
”En stark majoritet som tar 
långsiktigt ansvar för hela 

Eskilstuna”

Så inleds vår samverkansöverenskommelse för 
mandatperioden. 

Kraftsamling för Eskilstuna



Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016  
!

- Vi gasar och bromsar samtidigt - 
!

Med fokus på jobb, skola och en tryggad ålderdom i staden och på landsbygden  
!
!

Den nya majoritetens första helt gemensamma budget.
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Utgångspunkter inför budget 2016: 
Det ekonomiska läget i kommunen är svårare än på länge. Situationen är inte unik. Under ett antal år har trycket ökat på landets kommuner inom skola, 
äldreomsorg och vård av barn och unga. Kostnaderna ökar nu snabbare än intäkterna. Gapet mellan inkomster och utgifter ökar för varje år. Under 
några år har gapet sett mindre ut på grund av engångsintäkter. När dessa inte längre finns, blir verkligheten högst påtaglig för landets kommuner.  !
Inför nästa år växer kommunens inkomster med cirka 300 miljoner kronor. Så det går absolut åt rätt håll. Utmaningen ligger i att om inget görs ökar 
utgifterna till 400 miljoner kronor. Utgifterna är alltså 100 miljoner större än inkomsterna. Precis som i vilken familj som helst som inte vill hamna på 
obestånd, måste Eskilstuna kommun se om sitt hus. Det är mycket pengar. Situationen är allvarlig. Samtidigt ska summan ställas mot de sju miljarder 
som kommunen varje år har att röra sig med. !
Majoriteten avser att fatta beslut som i första hand inte påverkar det vi vill utveckla och förbättra. Välfärdens uppgifter, såsom skola och äldreomsorg 
och vård av våra barn och unga, är skälet till varför vi gör dessa prioriteringar. Vi vill kunna säkra en fortsatt positiv utveckling inom skolan. För att bygga 
ut och värna kvalitet i en modern äldreomsorg och för att ta hand om socialt utsatta barn och unga, krävs att vi ser det som händer med ekonomin och 
klarar av att prioritera och ifrågasätta sådant som kan anses ligga utanför det viktigaste för medborgarna.  !
Våra prioriteringar gör att vi redan i år kunde tillskjuta äldreomsorgen nära 55 nya miljoner kronor och vården av barn och unga cirka 30 nya miljoner 
kronor. Vi gör dessa satsningar samtidigt som vi värnar skolan och skolpengen. Även skolan får därför mer resurser nästa år, cirka 25 miljoner kronor. 
Skolpengen är det avgörande för vilken resurs som varje elev har att förfoga över. Den rör vi därför inte. 
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Ekonomiska ställningstaganden: 
!

• Kommunens totala budgetram för skola, vård och äldreomsorg ökas 2016 med 240 miljoner 
kronor jämfört med 2015. Sammantaget växer budgeten med 290 miljoner kronor mellan åren 
2015 och 2016. Ca 83 % av de nya resurserna riktas således till våra barn och till de äldre. 
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Ekonomiska ställningstaganden: 
• Effektiviseringskravet justeras ner till 1,7 - 2,0 procent för 2016 och 1,7 procent för 2017. 

Därefter är majoritetens årliga effektiviseringsmål 1 procent. Vård- och 
omsorgsverksamheten värnas genom lägre krav, då majoriteten anser att kommunens äldre 
förtjänar det. Detta klaras genom att andra verksamheter i kommunen får bidra till våra 
äldre. Kommunstyrelsens egna effektiviseringskrav uppgår till 2,7 procent för 2016 och 
2017. 
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Ekonomiska ställningstaganden: 
!

• Kommunens resultat fastslås till 2,5 procent eller 144 miljoner kronor. Detta för att klara 
investeringar i förskolor, äldreboenden, gator, med mera utan att låneskulden och 
räntekostnader på sikt ökar lavinartat. Skillnaden mellan ett resultat på 0 och 144 miljoner 
innebär att kommunen slipper en annars utökad upplåning på 2,2 miljarder kronor fram till 
2030. 
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Ekonomiska ställningstaganden, investeringar:  
Några av de investeringar som är möjliga tack vare resultatmålet. Vid lägre mål måste investeringarna minska. 
Det vore olyckligt utifrån behov av nya förskolor, skolor och äldreboenden som då inte kan byggas.  
  

• 429 miljoner kronor investeras i skolans undervisningsmiljöer åren 2016-2018.   
• 210 miljoner kronor investeras i omsorgsplatser för äldre åren 2016-2018. Kommunen och privata aktörer 

samverkar.  
• 736 miljoner kronor investeras i en fungerande, attraktiv och framkomlig stad 2016-2018.
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Stärkt jobbfokus: 
Genom att var och en kan gå till sitt arbete, erhålls en egen inkomst. Ansvar tas för sig själv och 
samhället genom det egna arbetet och kunnandet. Så kan vi bygga Eskilstuna starkare och 
eskilstunaborna friare. Många saknar idag möjligheten till detta. De går också miste om den 
betydelse för att må bra, som ett jobb och ett sammanhang betyder. Huvuduppgiften för att 
ändra på detta är att stärka barn- och ungdomsskolan, möjliggöra för fler vuxna att utbilda sig i 
teori eller praktik, utveckla välfärden och främst genom att fler företag startar och etablerar sig 
genom ett gott näringslivsklimat. Men det krävs mer. En viktig del är att arbetslösa Eskilstunabor 
måste ställas mot hela regionens arbetsmarknad, inte bara kommunens lokala. Bara en timmes 
resa från vår kommun är arbetslösheten mindre än hälften.  
!
- Därför måste kommunens försörjningsstödsinsatser, stödprogram och vårt samarbete med 
arbetsförmedlingen vara inriktat på detta. 
   
Majoriteten vill under 2015 även utreda hur de positiva erfarenheterna från traineesatsningen 
kan tas till vara ytterligare. Vi vill utreda om och hur ett program med aktivitetsplikt/ansvar vid 
ersättning från kommunalt försörjningsstöd skulle kunna se ut som komplement till trainee. Vi 
menar att många tvingas in i en destruktiv tillvaro när de tvingas leva på försörjningsstöd, vilket 
riskerar att permanenta människor i denna situation. Majoriteten önskar ett svar på hur ett 
program skulle kunna utformas utifrån gällande lagstiftning.  
!
- Målet är att ingen passivt ska tvingas leva på bidrag.  
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Politiska prioriteringar i urval:  
• Majoritetens fokus ligger på att säkra kvaliteten och den långsiktiga utvecklingen inom vården och omsorgen för våra äldre. Samtidigt värnar vi 

utvecklingen i skolan och skolpengen. Kraft läggs också på att stötta socialt utsatta barn och unga.  
• I budget 2016 får äldreomsorgen 35,3 nya miljoner utöver de underskottstäckningar vi gjorde redan i år.   
• De fria bussresorna i lågtrafik för 65+ införs.  
• Fler platser på äldreboenden byggs. Först ut är Torshälla med ett nytt boende.  
• Resursfördelningsmodellen för resurser till äldreomsorgen utreds i syfte att skapa bättre styrning och för att bättre möta upp mot de behov kommunens 

äldre befolkning har.  
• En riktad satsning för att säkra kompetensförsörjning och utveckling av särskilda yrkesgrupper görs om fyra miljoner kronor årligen åren 2016 och 2017.  
• En kartläggning av behovet och en modell för ökat stöd till enskilda vägar och ideellt drivna badplatser tas fram.  
• En utredning för över vem som har ansvaret för och vilka åtgärder som behövs runt den offentliga belysningen på särskilda platser på landsbygden görs.  
• Arbetet med att korta köer och gruppernas storlek i förskolan fortskrider med ökat tempo. 
• Trainee permanentas på en nivå om 150 jobb efter goda erfarenheter.  
• Investeringar i vägnätet för att öka framkomligheten i trafiken planeras och genomförs.  
• Beredskap tas för att stötta den kommande Stadsmissionen i Eskilstuna. 
• Sex miljoner kronor tillförs kommunens arbete med att stärka näringslivet i syfte att möjliggöra för fler jobb och växande företag.   
• Handelspolicyn avskaffas i syfte att underlätta för fler etableringar.  
• Arvodeskomittén får i uppdrag att se över hur en modern och för medborgarna ändamålsenlig politisk ansvarsfördelning kan se ut inför framtiden. 
• Kommunala resor med syfte till möten ska i första hand prövas om huruvida den kan ersättas med kontakt via moderna digitala hjälpmedel.  
• Eskilstuna ligger nationellt i framkant inom miljöområdet. Inriktningen mot klimatneutral kommun 2020 ligger fast. 
• Jobbcirkus, en satsning för att kunskapsnivån bland barn och unga, för att matcha de egna utbildningsvalen mot arbetsmarknadens efterfrågan. 
• Eskilstuna lyfts fram som en nationell förebild och har fortsatt hög ambition inom jämställdhetsområdet. 
• Minst 300 nya bostäder ska påbörjas 2016. Detta är en del i det påbörjade stadsläkningsarbetet för att knyta ihop staden och förtäta stadsdelar. 
• En utvecklingsstrategi för Eskilstuna Flygplats tas fram. Den ska väga in det regionala perspektivet och ha fokus på samhällsnytta och fler jobb.  
• Idrottshallarna i Skjulsta tillförs 4,7 miljoner.  
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Tack för er tid! 
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