar dessa
tillskott till att förstärka kommunens resultat och det framtida ekonomiska
handlingsutrymmet.
Diagram 11. Resultatutveckling, mkr

För planperioden 2021–2023 budgeterar kommunen ett resultat som uppgår
till 2,0 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är i
enlighet med majoritetsförklaringen.
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BILAGA 1. Ekonomisk sammanställning koncernen9
Balansplan (mkr)
Tillgångar
va ra v å rets i nves teri nga r
Summa tillgångar
Eget kapital
va ra v å rets res ul ta t
Avsättningar och skulder
va ra v l å n hos kredi ti ns ti tut
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Pens i ons å ta ga nde
Soliditet

Resultatbudget (mkr)
Verks a mhetens i ntä kter
Verks a mhetens kos tna der
Avs kri vni nga r
Verksamhetens nettokostnader
Ska ttenetto
Fi na ns netto
Resultat före extraordinära poster
Extra ordi nä ra pos ter och s ka tt
Årets resultat

UB
2019
5 019
298
5 019
1 132
144
3 887
2 492
5 019
517
12,3%

Prognos
2020
5 216
403
5 216
1 287
153
3 929
2 622
5 216
502
15,0%

Budget
2021
5 796
556
5 796
1 408
111
4 388
2 838
5 796
478
16,0%

Plan
2022
6 059
552
6 059
1 496
96
4 563
2 991
6 059
451
17,2%

Plan
2023
6 592
789
6 592
1 606
120
4 986
3 420
6 591
431
17,8%

Utfall
2019
865
-2 539
-193
-1 868

Prognos
2020
879
-2 701
-201
-2 022

Budget
2021
928
-2 846
-213
-2 131

Plan
2022
954
-2 887
-242
-2 175

Plan
2023
980
-2 957
-235
-2 213

2 063
-37
159
-14
144

2 223
-35
167
-14
153

2 283
-34
118
-7
111

2 319
-40
104
-8
96

2 383
-43
127
-8
120
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BILAGA 2. Nyckeltal kommunkoncernen10

Lån hos banker/kreditinstitut, mkr
Kommunen

Utfall
2019

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

0

0

0

0

0

SFAB

842

812

844

889

1 077

Lån skattefinansierad verksamhet

842

812

844

889

1 077

SBAB

405

405

405

405

445

SEVAB

1 245

1 405

1 589

1 697

1 898

Lån kommunkoncernen totalt

2 492

2 622

2 838

2 991

3 420

Låneskuld per invånare, kr

Utfall
2019

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

36 544

37 157

37 740

38 341

39 021

Anta l i nvå na re 31 december
Skattefinansierad verksamhet

23 041

21 862

22 364

23 187

27 601

Kommunkoncernen tota l t

68 192

70 566

75 206

78 003

87 651

Utfall
2019

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Nyckeltal kommunkoncern (mkr)
Oms ä ttni ng

2 928

3 103

3 210

3 273

3 362

Ba l a ns oms l utni ng

5 020

5 216

5 796

6 059

6 591

Eget ka pi tal

1 132

1 287

1 408

1 496

1 606

Årets res ul tat

144

153

111

96

120

Sol i di tet i nkl a ns va rs förbi ndel s er

12,3%

15,0%

16,0%

17,2%

17,8%

Lå n hos ba nker/kredi tins titut

2 492

2 622

2 838

2 991

3 420

Nettoi nves teri nga r*

298

403

556

552

789

Avs kri vni nga r/oms ä ttni ng

7%

6%

7%

7%

7%

Res ul tat före s ka tt/oms ä ttni ng

5%

5%

3%

3%

4%

Sjä l vfi na ns i eri ng i nves teri nga r

113%

88%

58%

61%

45%

Utfall
2019

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

89
39
18
13
5

107
37
16
7
5

46
49
16
8
5

46
50
17
-10
5

48
52
19
9
5

54
182
40
22

67
284
22
30

107
346
80
22

156
262
98
36

158
367
234
30

6%
13%
18%
33%

9%
13%
19%
34%

10%
14%
19%
34%

11%
15%
19%
32%

11%
15%
18%
31%

* Bruttoi nves teri nga r mi nus i nves teri ngs bi dra g

Nyckeltal per bolag
Resultat före skatt (mkr)
Kommun
SEVAB
SFAB
SBAB
SKFAB
Investeringar inkl. investeringsbidrag (mkr)
Kommun
SEVAB
SFAB
SBAB
Soliditet (%)
Kommun, i nkl pens i ons å taga nde
SEVAB
SFAB
SBAB
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BILAGA 3. Ekonomisk sammanställning kommunen
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BILAGA 4. Kommunens driftbudget 2021–2023

Nämnd, mkr
Kommunful l mä kti ge
Kommuns tyrel s e
Mi l jö- o s a mhä l l s byggn.nä mnden
Tekni k- och fri ti ds nä mnden

Utfall
2019

Ramjust
Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-5,7

-6,7

-6,1

-6,9

-7,0

-7,2

-129,0

-153,0

-147,3

-165,1

-166,6

-162,7

-21,9

-27,8

-26,8

-29,4

-29,9

-30,8

-142,3

-142,5

-141,4

-145,6

-148,1

-150,7

Kul turnä mnden

-44,0

-46,8

-45,8

-50,0

-50,9

-52,2

Soci a l nä mnden

-711,6

-765,2

-747,4

-758,4

-764,7

-779,6

Ba rn- och utbi l dni ngs nä mnden
Summa nämnder och styrelser
Interna rä ntor och a vs kri vni nga r

-879,6

-932,5

-926,4

-950,5

-965,0

-988,0

-1 934,1

-2 074,5

-2 041,2

-2 106,0

-2 132,3

-2 171,2

66,9

67,9

67,9

67,9

67,9

67,9

-52,6

-39,5

-37,0

-38,9

-41,4

-41,9

1,4

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

Hyres budget ny- ti l l o ombyggna d

0,0

-8,1

-6,1

2,4

-7,6

-39,8

Övr. kommungemens a mma kos tna der

3,6

2,5

-0,4

-2,5

-2,6

-2,7

Pens i oner, a rbets gi va ra vgi fter
Expl oa teri nga r vi ns t/förl us t

-0,2

-33,8

-38,7

-90,2

-84,9

-75,9

- varav medel för horisontella satsningar

Res urs - och res ervmedel

0,0

-20,0

-14,9

-21,0

-21,0

-10,0

- varav särskilda lönesatsningar

0,0

-3,3

-3,3

-8,9

-8,9

-8,9

- varav demografisk volymjustering

0,0

10,0

0,0

-20,0

-20,0

-20,0

- varav skatteprognosreserv

-0,2

-19,3

-19,3

-20,5

-20,9

-21,4

- varav verksamhetsreserv

0,0

0,0

0,0

-14,0

-8,4

-9,6

- varav medel för politiska prioriteringar

0,0

-1,1

-1,1

-5,7

-5,8

-6,0

-3,5

0,0

-5,3

0,0

0,0

0,0

I a ns prå kta gna medel frå n eget ka pi ta l
Internt å terförda i ntä kter/kos tna der

4,8

5,0

4,4

4,0

4,0

6,0

20,5

-6,0

-8,9

-57,2

-64,6

-86,4

-1 913,6

-2 080,5

-2 050,1

-2 163,2

-2 196,9

-2 257,6

-69,9

-76,9

-76,9

-83,0

-85,0

-85,0

Ska ttenetto

2 063,3

2 190,3

2 223,9

2 282,6

2 318,8

2 382,6

Fi na ns netto

8,9

10,1

10,2

9,3

9,5

7,6

- varav utdelning bolag

0,0

5,0

5,0

4,7

4,7

4,7

88,6

43,0

107,1

45,7

46,4

47,7

1,9

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

90,5

43,0

111,6

45,7

46,4

47,7

Summa övriga kommungemensamma kostnader
Summa verksamheternas intäkter/kostnader
Avs kri vni nga r

Resultat
Ia ns prå kta gna medel s om res ervera t under eget ka pi ta l
Resultat enligt god ekonomisk hushållning*

Resultatmål
4,3%
2,0%
4,8%
2,0%
2,0%
2,0%
* God ekonomi s k hus hå l l ni ng enl i gt KS/2019:355. Enl i gt ri ktl i njerna jus tera s å rets res ul ta t med de kos tna der s om
nyttja ts a v ti di ga re å rs a vs ä ttni nga r.
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BILAGA 5. Kommunens investeringsbudget per nämnd 2021–2023
Investeringsram
Styrelse/nämnd, mkr

Budget
2020*

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

0,0

0,0

0,0

0,0

IT och digitalisering

-0,4

0,0

0,0

0,0

Summa

-0,4

0,0

0,0

0,0

Maskiner och inventarier

-0,6

-0,6

-0,1

-0,1

IT och digitalisering

-9,2

-9,0

-8,7

-6,3

Anläggning, övrigt

-4,0

0,0

0,0

0,0

-13,8

-9,6

-8,8

-6,4

Maskiner och inventarier

-3,0

-7,4

-3,8

-6,3

IT och digitalisering

-9,0

-7,8

-7,2

-7,7

-12,0

-15,2

-11,0

-14,0

Maskiner och inventarier

-3,6

-3,6

-3,6

-6,3

IT och digitalisering

-1,5

-1,2

-1,3

-2,9

Summa

-5,0

-4,8

-4,9

-9,2

Maskiner och inventarier

-1,1

-2,7

-1,7

-1,8

IT och digitalisering

-0,5

-0,1

-0,3

-0,3

Summa

-1,6

-2,8

-2,0

-2,1

Maskiner och inventarier

-1,1

-0,1

-0,2

-0,2

IT och digitalisering

-0,2

-0,9

-0,2

-1,4

Anläggning, övrigt

0,0

-0,5

-0,5

-0,5

-1,3

-1,5

-0,9

-2,1

Maskiner och inventarier

-5,0

-8,5

-10,8

-9,3

IT och digitalisering

-2,4

-1,1

-2,3

-1,4

Idrotts- och fritidsanläggningar

-1,6

-24,7

-95,3

-87,3

Anläggningar övrigt

-20,0

-20,0

-20,0

-26,5

Summa

-29,0

-54,2

-128,4

-124,5

Summa kommunens investeringar, mkr

-63,1

-88,0

-155,9

-158,3

Kommunfullmäktige
Maskiner och inventarier

Kommunstyrelse

Summa
Barn- och utbildningsnämnd

Summa
Socialnämnd

Kulturnämnd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Summa
Teknik- och fritidsnämnd

* Budget 2020 är exkl överförd budgetram från 2019
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