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Bakgrund 
Vårt budgetförslag tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om budgetramar som 

togs den 10 juni 2019 och som vi yrkade bifall till. Vi tycker att det var ett bra budgetförslag 

som på allvar tog tag i de problem vi har och ökade de budgeterade resultaten för 

budgetperioden. Därefter tappade majoriteten återigen styråran och ändrade sitt tidigare 

förslag till att bli ett urvattnat förslag om effektiviseringar och besparingar. Det innebar att 

resultaten över tid ligger mycket långt ifrån vad kommunen skulle behöva för att kunna 

finansiera investeringar och t ex satsningar inom välfärden. Årets majoritetsbudget är ännu ett 

exempel på ekonomiskt oförstånd när resultaten inte ens över tid når upp till 1% av 

budgetomslutningen. Det borde vara minst 3-4% enligt deras egna uppgifter i årets 

delårsbokslut. 

 

 

Sammanfattning av budgetförslag M, KD och L 

 

Satsningar 

Vi lägger ut 5 miljoner som satsningar, resurser till förfogande på styrelsen och nämnderna, 

istället för att lägga dem som projekt under Kommunstyrelsen. Det är satsningar på 

problemområden som är kända och som det behöver arbetas med. 

 

Kommunstyrelsen 

Bredbandsutbyggnad på landsbygden 1 mnkr. Tillgång till fiber är ett mycket viktigt 

medel för att landsbygden utanför tätorterna ska kunna leva och utvecklas. 2016 

kommunicerade kommunen ett mål att 90 % av kommunen skulle ha fiberuppkoppling senast 

2019. Detta har inte alls genomförts utan tillgång till internet har till och med blivit sämre 

eftersom det fasta nätet har ”släckts”ned. Under 2020 stängdes Yxe telestation och därefter 

kommer under 2021 telestationerna i Spannarboda, Mårdshyttan, Fornaboda, Gusselby, 

Ullersätter och Öskeviks by att stängas. 

 

Näringslivsutveckling 1 mnkr. Ett välmående näringsliv är en av hörnstenarna i en 

välfungerande kommun. Kommunens näringslivsarbete har under många år haft problem att 

nå ut till näringslivet och att ta in synpunkter för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. 

Vid de två senaste mätningarna 2019 och 2020 som genomfördes av Svenskt Näringsliv 

hamnade Lindesbergs kommun på 289:e respektive 285:e plats av 290 kommuner. 

 

 



Barn- och utbildningsnämnden 

Höja kunskapsresultaten och måluppfyllelsen 2 mnkr. En skola där alla barn och 

ungdomar får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar för att nå sin fulla 

potential är självklart målet för alla skolhuvudmän. Lindesbergs kommun har tyvärr 

misslyckats i den målsättningen under lång tid. Resultaten i åk 9 har under lång tid varit 

förskräckande dåliga. 

 

Socialnämnden 

Förebyggande arbete (ev. fältassistenter) för att nå ungdomar som är i riskzonen för att 

påbörja ett missbruk av droger 1mnkr. Ett av vår tids största samhällsproblem är 

drogmissbruk och att missbruket drabbar allt yngre ungdomar. Samhället har en ytterst viktig 

uppgift att söka förhindra att ungdomar prövar droger och blir fast i ett drogmissbruk. I 

Lindesberg finns det god tillgång till droger genom direktförsäljning eller genom försäljning 

på internet. Försäljning sker på allmänna platser och i skolor. Vi måste bryta den negativa 

trenden. 

 

Kostnadseffektiviseringar 

Vi lägger 13,4 miljoner som kostnadseffektiviseringar 2021, 17,6 miljoner 2022 och 

ytterligare 12,3 miljoner 2023. Det gör vi då vår bedömning är att för lite har gjorts under 

2020 för att kunna få full effekt under 2021 och 2022. Vi fördelar därför 

kostnadseffektiviseringarna på 3 år för att komma i balans. 

 

Kostnadseffektiviseringar ackumulerat, fördelat per nämnd styrelse  

   2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen  1,7 3,5 8,0 

Tillväxtnämnden  1,0 2,0 2,9 

BUN   6,5 13,6 17,5 

SOC   4,0 11,5 14,3 

Samhällsbyggnadsnämnden 0,1 0,3 0,5 

Totalt ackumulerad effektivisering 13,3 30,9 43,2 

Effektivisering / år  13,3 17,6 12,3 

 

 

 

Vi har en majoritet i kommunen som på många områden misslyckats med sitt uppdrag att ge 

de boende i kommunen en bra verksamhet för det som de betalar i skatt och avgifter. Några av 

dessa områden är skola, social välfärd och god ekonomisk hushållning. 

 

Beträffande god ekonomisk hushållning så bör målet vara att utgifterna som mest ska vara 

98% av intäkterna för att kunna ha handlingsfrihet (och att inte höja skatten) om det blir 

sämre konjunktur eller om man vill göra nödvändiga satsningar inom prioriterade områden.  

 

De närmaste åren kommer att bli mycket smärtsamma när kommunen måste göra stora 

besparingar inom skola och social omsorg. Trots dessa åtgärder kommer majoritetens budget 

knappt att klara plusresultat. 

 

Vi från M. KD och L har sett detta komma och år efter år påpekat att god ekonomisk 

hushållning är basen i en välmående kommun. Tyvärr har S och C struntat i vår och all 

ekonomisk expertis råd att under goda tider inte öka driftkostnaderna så att man inte klarar 

98% målet (god ekonomisk hushållning).  



I vårt budgetförslag som utgår från den verklighet som S och C skapat under de senaste åren 

måste även vi ta bort verksamhet och skära ned på sådant som vi anser är prioriterade 

områden. 

 

Viktiga områden som vi vill lyfta fram under perioden 
 

Skolan 

Ska Lindesbergs vara en attraktiv kommun en skolkommun i framkant måste arbetet med att 

förbättra resultaten i våra skolor fortsätta med kraftfulla och effektiva åtgärder. Vi ser en 

positiv trend med början i de yngre åldrarna men det räcker inte. Lindesbergs kommun har 

sedan lång tid haft problem med resultaten i kommunens grundskolor. 

 

Vi har fortfarande en av Sveriges sämre grundskolor om vi ser till resultaten i årskurs 9 och 

det drabbar alla våra ungdomar. En stor del av dessa kan inte söka till ett nationellt 

gymnasieprogram ( 2019 22.8% ) och kunskapsnivån är alldeles för låg. Mätt i meritvärde är 

den 209.4 poäng av 320 möjliga.  

 

En av Sveriges bästa grundskolor 2024 

Vi vill vi att senast 2024 ska vi ha en av Sveriges bästa grundskolor. En skola där elever får 

det de har rätt till, d v s få förutsättningar att fortsätta utvecklas som individer, få möjlighet att   

studera på ett gymnasieprogram samt därigenom få möjlighet till fortsatta studier eller arbete. 

Mycket behöver göras på kort och lång sikt. 

 

Vad som behöver göras vet professionen bäst men nu måste de också få stödet och resurserna 

från politiken att genomföra åtgärder för att vända den nedåtgående trenden. Arbetet skall 

inriktas på att få snabba och hållbara resultat som ger en resultatnivå som placerar 

Lindesbergs grundskola bland de 25 bästa i landet senast 2024. 

 

Stor vikt bör läggas på att utveckla ledarskapet inom skolan och att vid all rekrytering ha en 

ambitionsnivå att få några av de allra bästa pedagogerna och skolledarna att ta anställning i 

kommunen. 

 

Vi vill också peka på den unika möjligheten med bygget av Lindbackaskolan och andra 

strukturella förändringar för att få till en genomgripande förändring och förbättring. I ett tidigt 

skede (nu) bör skolledare, verksamhetsutvecklare, förstelärare, pedagoger m. fl. få tid att 

arbeta med ” den nya skolan”. så att skolan blir så bra att den blir en symbol för ett 

framgångsrikt förändringsarbete inom skolområdet. 

 

Social välfärd 

Lindesbergs kommun består av många orter av varierade storlekar. Gemensamt för dessa är 

att det är en relativt stor andel äldre i befolkningen. Kraven på vård och omsorg kommer att 

öka de kommande åren eftersom antalet äldre och äldre äldre ökar. Efterfrågan på ett tryggt 

och socialt boende ökar och då framförallt på hemorten. 

 

Orterna runt huvudorten Lindesberg bör genomlysas och behovet av bostäder anpassade både 

till yngre och äldre kommuninnevånare bör presenteras för bl a de lokala byggentreprenörerna 

och det kommunala bostadsbolaget. En väl fungerande byggkedja är en förutsättning för att 

kunna tillgodose kommuninnevånarnas önskemål om olika boendeformer och bostadsorter. 

 

 



Vi vill att man lättare får en plats på särskilt boende om man så önskar. En annan form av 

boende är trygghetsboende, som vi ser behov av. Det läggs mycket resurser på 

hemtjänsttimmar i kommunen, när en person behöver hjälp många timmar/dygn. Kommunen 

skall då kunna erbjuda annat boende där det finns personal och service som ger trygghet. 

 

Ett nytt äldreboende behöver öppnas. Ett lämpligt område i Lindesberg är Stadsskogsskolan 

som skulle kunna användas när den blir tömd. 

 

Låt Lindesbergs kommun bli en plats där vi värnar och ställer upp för våra äldre medborgare. 

 

Sänkning av försörjningsstödet är ett långsiktigt arbete och någon snabb lösning finns inte. 

Tillgång till utbildning, arbetsplatser som anställer och en vass SFI utbildning. Krav på 

bidragstagare bör vara ett aktivt deltagande i samhället. Vi ser positivt på ett samgående 

mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten. Vi vill att försörjningsstöd blir en del av 

arbetsmarknadsenheten. 

 

Bemanningen bland äldre, ungdomar och barn skall hålla en sådan volym att verksamheterna 

upplevs som bra och rättssäkra. 

 

 

Jobb, näringsliv och företagande 

Fler människor i arbete är enligt vår uppfattning en av de viktigaste förutsättningarna för en 

välmående kommun. Ett sätt att nå dit är att näringslivet mår bra och anställer fler. Lindesberg 

kommun måste därför förbättra näringslivsklimatet. Vi har placering 285 av 290 kommuner 

när Svenskt Näringsliv rankar kommunerna. 

 

Mycket måste göras för att ändra attityderna till kommunen. Bättre kommunikation med 

företagarna, bättre service och snabbare handläggning när det gäller myndighetsutövning. 

Kommunen måste också ta fram fler byggklara fastigheter för enfamiljs-och flerfamiljshus 

samt industrimark för etablering i attraktiva lägen. Kommunen skall vara ett självklart val vid 

nyetablering.  

 

Det nya industriområdet i Frövi är ett bra exempel på ett attraktivt läge. Tillsammans med en 

utbyggnad av bangården ger det goda förutsättningar för etablering. 
 

Vi tycker det är viktigt att ha bra samarbete med arbetsförmedlingen och Sofint. Utveckling 

av arbetsmarknadsenheten och Masugnens utbildningskapacitet tror vi är en förutsättning för 

att kommunen tillsammans med näringsliv och arbetsförmedling kan bryta utanförskap och 

hjälpa till att klara matchningen på arbetsmarknaden. Den totala arbetslösheten och 

ungdomsarbetslösheten har gått ned mycket under de senaste åren men på grund av 

Coronakrisen ökar den på flera områden och arbetslösheten för nyanlända är fortfarande hög. 

 

 

Bostäder 

Befolkningsutvecklingen har en mycket avgörande roll för kommunens ekonomi och vi vill 

att Lindesbergs kommun fortsätter att prioritera arbetet med att få fler och nya bostäder i 

attraktiva lägen. Vi tror på fler invånare och högre skatteintäkter om det går att lösa 

bostadsbristen i kommunen. I framförallt Lindesberg är bostadsbristen påtaglig. Detta ser vi 

som möjligheter för att staden skall kunna fortsätta att växa och vara en motor i hela 

kommunens utveckling. 



 

När nya bostäder byggs frigörs oftast en villa eller en lägenhet som gör att rörelsen på 

bostadsmarknaden kommer igång vilket underlättar för bl a ungdomar att få tillgång till en 

bostad till lägre kostnad än för en nyproducerad lägenhet. Det saknas dock bostäder för äldre 

som av olika skäl vill flytta från sin lägenhet eller villa till ett bekvämare, tryggare och mer 

socialt boende. Kommunen bör för att möta det behovet omedelbart inleda en projektering av 

trygghetsboende för kategorin 60+ 

 

Planberedskapen är viktig och det arbetas med flera nya planer och nyligen har en LISplan 

(Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) antagits av kommunfullmäktige. Ett tillägg till 

översiktsplanen som kan ge nya möjligheter till attraktiva lägen i vår kommun. 

 

Lång kö på detaljplaner 

Det är tyvärr fortfarande en oacceptabelt lång kö på nya detaljplaner vilket måste åtgärdas för 

att klara efterfrågan. Detta är i stora delar en avgiftsfinansierad verksamhet men tydlig 

politisk styrning och vilja saknas vilket har lett till den rådande situationen. 

 

Vi vill att Samhällsbyggnadsnämnden tillsätter interna resurser på planavdelningen. Dels för 

att arbeta av balansen, dels för att höja planberedskapen när t ex privata intressenter vill bygga 

bostäder eller industrilokaler och en detaljplaneändring är nödvändig. Målsättningen bör vara 

att arbetet med en sådan ändring skall kunna starta inom 3 månader. 

 

 

Planeringsförutsättningar 

Vi tycker att ordning och reda i ekonomin är mycket viktig punkt för att Lindesbergs kommun 

skall klara den kommande perioden. Kostnadskontroll och följsamhet måste råda när det 

gäller kommunens budget. Om inte det görs aktiva åtgärder (effektiviseringar) nu som i vårt 

budgetförslag för att minska kostnaderna och/eller att intäkterna ökar måste kraftiga 

neddragningar göras längre fram. Dessutom kommer kommunen vara tvungen att låna till sina 

investeringar i allt större grad och det urholkar driftsbudgeten. 
Vi vill att det skall finnas utrymme för investeringar utan att ta upp lån och det kräver förutom 

det givna avskrivningsutrymmet ett positivt resultat på i storleksordningen 2-4% de 

kommande åren. 
 

Finansiella mål 

Vi tycker att det finansiella målet skall vara att verksamheternas nettokostnader inte får 

överstiga 98 % av skatter utjämning och generella statsbidrag och att det långsiktiga målet bör 

vara 96 %. 

 

 

Driftskostnader och kostnadsutveckling 

Driftskostnaderna har ökat relativt dramatiskt under de senaste åren och fortsätter att öka. 

Kommunen har ”räddats” av engångsposter som t ex extra statsbidrag, återbetalning av AFA 

pengar och upplösning av pensionsstiftelse. Att hoppas och tro att det återigen kommer pengar 

från andra källor än de ordinarie är en mycket oförnuftig politik och lägger grunden för en 

framtida skattehöjning. Vi har påtalat budgetavvikelser och kostnadsökningar vid ett flertal 

tillfällen de senaste åren men har fått litet gehör från sittande majoritet. 

 



Lindesbergs kommun måste på ett ansvarsfullt sätt arbeta för att minska kostnadsökningar för 

verksamheterna och organisationen eller tänker majoriteten öka intäkterna i motsvarande grad 

genom att höja skatten? 

 

Vi deltar aktivt i arbetet med att hålla nere kostnaderna samtidigt som vi vill ha en verksamhet 

med god service och hög kvalitet. Vi tycker att det är viktigt med långsiktig planering och 

kontinuitet. 

 

SKL genomförde på kommunstyrelsens begäran en genomlysning av kommunens ekonomi 

under 2012 - 2013. Rapporten som redovisades i mars 2013 klargjorde att Lindesbergs 

kommun behöver minska driftskostnaderna långsiktigt med ca. 70 miljoner kronor per år för 

att ha en ekonomi i balans. Det är drygt 7 år sedan rapporten redovisade men vi är fortfarande 

i nästan samma situation. M, KD och L gör en stor ansträngning i vår budget för att nå 98% 

målet. 

 

Omtag och tidig start för budget 2022 

Vi upprepar att det är dags att ta ett omtag när det gäller ekonomin och hoppas på att vi 

politiska partier tillsammans kan börja med budgetarbetet redan tidigt 2021. 

Årets budgetberedning har varit försvårad av Coronakrisen och är bara i stort en förlängning 

av budgeten 2020 och Vp 21 -22.  Lindesbergs kommun är värd en väl genomarbetad budget 

som är långsiktig och hållbar. 

 

Lokalkostnader 

Vi tycker att arbetet med minskade hyreskostnader för verksamhetslokaler måste fortsätta. Det 

handlar både om minskat antal kvadratmeter och lägre hyror. 

 

Organisation och ledarskap 

Vi måste fortsätta med effektivisering av organisationen. Vi ser att det finns mer 

samordningsvinster att göra inom flera områden. 

 

Bolagen 

Bolagskoncernen skall vara en tillgång för den kommunala verksamheten. Det kan vara 

effektiv fastighetsförvaltning med bra hyror och bra verksamhetslokaler. Det kan också vara 

mer samarbete mellan kommun och bolag när det gäller personalkompetens eller 

verksamheter. 

Vi kan också tänka oss utdelning i särskilda fall men det ska inte vara för att täcka generella 

driftunderskott i de kommunala verksamheterna. 

 

 

 

 

  



Budget 2021 VP 2022-2023 2020-12-04

Budgetram KF M, KD och L förslag

Budget Förslag Förslag Förslag

Nämnd 2020 2021 2022 2023

Revisionen 0,9 0,9 0,9 0,9

Ram 0,9 0,9 0,9 0,9

Kommunstyrelsen totalt 156,6 178,0 177,8 168,4

Kommunstyrelsens projekt, fördelas enligt beslut 5,0 5,0 5,0

Satsningar bredband och näringslivsutveckling 2,0 2,0 2,0

Varav Kommunstyrelseförvaltningen 72,3 91,4 91,9 88,4

Ram 72,3 72,5 72,5 72,5

Effektivisering -1,5 -2,0 -5,0

Val 1,0 0,5

Ny organisation 20,4 20,4 20,4

Varav Samhällsbyggnadsförbundet 45,9 46,0 44,7 43,2

Ram 45,9 46,2 46,2 46,2

Effektivisering -0,2 -1,5 -3,0

Varav VA/renhållning 0 0 0 0

Ram 0 0 0 0

Varav Räddningstjänst 29,9 30,2 30,8 31,4

Ram 29,9 29,9 29,9 29,9

Uppräkning medlemsbidrag 0,0 0,3 0,9 1,5

Varav Överförmyndarverksamhet 3,5 3,5 3,5 3,5

Ram 3,5 3,5 3,5 3,5

Tillväxtnämnd 96,8 74,6 73,6 72,7

Ram 96,8 96,0 96,0 96,0

Effektivisering -1,0 -2,0 -2,9

Ny organisation -20,4 -20,4 -20,4

Barn- och utbildningsnämnd 635,6 633,0 625,9 622,0

Ram 635,6 637,5 637,5 637,5

Effektivisering -6,5 -13,6 -17,5

Satsningar måluppfyllelse 2,0 2,0 2,0



Socialnämnd 532,9 530,1 522,6 519,8

Ram 532,9 533,1 533,1 533,1

Effektivisering -4,0 -11,5 -14,3

Satsningar förebyggande(Ev. Fältassistent) 1,0 1,0 1,0

Samhällsbyggnadsnämnden 14,1 14,0 13,8 13,6

Ram 14,1 14,1 14,1 14,1

Effektivisering -0,1 -0,3 -0,5

Summa nämnder/verksamheter 1 436,9 1 430,6 1 414,6 1 397,3

Finansförvaltning 1 439,1 1 444,0 1 433,5 1 425,6

Finansbudget grund 1 439,1 1 432,0 1 446,5 1 438,6

Förändrade skatteintäkter prognos oktober 3,0 -16,0 -8,0

Lägre pensionskostnader 10,0 5,0 0,0

Ökade driftkostnader/avskrivningar -1,0 -2,0 -5,0

Resultat 2,2 13,4 18,9 28,2



Budget 2021-2023 2020-12-04

Mnkr

RESULTATRÄKNING

Bokslut Budget Förslag VP VP

2019 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 351,3 357,7 370,3 370,3 370,3

Verksamhetens kostnader -1 803,7 -1 870,3 -1 895,9 -1 914,3 -1 933,3

Avskrivning -19,8 -22,2 -23,2 -24,2 -25,2

Nettokostnader -1 472,2 -1 534,7 -1 548,8 -1 568,2 -1 588,2

Skatteintäkter 1 105,3 1 120,1 1 078,8 1 117,0 1 161,0

Gen. Statsbidrag o utjämning 396,3 417,0 481,4 468,0 453,4

Verksamhetens resultat 29,4 2,3 11,4 16,9 26,2

Finansiella intäkter 6,2 4,5 5,5 5,5 5,5

Finansiella kostnader -1,2 -4,5 -3,5 -3,5 -3,5

Extraordinära poster

Årets resultat 34,5 2,3 13,4 18,9 28,2



Budget 2021-2023

Kassaflödesanalys

Bokslut Budget Förslag VP VP

2019 2020 2021 2022 2023

LÖPANDE VERKSAMHET

Årets resultat 34,5 2,3 13,4 18,9 28,2

Justering  av- och nedskrivningar 19,8 21,6 23,2 24,2 25,2

Justering korrigering 0,0

Justering för gjorda avsättningar 6,0

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 60,3 23,9 36,6 43,0 53,4

Ökning/minskning kortfr fordringar -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökning/minskning kortfr skulder 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 69,6 23,9 36,6 43,0 53,4

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering fastigheter och invent -27,0 -61,1 -68,6 -32,5 -36,6

Investering VA/renhållning -27,4 -24,5 -55,5 -105,0 -72,0

Försäljning inventarier/mark 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0

Finansiell leasing -2,4 -5,0 -4,0 -4,0 -4,0

Investering finansiella tillgångar -1,5 -2,3

Kassaflöde från investerings-

verksamheten -55,4 -88,6 -126,1 -141,0 -112,9

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Långfristig skuld finansell leasing -3,1

Minskning långfristiga fordringar

Minskning av finansiell anläggningstillgång/aktier -0,1

Ökning av långfr skulder va 24,5 55,5 105,0 72,0

Ökning långfr skulder skatterfinansierat 40,0

Kassaflöde från finansierings-

verksamheten -3,2 64,5 55,5 105,0 72,0

Upplösning av bidrag till 

statlig infrastruktur

Förändring likvida medel 11,0 -0,2 -34,0 7,1 12,5

Likvida medel  IB 235,0 246,1 230,4 196,4 203,4

förändring 11,0 -0,2 -34,0 7,1 12,5

Likvida medel UB 246,1 245,8 196,4 203,4 215,9



Budget 2020-2022

Balansräkning

Bokslut Budget Förslag VP VP

2019 2020 2021 2022 2023

Immaterialla anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Immaterialla anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 318,3 367,4 468,4 570,6 645,6

Maskiner och inventarier 38,7 56,6 73,9 87,1 97,5

Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar 357,0 424,0 542,3 657,6 743,1

Finansiella anläggningstillgångar 409,6 409,6 409,6 411,1 413,4

Finansiella anläggningstillgångar 409,6 409,6 409,6 411,1 413,4

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 766,6 833,6 951,9 1 068,7 1 156,5

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Förråd, exploatering mm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Kortfristiga fordringar 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank 246,1 245,8 196,4 203,4 215,9

OMSÄTTINGSTILLGÅNGAR 376,5 376,3 326,8 333,9 346,3

SUMMA TILLGÅNGAR 1 143,1 1 209,9 1 278,7 1 402,6 1 502,8

Ingående eget kapital 691,0 725,6 727,8 741,2 760,1

Årets resultat 34,5 2,3 13,4 18,9 28,2

Resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt eget kapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EGET KAPITAL 725,6 727,8 741,2 760,1 788,3

Avsättning för pensioner mm 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6

Övr avsättningar 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

AVSÄTTNINGAR 134,1 134,1 134,1 134,1 134,1

Långfristiga lån 9,6 74,1 129,6 234,6 306,6

Övriga kortfristiga skulder 273,7 273,7 273,7 273,7 273,7

SKULDER 283,4 347,9 403,4 508,4 580,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCK SKULDER 1 143,1 1 209,9 1 278,7 1 402,6 1 502,9



Ansvarsförbindelse

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 515,5 496,0 471,0 447,0 429,6

prognos aug 2019

Borgensförbindelse 2 112,8 2 112,8 2 112,8 2 112,8 2 112,8



Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna redovisar nedan följande yrkanden 

 

 

 

 

 

Yrkande gällande punkt 1 

Mål och budget för åren 2021 och VP 2022 och 2023 från Moderaterna, Kristdemokraterna 

och Liberalerna antas och arbetas in i kommunstyrelsens föreliggande förslag på 

verksamhetsplaner och budgetramar (nettokostnader) och föreslagna investeringar antas med 

tillägget att badplats på Loppholmen med 6,3 miljoner också arbetas in inom ram. 
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1. Förord 
Allt pekar på att konjunkturläget svänger och att vi går mot bistrare ekonomiska tider. Vi behöver redan nu ta en del svåra beslut för att 
komma tillrätta med kommunens allt för höga kostnader. Någon skattehöjning ser vi inte som en framkomlig väg då skattesatsen i 
Lindesberg ligger förhållandevis högt, sett ur ett nationellt perspektiv. All politik handlar om prioriteringar och vi Sverigedemokrater 
prioriterar trygghet för medborgarna genom livets alla skeden. Dock måste behoven anpassas efter resurserna och politiken skall i största 
möjliga mån gynna skattebetalare, näringsliv och föreningar för att på det viset skapa resurser för att värna de svagaste medborgarna i 
samhället. 

Sverigedemokraterna Lindesberg budget för 2021 är en vidareutveckling av våra tidigare föreslagna budgetar, där vi försöker gestalta och 
tydliggöra ett alternativ till det rådande vänsterliberala styret. Vår budget inleds med en vision som beskriver hur politiken i kommunen i 
stort bör bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Våra budgetramar och investeringsbudget för respektive område 
utgår från den styrande majoritetens förslag. Därefter gör vi förändringar utifrån våra idéer och prioriteringar. 

 
    
Jari Mehtäläinen 
Gruppledare (SD) 
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2. Kommunövergripande 

 Problem och lösningar 

I vårt Sverige är det en självklarhet att samtliga medborgare känner delaktighet i samhället. Därför kan vi inte ta emot fler invandrare än 
vad vårt samhälle klarar av att förse med arbete och bostäder inom en rimlig tid. De som kommer hit måste ges möjlighet att bli 
självförsörjande samt att bidra till samhället. Det är mycket viktigt att antalet är i paritet med vad vi har resurser att hjälpa, och assimilera 
in i samhället. Annars kommer detta medföra enorma ekonomiska påfrestningar och sociala risker för nuvarande och kommande 
generationers kommuninvånare. Vi kan tydligt se denna negativa utveckling i ökade kostnader för försörjningsstöd och andra insatser.. 

 Ekonomi och demokrati 

En förutsättning för ett väl fungerande kommunalt självstyre är god ekonomisk hushållning för att undvika situationer där kommunens 
ekonomi framtvingar hårda besparingar. Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. Kommunen bör hushålla väl med de ekonomiska 
resurserna, vilket innebär att det under varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål för att långsiktigt klara välfärden, framtida 
pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens tillgångar. För att uppnå detta måste politiken präglas av ansvarstänkande 
och långsiktig planering. 

Genom en tydlig redovisning av hur de kommunala resurserna fördelas får varje kommuninvånare chansen att granska den lokala 
ekonomin och således vara mer delaktig, vilket gynnar det demokratiska inflytandet. Kommunalt självbestämmande och lokal förankring 
är oerhört viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Genom att verka för fler lokala folkomröstningar är det vår förhoppning att vi stärker det 
politiska engagemanget och vitaliserar demokratin. Vi behöver även en tydligare intern politisk styrning genom att inte delegera mer än 
nödvändigt av beslutsprocessen från kommunstyrelsen till förvaltningen. Den ekonomiska rapporteringen till kommunstyrelsen behöver 
också ske oftare och vara tydligare. Vi får inte heller glömma bort att kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. 
Fler ärenden av politisk tyngd bör tas i denna församling för på detta sätt stärka engagemanget för kommunpolitiken och undvika att 
kommunfullmäktige utvecklas till ett transportkompani. 

Vi vill också att beredningsprocessen gällande ledamöters motioner skall bli mer transparent samt att inkomna motioner och 
interpellationer skall finnas tillgängliga och sökbara online. Sverigedemokraterna sätter medborgarna först och vårt mål är att skapa ett 
samhälle vilande på ett starkt fundament där honnörsorden är trygghet, välstånd, demokrati och inre solidaritet. Sverigedemokraterna ser 
att Lindesberg har stor potential att utvecklas med sitt naturnära läge och närhet till större städer. Vår ort och bygden omkring har därför 
mycket goda grundförutsättningar som vi bättre bör ta till vara för att kunna utvecklas och växa med såväl arbetstillfällen som med 
skattekraft.  

 Kommunen ska sträva efter att, så långt det är möjligt, ge varje kommuninvånare insyn i den lokala ekonomin samt att 
redovisningen ska präglas av öppenhet. 

 Kommunen bör främst prioritera kärnverksamheterna. 

 Skulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste tas med i varje budget, beaktas 
ekonomiskt och även anpassas efter den verkliga situationen. 

 Kommunen bör sträva efter en socialt hållbar tillväxt. 

 Kommunen bör sträva efter att långsiktigt kunna svara för sina egna kostnader. 
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 Lag, ordning och migration 

Trygghet och tillit till varandra är viktigt i samhället. Skyldigheter och rättigheter skall vara lika för alla medborgare. Det är av stor betydelse 
att kommunen samt ordningsmakten vet vilka personer som uppehåller sig i samhället. En rad utredningar samt undersökande reportage 
har visat att det utbredda tiggeriet till stor del är organiserad brottslighet. En åtgärd för att motverka detta är att tillståndsplikt för tiggeri 
införs i Lindesberg Vi vill även verka för införandet av utökad kameraövervakning, dels för förebygga brott men även som en extra hjälp att 
utreda brott. 

Kommunen är idag segregerad. Alltför många lever i ett utanförskap och känner sig inte som en del av samhället. Stora summor pumpas 
årligen in i olika projekt och särlösningar som syftar till att bryta utvecklingen. Tyvärr har insatserna haft otillräcklig effekt. Utanförskapet 
bland utrikesfödda tenderar att fortsätta växa, trots alla vackra ord som nämns i olika åtgärdsplaner med integration som grund. Ska 
utvecklingen med kostnadsdrivande integrationsprojekt och särlösningar brytas, måste en assimileringsinriktad politik prägla 
samhällsbyggandet. Vår ambition är att stärka gemenskapen så invånarna lever tillsammans och inte åtskilda, vilket dagens 
integrationspolitik bidragit till. 

För oss är det kommunala självstyret av stor vikt. Därför motsätter vi oss statens kommunplaceringar, där en av många anledningar är att 
vi inte får full kostnadstäckning för nyanlända asylmigranter och deras anhöriga. Kommunen skall därför kraftfullt signalera till regeringen 
om nödvändigheten om ett total stopp för fortsatt asylinvandring till Lindebergs kommun genom att åberopa lagen om kommunalt 
självstyre före bosättningslagen. Det är av yttersta vikt att befolkningsökningen anpassas efter kommunens förutsättningar att skapa jobb, 
bostäder och utbildningar som leder till arbete. 

Kommunen skall arbeta aktivt och underlätta för de invandrare som vill återvandra till sina hemländer genom att inrätta en 
återvandringsenhet. 

 Landsbygd och stad 

Sverigedemokraterna ser det som självklart med en levande landsbygd. För att underlätta och vitalisera denna vill vi att kommunen främjar 
närodlat och närproducerat. Vi vill samtidigt öka stödet för lokala initiativ, såsom byalag, vägföreningar och hembygdsföreningar, inte 
minst för dess stora kulturhistoriska betydelse. Landsbygdsskolor måste finnas, inte minst för att de mindre orterna skall kunna behålla och 
locka till sig nya invånare. Det är vidare viktigt att ett landsbygdsperspektiv alltid genomsyrar kommunens beslutsfattande, både på kort 
och lång sikt. Sverigedemokraterna ser därför mycket positivt på att kommunen inför en så kallad landsbygdssäkring enligt engelsk modell 
(rural proofing). Det är en modell för hur beslut prövas, innan de genomförs, så att de verkligen ger önskad effekt och inte påverkar 
landsbygden på ett negativt sätt. 

Vidare vill vi satsa på en attraktiv stadskärna med en balanserad blandning av olika boendeformer och kommersiella fastigheter utan att 
i onödan riva äldre bebyggelse. Det ska heller inte göras avkall på trivseln i utemiljön eller i onödan försvåra framkomligheten för 
fordonstrafiken. Vi Sverigedemokrater ser det som i grunden positivt med en kommunal tillväxtambition. Det man måste ha i åtanke är att 
de gångna årens befolkningstillväxt till absolut största delen varit bidragsdriven. Vår mening är att detta varken är ekonomiskt, socialt eller 
kulturellt hållbart. Kommunen bör växa organiskt och enligt försiktighetsprincipen genom naturlig ekonomisk bärkraftig inflyttning och 
ökade födelsetal som medger att infrastruktur som exempelvis skola, äldreomsorg, vägar och VA hinner med att underhållas och utvecklas 
med bibehållen kvalitet. 

Den nyproduktion av bostäder som kommer att behövas bör till största delen utföras och bekostas av privata bygg och bostadsbolag, LIBO 
skall ses som ett komplement och inte huvudaktör i detta skeende. Detta bör givetvis även kombineras med kraftfulla åtgärder för att 
underlätta privat företagande och nyetableringar i kommunen. 
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3. Barn och utbildning 

 Förskola och barnomsorg 

Valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga.  Ett bra alternativ är så kallad pedagogisk omsorg, som 
tidigare kallats dagmammor, där Sverigedemokraterna anser att mångfald inom barnomsorgen är viktig. Sverigedemokraterna ser positivt 
på att kommunen erbjuder och främjar alternativa pedagogiska former och temaförskolor. Temaförskolor, till exempel natur- eller 
kulturförskola, är ett annat sätt att öka valmöjligheter och valfriheten. Inte alla föräldrar arbetar dagtid och därför är det viktigt att även 
exempelvis nattdaghem finns tillgängliga för dem som behöver det. 

Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så stora 
att det innebär allvarliga kvalitetsförluster. Många kommuner tillämpar så kallad modersmålsträning i förskolan för barn med annat 
modersmål än svenska. Vi menar att denna verksamhet försvårar invandrarbarnens anpassning till det svenska samhället och att den tar 
alltför stora ekonomiska och personella resurser i anspråk. 

 Kommunen bör främja valfrihet och mångfald inom barnomsorgen. 

 Kommunen bör uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen. 

 Kommunen bör erbjuda barnomsorg alla tider på dygnet.    

 Kommunen bör endast erbjuda arbetssökande och föräldralediga barnomsorg enligt lagstadgade krav. 

 Kommunen bör ta fram en modell som innebär att lönebortfall, till följd av karensdagar vid sjukdom kompenseras för 
anställda inom skolan. 

 Grundskola 

Kännetecknande för dagens skola är att elever förväntas lära sig på egen hand genom att själva söka information. Traditionella prov 
ersätts med redovisningar och olika typer av grupparbeten samtidigt som det blir allt viktigare att lärande måste vara roligt. Lärarrollen har 
kommit att undermineras och i allt större utsträckning enbart utgöra en organisatorisk funktion som ska uppmuntra fria studier och fritt 
forskande. Vi sverigedemokrater ser med oro på svaga betygsresultat, det ökade antalet kränkningar och den ökade stressen i 
kommunens skolor. För att vända utvecklingen behöver vi se och lära av de länder som lyckats bäst med sina skolsystem. Dessa skolsystem 
utmärker sig bland annat genom att de har starka lärarauktoriteter, goda karriärmöjligheter för lärare, kombinerat med ordning och reda 
i klassrummen.  

För att kunna bli en naturlig del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Därför är det av stor vikt att samtalsspråket under 
skoltid, med undantag för språklektioner, alltid är svenska. Modersmålsundervisningen främjar inte assimilationen till det svenska 
samhället och dess effekter för inlärning av det svenska språket är tveksamt. 

 Kommunen bör utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen avskaffas. 

 Samtalsspråket under lektionstid ska alltid, med undantag för språklektioner, undervisning under internationell läroplan, 
vara på svenska eller ett nationellt minoritetsspråk.  

 Åtgärder ska vidtas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna politiska 
preferenser. 

 Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan. 

 Idrottsundervisningen för grundskoleelever ska utökas och innehålla något moment varje dag. 

 Omotiverad könsuppdelning ska inte tillåtas. 
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 Gymnasieskola och utbyggd vuxenutbildning 

För de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är det av största vikt att gymnasieskolan utvecklar ett starkt samarbete med det lokala 
näringslivet. Gymnasieskolans uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program kräver också en väl utbyggd 
vuxenutbildning. En person som valt att läsa ett yrkesinriktat program måste ges en reell möjlighet att läsa in de ämnen som saknas för att 
kunna sadla om och välja en väg inom högre utbildning. 

Elever kan erbjudas praktik inom kommunen, där de genom att arbeta tillsammans med yrkesverksamma tjänstemän får den nödvändiga 
erfarenheten för att bli intressanta för näringslivet. På så vis ökar också utsikterna för att en större andel högutbildade söker sig till och 
stannar kvar i kommunen. 

 Kommunen bör stärka gymnasieskolans samarbete med näringslivet. 

 Elever kan kunna erbjudas praktik i den kommunala verksamheten. 
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4. Omsorg 

 Trygg ålderdom 

Våra äldre är de som byggt Sverige och Lindesbergs kommun och gjort det till vad det är idag. Vi sverigedemokrater menar att vi därför 
har en extra skyldighet att inte kompromissa med våra seniorers grundtrygghet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället 
finnas där som en garant för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. Hemvården har under mer än en 
mandatperiod dragits med omfattande ekonomiska underskott under i stort sett varje år. Sett till att underskott är ett ständigt 
återkommande problem kan enbart en slutsats dras, området är helt enkelt underfinansierat. Det är viktigt att personalomsättningen i 
hemtjänsten hålls nere, att ge personalen bra arbetsvillkor genom inflytande över arbetstider och avskaffande av ofrivilliga delade turer så 
att de äldre får möta utvilad och glad personal. 

För att minska trycket på de särskilda boendena, bör en utbyggnad av trygghets- och seniorboenden prioriteras, boenden dit äldre som 
lider av otrygghet och social isolering, men som ändå inte anses tillräckligt fysiskt sjuka för att erhålla plats på särskilt boende, kan vända 
sig. Detta medför också på sikt en ekonomisk besparing för kommunen. Studier visar att äldre mår såväl psykiskt som fysiskt bättre av att 
vistas i miljöer med barn. Vi ser därför stora fördelar med att kombinera äldreomsorg med barnomsorg varför trygghetsboenden med 
fördel kan placeras i närheten av förskolor och skolor. 

 Den mat som serveras inom alla olika former av äldreboenden skall vara nylagad och näringsrik och utformad med hänsyn tagen till de 
äldres önskemål. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentlighetsfinansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska 
värderingar i driftsform. Lindesbergs kommun är en förhållandevis liten kommun och problem finns med vinstmarginaler på 
omsorgsverksamhet i privat regi.  Samtidigt så måste vi uppmuntra privat företagsamhet i kommunen och vi tycker att vård och omsorg 
inte skall vara undantagen. 

 Kommunen bör genomföra utbyggnader av trygghets- och seniorboenden. 

 Kommunen bör när det är möjligt kombinera äldre- och barnomsorg samt placera trygghetsboenden i närheten av 
förskolor, skolor eller andra sammanhang där barn finns närvarande.  

 Kommunala kök på skolor bör om möjligt samverka med äldreomsorgen för att kunna erbjuda de äldre vällagad mat. 

 Vid upphandling av vård- och omsorg ska kvalitet väga tyngre än pris. 

 Kommunen bör ställa krav på att språkkunskaper i svenska minst motsvarande CERS nivå C1 och skall finnas hos de 
anställda som har direktkontakt med brukare inom äldreomsorgen. 

 Kommunen bör hålla antalet personal som besöker äldre till ett minimum. 

 Individ- och familjeomsorg 

Sverigedemokraterna har en vision om en barndomsgaranti, som bland annat innebär att samhället, så långt det är möjligt, garanterar 
en trygg uppväxt för barn där barnets bästa sätts i fokus. Ett väl fungerande skyddsnät är viktigt i det svenska välfärdssamhället. Människor 
måste ges det stöd som krävs för att kunna fungera i samhället samtidigt som krav måste ställas på att också ta eget ansvar för såväl sin 
försörjning som livet i övrigt. Socialtjänstens arbete och funktion är helt avgörande för ett väl fungerande samhälle och deras ansvar och 
uppdrag är väldigt omfattande. Ett av de viktiga uppdragen är att hjälpa och stödja barn och unga i utsatta livssituationer för att ge dem 
en trygg och säker uppväxt. Det är därför ytterst viktigt att genom stöd och handledning samt möjligheter till specialist- och vidareutbildning 
stärka kompetensen hos personalen i den sociala barn- och ungdomsvården. 

 Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt 
sätt när hjälpbehov uppstår. 

 Kommunen bör verka för att koppla försörjningsstödet till krav samt att på ett effektivt sätt stötta individen att nå 
försörjning. 

 Kommunen bör erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer. 

 Kommunen bör ha en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider. 
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5. Näringsliv och företagande 
Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samt att utgifter för ekonomiskt bistånd minskar. Storföretag har tjänat 
Lindesberg väl, men gör även kommunen mer sårbar då några få aktörer står för merparten av alla arbetstillfällen. SD Lindesberg vill 
minska denna sårbarhet genom att främja småföretagandet. 

Kommunen måste också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och 
utbildningsväsende för att uppnå ett gott företagsklimat. Det kan innebära att förbättra den kommunala servicen och kommunens 
bemötande av företag; en mer serviceinriktad myndighetsutövning med korta handläggningstider, tydliga och transparenta avgifter samt 
en dialogbaserad myndighetsutövning. Kommunen måste underlätta för lokala företag att hitta relevant kompetens som näringslivet 
efterfrågar. Det kan handla om att förmedla utbildningar för befintlig personal, men också att knyta an skola och näringsliv på ett bättre 
sätt. 

Kommunerna är viktiga beställare av offentliga upphandlingar. Eftersom Sverigedemokraterna värnar goda villkor på arbetsmarknaden 
och rimliga löner, är det viktigt att detta även återspeglas vid offentliga upphandlingar. Kommunen bör därför inte begränsa sig till 
ekonomiska faktorer vid budgivningar. Fokus bör ligga på att upphandlingsprocessen ska vara så lokal företagsvänlig som möjligt. Här är 
det viktigt att underlag för upphandling inte är för omfattande och byråkratiska, eftersom det slår mot småföretagare. Det är viktig med en 
kontinuerlig kontakt med näringslivet i upphandlingsfrågor för att undvika att kommunen lägger hinder i vägen för lokala företag. 

 Kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan kommunen, näringslivet och 
utbildningsväsende. 

 Kommunen kan uppmuntra och stimulera socialt företagande. 

 Kommunen bör beakta det lokala näringslivets behov vid upphandling. 

  



8 

 

6. Kultur och fritid 
Den offentligt finansierade konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet. Att 
kommunen har ett folkligt och levande kultur- och föreningsliv är viktigt för Sverigedemokraterna. Bland annat behövs bibliotek, sevärdheter 
och upplevelser, framför allt för barn och familjer, samt allmänna samlingsställen för exempelvis dans och musik. Den kommunala musik- 
eller kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra kulturarvet. Museer och bibliotek men också ideella hembygdsföreningar har en 
särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande arbetet. 

Antidemokratiska och/eller våldsbejakande organisationer ska aldrig få kommunala bidrag. I den mån kommunen väljer att bidra till olika 
former av föreningsverksamhet ska de således ställa krav på respekt för grundläggande demokratiska idéer och värderingar. 

 Kommunen bör premiera kulturarvsfrämjande arbete. 

 Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten.  

 Kommunen bör ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.  

 Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet. 

 Kommunalt kulturstöd ska inte användas för att finansiera kultur eller kulturevenemang som underblåser eller 
romantiserar vandalism, droger eller våld. 

 Kommunala bidrag enbart ska gå till föreningar vars syfte är förenligt med det svenska samhällets värderingar och är 
öppen för alla kommuninvånare. 

 Kommunens kulturverksamhet ska premiera barn, unga vuxna och äldre. 
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7. Budgeten i siffror 
I vår budget har vi kunnat mildra de hårda effektiviseringskraven på skola och äldreomsorg. De styrande planerar besparingar och 
effektiviseringar om cirka 6,3 miljoner kronor på detta område år 2021, medan motsvarande siffra i vår budget är en ökning om 32,8 
miljoner kronor. För att finansiera satsningar inom välfärden föreslår vi utökade effektiviseringar och riktade besparingsuppdrag på utvalda 
områden. 

Gällande investeringsbudgeten har vi i dagsläget ingen större avvikelse från den styrande majoritetens förslag. 

 

Budget 2021 VP 2022  VP 2023
Revision 0,9 0,9 0,9

Kommunstyrelsen totalt 183,4 178,4 178,4

varav kommunstyrelsens projekt 5 5 5
Planeringsreserv 10 5 5

varav 
kommunstyrlseförvaltningen 90 90 90

varav
Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen 45 45 45

varav VA/renhållning 0 0 0

varav Räddningstjänst 30 30 30

Varav Överförmyndarverksamhet 3,4 3,4 3,4

Tillväxtnämnd 70 69,8 68,5

Barn-
och utbildningsnämnd 640 638 637

Socialnämnd 555 550 545

Samhällsbyggnadsnämnden 13,6 13,6 13,6

Summa nämnder/  1462,9 1450,7 1443,4

Finansförvaltning 1472 1461 1450

Resultat 9,1 10,3 6,6
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