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Corona har en stor påverkan på vårt samhälle. Liberalerna bidrar konstruktivt till att Sverige och 

Eskilstuna ska lösa Coronakrisen. Det handlar både om att sjukvården och äldreomsorgen ska 

fungera och att människoliv ska räddas men också om att samhället, jobben och företagen inte ska 

skadas alltför hårt av de effekter virusets spridning orsakar. 

 

Delårsrapporten visar på svår ekonomisk tid för Eskilstuna detta år som till stor del beror på 

Coronapandemin. Fokus för Liberalerna ligger i att trygga kommunens kärnuppdrag och det är 

vård, skola och omsorg. Samtidigt satsar vi på fler i arbete genom yrkesutbildning.  

 

Vi ser stora besparingspaket på grundskolan och en förskoleverksamhet som är underbudgeterad 

med 12 mnkr på helårsbas. Samtidigt har vi nämnder som inte har fått några större besparingspaket, 

trots att de inte sysslar med vård, skola och omsorg. Så borde det inte vara. När kommunen har det 

tufft ekonomiskt ska det vara administratörer, byråkrater och kommunikatörer som får stå tillbaka 

till förmån för barnen och eleverna i våra verksamheter.  

  

Vi yrkar med anledning av ovanstående att 

 

1. Delårsrapport 1 år 2020 för Eskilstuna kommun godkänns 

2. Grundskolenämnden tillförs 20 miljoner kronor för år 2020 för att täcka kostnaden inom 

tilläggsbeloppet 

3. Stark restriktivitet i anställning av administrativ personal, utvecklare och kommunikatörer 

samt konsulter kopplade till dessa arbetsuppgifter samt försiktighet i rekrytering av övrig 

personal. Det senare gäller inte för vård- och omsorgsnämnden, förskolenämnden, 

grundskolenämnden och gymnasienämnden. 

4. Nya budgeterade resultatmål för nämnderna fastställs enligt Liberalernas förslag (se sida 3). 

5. Kommunens nya resultatmål för 2020 fastställs med 2 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag, vilket innebär ett budgeterat resultat på 138 miljoner kronor (se sida 

4). 

 

Sammanfattning återfinns på sida 2. 

 

För Liberalerna 

 

 

 

Stefan Krstic (L)  Helen Wretling (L) 
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Tillskjutande av medel 
 

Förskola, grundskola och gymnasium 

 6 mnkr i höjd förskolepeng för att stoppa underbudgeteringen i förskoleverksamheten 

 8 mnkr i höjd skolpeng för grundskolan 

 1 mnkr till sommarskola för gymnasiebehörighet 

 3,5 mnkr i höjd skolpeng för gymnasieskolan 

 8,5 mnkr skjuts till inom tilläggsbeloppet 

 

Satsning för fler i jobb 

 5 mnkr yrkesutbildningar, varav 1 öronmärkt till gröna näringar 

 

Äldreomsorg och LSS 

 0,5 mnkr till återinförande av vårdhundar inom äldreomsorgen 

 5 mnkr till LSS (anhörigcentrum, utbildning i maskiner, övrigt) 

 

   Totalt 37,5 mnkr 

 

Besparingar 
 6,85 mnkr i minskade kostnader för kommunikatörer och kommunikationskonsulter 

 3,75 mnkr i minskade kostnader på ekologisk utveckling och ortsutveckling 

 19,5 mnkr i övriga besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar 

 

   Totalt 30,1 mnkr 

 

Årets resultat 

138 mnkr, vilket motsvarar 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och Sveriges 

kommuner och regioners nyckeltal till god ekonomisk hushållning. 
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Prognos för nämnderna 2020, 

belopp i mnkr 

Budget 

helår 

Avvikelse 

mot 

budget 

delår 

Ny 

prognos 

april 

Åtagande 

mot 

avvikelse 

i delår 

Majoritetens 

förslag till 

nytt 

budgeterat 

resultat 

Liberalernas 

förslag till 

nytt 

budgeterat 

resultat 

Kommunstyrelsen 407,2 7,8 7,8 2,2 10,0 17,6
1
  

Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsnämnden****) 

447,9 -55,6 -34,6 21,1 -34,5 -38,95
2
 

Förskolenämnden 667,2 13,8 16,9 3,7 17,5 11,5
3
  

Grundskolenämnden 1 247 -21,1 -17,1 9,6 0,0 -16,35
4
 

Gymnasienämnden 383,6 -3,9 -3,9 0,5 -3,4 -6,9
5
 

Kultur- och fritidsnämnden 312,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,05
6
 

Miljö- och 

räddningstjänstnämnden 

91,5 -1,6 -1,2 1,6 0,0 0,0 

Servicenämnden*) 662,0 -2,7 0,5 0,2 5,3 6,3
7
 

Stadsbyggnadsnämnden**) 385,9 -18,1 -11,5 18,1 0,0 3,95
8
 

Socialnämnden 518,1 -73,2 -73,2 23,2 -50,0 -50,0 

Torshälla stads nämnd 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Valnämnden 3,1 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 

Vård- och omsorgsnämnden***) 1 884,4 -69,6 -49,4 69,6 0,0 -5,2
9
 

Överförmyndarnämnden 12,8 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Summa nämnder 7 079,5 -222,9  149,8 -53,6 -71,5 

*) Omsättning i stället för budget 

**) Förutsätter att staten tar hela coronaeffekten för minskade intäkter inom kollektivtrafiken, 9 

mnkr 

***) Förutsätter att staten tar hela coronaeffekten 

****) Förutsätter statsbidrag för vuxenutbildningen 

 

  

                                                 
1 Varav 1,35 mnkr i minskade kostnader för kommunikatörer och kommunikationskonsulter, 1,25 mnkr i 
minskade kostnader för Destination Eskilstuna (avveckling) samt 5 mnkr i ytterligare effektivisering 
2 Tillskjutande av medel för yrkesutbildningar på sammanlagt 5 mnkr, varav 0,5 öronmärks för gröna näringar. 
0,55 mnkr i minskade kostnader för kommunikatörer och kommunikationskonsulter 
3 Tillskjutande med 6 mnkr för att stoppa underbudgeteringen i förskoleverksamheten. 
4 Tillskjutande med 8,5 mnkr till tilläggsbelopp, 8 mnkr till höjd skolpeng, 1 mnkr till sommarskola för 
gymnasiebehörighet och minskade kostnader med 1,15 på kommunikatörer och kommunikationskonsulter 
5 Tillskjutande med 3,5 mnkr för gymnasieskolan 
6 Varav 2,3 mnkr i minskade kostnader för kommunikatörer och kommunikationskonsulter och 2,75 mnkr i 
övriga besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar 
7 Varav 1 mnkr i övriga besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar 
8 Varav 1,2 mnkr i minskade kostnader för kommunikatörer och kommunikationskonsulter och 2,75 mnkr i 
övriga besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar 
9 Tillskjutande med 5 mnkr för LSS-verksamheten (anhörigcentrum, utbildning, övriga förstärkningar) och 0,5 
mnkr till återinförande av vårdhundar inom äldreomsorgen. 0,3 mnkr i minskade kostnader för 
kommunikationskonsulter. 
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Belopp i mnkr 

 

Majoritetens förslag 

till nytt budgeterat 

resultat för 

kommunen 

 

 

Prognos i delår 1 

 

Liberalernas 

förslag till nytt 

budgeterat 

resultat för 

kommunen 

 

Budgeterat resultat 2020 169 169 169
10

 

Nämnderna -54 -223 -71,5 

Kommungemensamma 

kostnader *) 

8 -29 18,5
11

  

Skatteintäkter och 

generella statsbidrag 

22 22 22 

Finansnetto 0 0  

Summa årets resultat 145 -61 138 

    

Resultatmål 2,1 %  2 % 

*) Exploateringsvinster, +48 mnkr. Tilläggsbelopp, -11,5 

                                                 
10 Utifrån fastställt resultatmål av kommunfullmäktige i november 2019. 
11 Varav 3,75 mnkr i minskade kostnader på ekologisk utveckling och ortsutveckling, 0,75 mnkr i livscykelanalys 
möbler, samt 6 mnkr i övriga besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar  


