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Försvara friheten

komplettera sina kunskaper så att de
snabbt kan verka i Sverige.

Liberalernas budget för 2018 tar sikte
på att försvara människors frihet på
fyra viktiga områden.

Jobben är vår största utmaning i
Eskilstuna. Nästan 7000 eskilstunabor
är arbetslösa och arbetslösheten på 14
% är dubbelt så hög som i riket i stort.

I Eskilstuna finns också grupper med
mycket kort eller obefintlig utbildning
från hemlandet. Vuxna människor som
är analfabeter och ungdomar som
aldrig fått grundläggande utbildning.
Ungefär häften av de nyanlända har
högst förgymnasial utbildning.
Arbetslösheten bland födda utanför
Europa ökar, 42 % är inskrivna hos
arbetsförmedlingen. Några av dem
kommer att klara svensk
gymnasiekompetens. Vi måste också
inse det faktum att många av dem inte
kommer att göra det. De behöver jobb,
men den svenska arbetsmarknaden
ställer krav på utbildning som de inte
har en chans att nå upp till. Fler
människor ska få friheten att försörja
sig själva. Därför behövs startjobb,
med lägre ingångslön, som gör det
möjligt för fler att slippa leva på bidrag.
Sverige är det EU-land som har lägst
andel enkla jobb och det är inte
hållbart. Det är bättre med ett jobb
med lägre ingångslöner än
sysslolöshet och bidragsberoende. Det
finns få enkla jobb, men många som
behöver dem.

Eskilstuna och Sverige har de senaste
åren tagit emot många nyanlända.
Dessa kommer de närmaste åren in på
arbetsmarknaden. Bland dem finns
högutbildade akademiker och
yrkesutbildade. Det svenska samhället
måste så snabbt som möjligt tar tillvara
deras kompetens och låta dem

Vi har samtidigt stora behov inom
skola, vård och omsorg. Vårdpersonal
sliter hårt och sjukskrivningstalen inom
omsorgen stiger från en redan hög
nivå. Lärarna larmar om en orimlig
arbetssituation när kringpersonalen
försvinner på grund av den
socialdemokratiska majoritetens

1. Verklig frihet kräver trygghet.
Kommunala trygghetsvakter ska
införas i Eskilstuna.
2. Frihet att klara sig själv. Låt fler
få första jobbet och slippa leva
på bidrag. 500 enkla jobb ska
skapas i Eskilstuna
3. Låt Eskilstunas trafik bli modern
och bli omorganiserad. Stoppa
trafikinfarkten och skapa en
modern trafikorganisation i
Eskilstuna.
4. Låt de äldre i Eskilstuna
bestämma mer om hur de vill
utforma sina liv. Inför valfrihet i
omsorgen och påbörja
byggandet av fler
trygghetsboenden i Eskilstuna.
500 enkla jobb
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nedskärningar. Utbildade förskollärare
diskar, spritar leksaker och torkar av
bord. Socialsekreterare går på knäna
av arbetsbördan.
Liberalerna föreslår därför inrättandet
av 500 enkla jobb i Eskilstuna
kommun. Dessa viktiga jobb är enkla,
riktiga jobb, med avtalsenlig
ingångslön. De är permanenta
tillsvidareanställningar efter den
sedvanliga provanställningstiden. Det
ska vara jobb man kan ta även om
man inte gått ut gymnasiet eller om
man ännu inte lärt sig svenska
flytande.
Det handlar om olika typer av biträden
och assistenter. Vissa sådana jobb
finns redan. Andra blir
permanentningar av tidigare
traineetjänster. Ytterligare blir helt nya
jobb för att avlasta vår personal där
det behövs som allra bäst.
Liberalerna anser också att kommunen
bör utmana näringslivet att matcha de
500 enkla jobben i kommunen med att
skapa minst 500 ytterligare enkla jobb i
fabriker, butiker, kiosker och på
restauranger.

svenska försvaret. Liberalerna i
Eskilstuna har vid flera tillfällen lyft
behovet av en kommunal
handlingsplan för att motverka och
förebygga extremism och
våldsverkande religiösa uttryck. Det
råder stor oro i utsatta förorter och
terrorhoten har blivit en realitet även i
Sverige.
Det handlar om liberala vägval för att
öka människors självständighet, öka
tryggheten och ge fler barn chansen
att lyckas i skolan. Polisen skall ges
tillräckliga resurser. De står inför nya
och växande utmaningar.
Tryggheten på gator och torg ska
också öka. Anställ fler poliser och
kommunala trygghetsvakter.
Attraktiviteten till polisyrket ska höjas.
Niklas Frykman gruppledare (L)

Pisaresultaten var ett positivt
trendbrott, nu har liberalernas och
Alliansens reformer börjat ge resultat.
Vi måste förlänga skolplikten för
nyanlända, se till att fler lärare får
vidareutbildning och ha bättre
uppföljning i form av tidigare betyg.
Tryggheten ska öka, därför kräver vi
liberaler en kraftig förstärkning av det
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Omvärldsanalys
Den liberala samhällsmodellen
utmanas. Vi ser det i resten av Europa
där populister och extremister försöker
radera de liberala värderingar som
västvärlden bygger på. Det är en
oroande säkerhetspolitisk utveckling i
Ryssland där Putin rustar upp. Vi har
stora utmaningar i vårt eget land, en
ny underklass av lågutbildade
nyanlända håller på att växa fram.
Kunskapsskolan behöver mer av
reformer för att ge alla barn samma
chans i livet. En liberal reformagenda
är nödvändig för att Sverige inte ska
slitas isär.
SVENSK POLITIK
Sedan valet 2014 styrs Sverige av en
svag minoritetsregering bestående av
Socialdemokraterna och Miljöpartiet,
stödd på Vänsterpartiet. Regeringens
förmåga att styra landet vilar på
bräcklig grund.
Sverige står inför stora utmaningar.
Globaliseringen medför att svenska
företag verkar i en miljö med allt
tydligare global konkurrens. Den
åldrande befolkningen och höga
ambitioner för välfärden innebär att vi
hela tiden måste sträva efter att nå
målet om full sysselsättning, bland
annat genom att fler människor kan
arbeta längre upp i åldrarna.
Liberalernas och Alliansens reformer
har ökat både arbetskraftsutbud och
sysselsättningsgrad. Detta lade
grunden till att Sverige står sig bättre

ekonomiskt än de flesta andra
europeiska länder. Statsskulden är låg.
Vi har ett stramt finanspolitiskt ramverk
som under lång tid har respekterats av
en bred majoritet av riksdagens
partier. Mätningar hos en mängd
ledande finansinstitut visar att vi har en
av Europas starkaste ekonomier och
bland det högsta antalet människor i
jobb.
Då fler människor nu ställer sig till
arbetsmarknadens förfogande, i
kombination med otillräckliga reformer
för att bredda arbetsmarknaden, har
inneburit att arbetslösheten är
förhållandevis hög. Ett nytt utanförskap
har vuxit fram där många unga utan
fullständig utbildning, personer med
funktionsnedsättning samt utrikes
födda står alldeles för långt från
arbetsmarknaden. En ny underklass
håller på att växa fram.
SVENSK EKONOMI
Det finns fortsatt risk för en sämre
utveckling av ekonomin, både
internationellt och i Sverige.
Ett antal risker är förknippade med
utvecklingen av inhemska svenska
förhållanden. Hushållens konsumtion
bedöms stå för en större del av BNPtillväxten, jämfört med i tidigare
konjunkturuppgångar.
Regeringens skattehöjningar på jobb
och arbetsinkomster samt osäkerheten
kring en rad viktiga politiska beslut gör
att hushållens optimism riskerar att
dämpas. Det kan leda till lägre
konsumtion än vad regeringen
prognostiserar.
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Företagens investeringsvilja kan
dämpas av den ökade osäkerhet som
regeringen har skapat kring viktiga
politiska beslut, exempelvis om
energiförsörjning och infrastruktur.
Att det blir dyrare att anställa unga och
äldre slår mot sysselsättningen för
dessa grupper, med färre jobb och
minskad konsumtion som följd.
På medellång sikt utgör
bostadsprisernas utveckling och
hushållens jämförelsevis höga
skuldsättning en risk. Bostadspriserna
och hushållens skuldsättning har ökat
kraftigt sedan mitten av 1990- talet och
är nu på mycket höga nivåer både i ett
historiskt och internationellt perspektiv.
Vid ett kraftigt prisfall kan hushållen
tvingas amortera på sina lån i
snabbare takt, med negativa
konsekvenser för konsumtion, tillväxt
och sysselsättning som följd. Vi ser
redan nu en svag avmattning på
bostadsmarknaden
EN OROLIG OMVÄRLD
Den politiska och ekonomiska
utvecklingen i Europa är också mycket
osäker. Under 2015 sökte sig mer än
en miljon människor till Europa för att
söka asyl. EU-länderna har ännu inte
fullt ut lyckats komma överens om en
gemensam lösning och flera länder
införde gränskontroller.
Schengensamarbetet anses av många
bedömare vara hotat.
Ryssland utvecklas i en allt mer
auktoritär riktning. Krisen i Ukraina
fortsätter och de sanktioner som införts
av såväl EU som Ryssland kan leda till

att framtidstron bland europeiska
företag påverkas negativt.
En annan global risk är att den
mycket expansiva penningpolitiken,
med låga räntenivåer som bedrivs av
centralbanker runtom i världen, kan
leda till en ökad efterfrågan på, och
övervärdering av, riskfyllda tillgångar,
som i sin tur gör det finansiella
systemet känsligt för störningar.
Globaliseringen påverkar oss även på
andra sätt. Terroristorganisationen
Daesh (tidigare IS/ISIS) har i stort sett
slagits tillbaka i Irak och Syrien, men
de människor som flytt krigen i
Mellanöstern och sökt fristad i Sverige
och Eskilstuna finns kvar. Sverige har
också sett ett antal återvändande
stridande jihadister som i sig kan
utgöra ett hot.
Nedmonteringen av EUs yttre gräns,
hårdare tag från regeringen i Iran emot
afghanska grupper i landet, kriget i
Syrien, det politiska kaoset i Turkiet
och det sjunkande priset hos
människosmugglare ledde till en
extraordinär topp i antalet asylsökande
under hösten 2015. Detta kommer att
påverka Sverige, vår politik och
ekonomi och våra välfärdssystem
under lång tid framöver.
Den oroliga omvärlden påverkar den
offentliga ekonomin på flera sätt. Dels
ökar statens utgifter för försvar och
migration, vilket minskar
reformutrymmet för annat. Dels
dämpas förhoppningarna om
ekonomisk återhämtning.
MÄLARDALSREGIONEN
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Mälardalsregionen är en fungerande
arbetsmarknadsregion med Stockholm
som nav. Många eskilstunabor pendlar
dagligen inom regionen och våra
företag är beroende av varandra som
kunder och leverantörer. För att skapa
tillväxt i regionen måste vi och våra
grannkommuner därför vårda och
stärka våra relationer med
huvudstaden och gemensamt verka för
bättre infrastruktur för
kommunikationer, utbildning och
näringsliv.
Liberalerna ställer sig positiva till
bildandet av Region Sörmland. Genom
att sammanföra resurserna från
Landstinget Sörmland,
Regionförbundet och
Kollektivtrafikmyndigheten i en ny
regional organisation kan genom
samverkan ekonomiska och rationella
fördelar vinnas. En övergripande
politisk organisation får ett tydligare
ansvar för sjukvård, omsorg,
infrastrukturfrågor och
näringslivsutveckling.
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Kommunens
ekonomi
Eskilstunas ekonomiska
förutsättningar bestäms av flera olika
faktorer, bland annat av statliga medel,
befolkningens utveckling och
skatteunderlaget. Dessa påverkas i sin
tur av olika regionala, nationella och
internationella faktorer. Vi lever i
sanning i en globaliserad ekonomi.
Vi ser nu i Eskilstuna en
bekymmersam ekonomisk utveckling.
De kommande åren 2018 och 2019
ser vi stora kostnadsökningar som inte
motsvaras av intäktsökningarna. Detta
glapp mellan intäkter och kostnader
innebär sparkrav på kommunens
verksamheter.

miljardbelopp för kommunkoncernen.
Dessa investeringar påverkar
kommunens driftbudget. Dessutom
innebär en ansvarsfull finansiering av
investeringar att kommunen finansierar
en del av investeringen med egna
medel genom att avyttra delar av
fastighetsbeståndet istället för att
lånefinansiera.

De tuffa nedskärningar inom
kommunens mjuka verksamhet som
den socialdemokratiska majoriteten
genomfört under 2016 och 2017 har
fått konsekvenser i form av
arbetsmiljöproblem och ökande
sjukskrivningar. Detta kommer i
förlängningen att påverka kvaliteten i
de tjänster kommunen levererar.
Utöver det står Eskilstuna kommun de
kommande åren inför enorma
investeringar. Kommunen har byggt ett
nytt badhus och en ny arena och har
planer på att bygga skolor, vård- och
omsorgsboenden för äldre samt
renovera miljonprogrammen för att
nämna några av de större posterna.
Sammantaget handlar det om
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Liberalernas
ekonomiska
prioriteringar
Liberalernas ambition är att
kommunens ekonomi ska vara stark
och uthållig för att värna viktiga
välfärdsverksamheter. Det är av
yttersta vikt att kommunens
verksamheter iakttar budgetdisciplin
och att budgetramarna ligger fast för
de olika nämnderna.
Det är enligt vår mening inte
ansvarsfullt att föreslå stora
permanenta utgiftsökningar som inte
kan finansieras långsiktigt.
Kommunens ekonomi måste visa ett
gott resultat för att kunna finansiera de
stora investeringar som vi har framför
oss. Genom att befolkningen växer i
Eskilstuna så krävs investeringar i
infrastruktur, förskolor, skolor och
äldreboenden. Ett överskott i
kommunens kassa är nödvändigt för
att inte tvingas till allt för stora lån.
Vi satsar 140 miljoner på skapandet av
500 enkla jobb i Eskilstuna kommun.
Det ska löna sig att arbeta.
Skattetrycket i Eskilstuna är högre än i
de omkringliggande jämförbara
kommunerna och mycket högre än i
Stockholm. För att Eskilstuna ska vara
attraktivt måste skattetrycket ned.
Liberalerna prioriterar därför att sänka
skatten med tio öre, vilket motsvarar
20 miljoner kronor.

Kostnadsökningarna gör att det är
fortsatt viktigt att effektivisera
kommunens verksamhet. Kostnaderna
för den kommunala verksamheten
ligger i de flesta fall fortfarande högre i
Eskilstuna än i jämförbara kommuner.
Politiken måste prioritera. Vi har därför
valt att prioritera trygghet, skola, vård
och omsorg, medan vi sparar mer på
andra områden.
Vi föreslår att kommunens åtaganden i
form av projekt, samarbeten,
beredningar, utskott och annat
utvecklingsarbete som inte direkt är
kopplat till kärnverksamheten ses över
och minskas. Idag används
utvecklingspengar under
kommunstyrelsen i praktiken för
ordinarie verksamhet i nämnderna. Vi
anser att nämnderna ska hantera detta
inom ram.
Kommunens administration måste bli
mer effektiv. Vi höjer ambitionsnivån
för att effektivisera administrationen.
En extern aktör bör tas in för att
genomlysa den kommunala byråkratin
och föreslå effektiviseringar.
Liberalerna anser att Eskilstuna även i
fortsättningen ska ge bidrag till
studieverksamhet, men vi anser inte
att det är nödvändigt att ge mest
pengar per innevånare i hela landet.
Eskilstuna kommun har varit dålig på
att söka EU-medel från EU:s
strukturfonder, regionalfonden och
socialfonden, tidigare. Projekt som
andra genomfört delfinansierade av
EU har vi betalt för helt och hållet
själva. Detta är ett onödigt slöseri och
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Eskilstuna kommun borde därför
skärpa sina rutiner kring att söka
medel från EU:s strukturfonder.
Liberalerna i Eskilstuna anser att det
är viktigt att ha långsiktigt stabila
finanser i det svåra läget. I vår budget
landar överskottsmålet för 2018 på
120 miljoner kronor, vilket motsvarar
1.9 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Nya prioriteringar efter junibudget

Liberalerna är partiet som försvarar
friheten för dem som har minst frihet.
En grupp som har relativt liten frihet är
barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar. Vi är oroade
att denna frihet kan komma att minska
ytterligare genom de snäva kriterierna
för tilläggsbelopp och tillhörande
besparingar som den
socialdemokratiska majoriteten drivit
igenom.
Liberalerna skjuter därför till ytterliagre
tio miljoner kronor för att förstärka
tilläggsbeloppet. Vi gör detta för att
finansiera ett tilläggsbelopp som även
tar hänsyn till neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar inom till
exempel autismspektrat eller ADHD.
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Investeringar
Sammantaget har kommunen ett
mycket stort behov av investeringar
den kommande perioden. Det
ekonomiska läget är ansträngt. Därför
är det viktigt att kommunen inte tar sig
an alltför vidlyftiga investeringar.
Liberalerna prioriterar därför
investeringar i välfärdens
kärnverksamheter. Vi har på så sätt
fått ned investeringsvolymerna till
knappt 700 miljoner kronor 2018. På
sikt krävs dock en lägre
investeringstakt för att detta ska vara
långsiktigt hållbart.
Behovet av anpassade boendeformer
för bland annat de äldre ökar och
kräver nyinvesteringar för att
tillfredsställa behovet av god vård och
omsorg och att människor kan leva ett
tryggt liv.
Det ökande antalet barn i alla åldrar
leder till att nya förskolor behöver
byggas. Grundskolor behöver byggas
ut och planer finns på en helt ny
grundskola i kommunen. Det samma
gäller gymnasiet där en fjärde
gymnasieskola behöver startas inom
de närmaste tio åren.

ansvarstagande för kommunens
ekonomi. Vi ska dessutom eftersträva
att fler aktörer är med och finansierar
de nödvändiga investeringarna och
tillhörande driftskostnader.
De investeringsramar för nämnderna
som beslutats av kommunfullmäktige
ska hållas. Nödvändiga förändringar i
investeringsbudget under löpande
budgetår ska beslutas av
kommunstyrelsen innan åtgärder
vidtas.
Liberalerna i Eskilstunas förslag till
investeringar finns sammanställt i vår
budget från juni 2017 per nämnd.
Förändringar är utifrån majoritetens
underlag. Denna investeringsplan
ligger fast.

Vi har även behov av att förnya och
utöka de lokaler och funktioner som
används för idrott och fritid.
Det är av yttersta vikt att till varje
beslut om investeringar koppla
ansvaret för de driftskostnader som
investeringen medför. Liberalerna
anser att detta leder till en bättre
kostnadsbild samt visar på ett
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Sammanfattning
av förändringar i
driftbudget
Nya förändringar är kursiverade.
Övergripande
500 enkla jobb - totalt
Skattesänkning 10 öre+20,5
Avkastningskrav bolag
Skolpeng
500 enkla jobb - förskola
500 enkla jobb - grundskola
Effektiviseringskrav grundskola
500 enkla jobb - gymnasium
Effektiviseringskrav särskola
Kommunstyrelsen
Trygghetsvakter
Ytterligare effektivisering samt
Nej till majoritetens satsningar
Destination Eskilstuna

mkr
+138
-37,7

+13
+31
-3,2
+6,0
+0,4
-11,9
+4,0
-13,4
-2,5

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
500 enkla jobb - vuxenutbildning
Ytterligare effektivisering
Trainee flyttas till 500 enkla jobb
Minskning försörjningsstöd
Extra lärarlönelyft

-35,1
+5,0
-3,1
-27
-10,0
+2,0

Barn- och
Utbildningsnämnden
Höjd skolpeng enligt ovan
Ytterligare effektivisering
Tilläggsbelopp

+49
+40
-1,4
+10

Kultur- och fritidsnämnden
500 enkla jobb - kultur & fritid

-2,9
+6,0

Ytterligare effektivisering
Studieförbund

-5,9
-3,0

Miljö- och
räddningstjänstsnämnden
Ytterligare effektivisering

-0,1
-0,1

Socialnämnden
500 enkla jobb - socialtjänst
Ytterligare effektivisering
Fristadshus

+6,3
+6,0
-2,1
+2,4

Stadsbyggnadsnämnden
500 enkla jobb - gatu/park
Ytterligare effektivisering

-1,0
+6,0
-7,0

Torshälla stads nämnd
Ytterligare effektivisering
Avskaffad nämn & administration

-5,9
-1,9
-4,0

Vård- och
Omsorgsnämnden
500 enkla jobb - äldre
500 enkla jobb - LSS och
funktionsnedsättning

+57
+45
+20

Övriga kommungemensamma
kostnader under kommunstyrelsen
KS Allmänna minskas något
-1,0
Ekologisk utveckling
-4,2
Anslag för ortsutveckling slopas
-2,5
Minskad administration
-5,0
Mark- och fastighetsenheten
-1,5
Ekologisk mat
-4,0
Översyn av kommunens projekt
-5,0
Ökad EU-finansiering
-2,0
fastighetsunderhåll
-2,5
Resultat
119,9 miljoner kronor eller 1,9 % av
skatteintäkter och statsbidrag.
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ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2018-2020

2017-11-03

1 (2)

FÖRUTSÄTTNINGAR
Utfall 2016
Utdebitering
Folkmängd 1/11 året innan
Inflationspåslag
Internränta

22,08
101 882
2,3%
4,0%

Prognos
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

22,08
103 295
2,3%
4,0%

21,98
104 645
2,7%
4,0%

21,98
105 645
2,9%
4,0%

21,98
106 645
2,9%
4,0%

Prognos
2017
4 390,6
1 254,5
200,7
- 1,0
0,0
37,2
- 34,1
96,6
166,7

Budget
2018
4 529,8
1 294,7
249,4
- 19,2
0,0
21,3
- 31,3
88,0
181,5

Budget
2019
4 705,0
1 340,1
251,9
- 28,4
0,0
21,5
0,0
88,0
181,5

Budget
2020
4 898,5
1 388,3
254,5
- 39,6
0,0
21,8
0,0
62,9
181,5

6 111,2
4,6%

6 314,2
3,3%

6 559,6
3,9%

6 767,9
3,2%

Utfall 2016
93,2
-90,3
44,5
47,4

Prognos
2017
90,5
-105,0
61,0
46,5

Budget
2018
80,3
-113,1
94,7
61,9

Budget
2019
82,7
-115,6
94,7
61,8

Budget
2020
86,0
-121,2
94,7
59,5

Utfall 2016
-5 403
-206,2
-5 609,0

Prognos
2017
-5 800
-222,3
-6 022,2

Budget
2018
-6 022
-234,1
-6 256,2

Budget
2019
-6 216
-249,1
-6 464,6

Budget
2020
-6 482
-264,1
-6 745,6

5 841,1
47,4
279,5
-14,0
0,0

6 111,2
46,5
135,5
-18,0
59,0

6 314,2
61,9
119,9

6 559,6
61,8
156,8

6 767,9
59,5
81,8

265,5
4,5%

176,5
1,9%

119,9
1,9%

156,8
2,4%

81,8
1,2%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr)
Kommunalskatt
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Strukturbidrag
LSS-utjämning
Slutreglering tidigare år
Generella bidrag från staten
Kommunal fastighetsavgift
Summa
Utveckling i %

Utfall 2016
4 204,3
1 173,0
200,7
- 3,5
0,0
25,6
- 16,7
96,9
160,8
5 841,1

Finansnetto (mnkr)

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Utdelning kommunala bolag
Summa

RESULTATRÄKNING (mnkr)
Verksamhetens driftnetto
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto
Årets resultat
Reavinster
Användning av tidigare års resultat
Årets resultat - justerat
balanskravsresultat
Årets resultat i procent
Resultatmål, procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag

0,0

ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2018-2020

2017-11-03

Driftbudget, (mnkr)
Budget
2018
Nämnder
Kommunstyrelsen
332,7
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 410,3
Barn- och utbildningsnämnden
2 134,8
Kommunrevisionen
2,6
Kultur- och fritidsnämnden
298,8
Miljö- och räddningstjänstnämnden
86,5
Socialnämnden
469,6
Stadsbyggnadsnämnden
387,2
Torshälla stads nämnd
39,0
Valnämnden
3,8
Vård- och omsorgsnämnden
1 810,9
Överförmyndarnämnden
11,9
5 988,1
ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

Fastighetsenheten (klk)
Mark- och fastighet (klk)
Friskolor (ks-gem)
Skaderegleringsutgifter
Pensionsutbetalningar (netto)
Pålägg på inköp
Miljöavgifter på personbilar och flyg
Riktade statsbidrag
Kommungemensam skolpeng
Internränta
Reserv trainee
Po-pålägg

Budget
2018
- 3,9
0,4
382,1
7,3
105,2
0,0
- 2,0
- 74,4
- 4,7
- 155,9
0,0
3,8

Budgetregleringsposter:
Löneökningar
1,6
Ks allmänna
5,9
Ekologisk utveckling
- 4,2
Grön omställning
0,0
Näringslivsutveckling
0,0
Ortsutveckling
- 2,5
Reserv - oförutsett
12,4
Demografi skola
3,0
Spetssamverkan mälardalens högskola
0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt18,2
tidigare år
Arena och bad
15,0
Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola
4,8
Finansiering från tidigare år
- 24,0
Övriga besparingar, effektiviseringar, intäktsökningar
- 20,0
Prio 2
0,0
Prio 3
0,0
Prio 4
0,0
Prio 5
0,0

Summa verksamhetens driftnetto

6 256,2

2 (2)

