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Inledning: Klimat, miljö, jämställdhet och
jämlikhet
Feministiskt initiativ i Gnesta har sammanställt vår budget för 2022, med plan för 2023 och
2024. Rosa politik är antirasism, feminism och en omställning som innebär en helhetssyn; ett
intersektionellt perspektiv1 där människan, djuren och naturen har egna rättigheter. Vi står
åt vänster i det politiska landskapet och samarbetar oftast med V och MP i nämnder,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Gnesta.
I Gnesta kommun har det länge varit stiltje när det kommer till den nödvändiga
klimatomställningen vi står inför. Coronapandemin har inneburit att kommunen har lagt
hållbarhetsplanerna på is. Majoriteten har inte besvarat vårt förslag att formulera strategier
för att implementera Agenda 2030 som vi la redan våren 2019. De har inte heller besvarat
vårt förslag att utlysa nödläge för klimatet som vi la vid samma tid. Majoriteten säger sig
satsa på kommande generationer, klimatsmarta lösningar och arbeta för att uppnå
nationella miljömål, men det behövs mer än kommunala elbilar, ekologisk mat och förnybar
el som indikator på det.
Ett av våra viktigare förslag att tillsätta ett jämställdhetsråd och en jämställdhetsstrateg har
fått stå obesvarad sedan 2019. Jämställdhetsanalyser i kommunen som helhet är oftast
frånvarande. Det går att se i den näst intill obefintliga analysen utifrån checklistan för
jämställdhet som finns i alla ärenden i nämnderna. Hösten 2021 startas revideringen av
kommunens jämställdhetsplan och utbildningar i jämställdhet för chefer och skyddsombud.
Jämställdheten behöver dock prioriteras mer, genom att årligen tydligt visa på hur
förbättringar gjorts med aktiva åtgärder och statistik. Det är också viktigt att
jämställdhetsarbetet genomsyras av ett intersektionellt perspektiv och därför föreslår vi i
denna budget en jämlikhetstrateg och ett jämlikhetsråd.
Vi vill se att konkreta lösningar och beslut fattas så att alla invånare får möjlighet till hållbara
val, jämställdhet, jämlikhet och en kvalitativ välfärd. Därför behöver förutsättningarna ses
över och förebyggande mål planeras in i god tid. Befolkningsökningen som sker i Gnesta
innebär utmaningar för miljön, infrastrukturen och välfärden. De demografiska
förändringarna ställer krav att hitta konkreta lösningar på sociala frågor, och se till att
prioritera ekologisk hållbarhet, jämlikhet, jämställdhet och demokratiutveckling.
Vi vet att oändlig tillväxt och hållbar klimatomställning omöjligt kan gå hand i hand, vi inser
att vi gemensamt behöver se över vår produktion och konsumtion och göra nya val i vår
vardag. Vi behöver ställa om Gnesta nu för att vi ska kunna leva i samklang med vår planet, i
fred och frihet med varandra och garantera välfärd för kommande generationer. Istället för
tillväxt tror vi på cirkulär ekonomi där vi håller nere konsumtionen, återvinner och räknar på
reell tillväxt utifrån nya perspektiv.
1

Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Läs gärna mer
här: https://www.jamstall.nu/fakta/intersektionalitet/
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Patriarkala strukturer i samhället hänger ihop med strukturella sociala maktordningar mellan
människor och vår exploatering av djuren och naturen. Feminism, antirasism, hållbar
klimatomställning och cirkulär ekonomi är något vi vet är lösningen på ojämlikheten, där har
vi kunskap och konkreta idéer. Välkommen att läsa mer om våra satsningar på en rosa politik
i Gnesta!

Bakgrund: Svajig ekonomisk styrning i Gnesta
Den styrande majoritetens ekonomiska styrning i Gnesta är svajig, med årlig felbudgetering
av grundläggande service som skola och äldrevård. Det behövs fler förebyggande poster så
att nämnderna inte hamnar i ekonomisk kris år efter år. Det är viktigt att planera och
prioritera noggrant när budgeten läggs.
Ökade personalkostnader inom alla nämnder är en av orsakerna till att budgeten inte räcker
till. Grunden till det är oförutsedda utgifter som sjukskrivningar, projekt som blivit försenade
eller konsulter som fått kliva in när rekrytering av ny personal inte fungerat. Detta är något
som kan förebyggas genom att kommunen har förebyggande poster för oförutsedda
utgifter, och budgeterar helt för de förväntade ökade lönekostnaderna.
Det är förutom lönerna viktigt att planera för de förväntade ökade kostnaderna för skola,
vård och omsorg. Kommande år förväntas den äldre befolkningen bli
fler. Socialförvaltningen har varit mest utsatt för underskott och har nu fått ökad rambudget
i majoritetens budget för kommande år, samt riktade stadsbidrag vilket är positivt.
Under mandatperioden har kommunbudgeten som helhet hittills gått ihop vid varje årsslut,
med hjälp av värdepapper, omdisponering av kommunstyrelsens poster och riktade
statsbidrag. Men vägen dit har varit skakig och osäker för i huvudsak vård, skola och omsorg,
vilka är kvinnodominerade sektorer.
Den styrande majoriteten sparar in på de funktioner som är avgörande för en fungerande
välfärd; antal sjuksköterskor i äldreomsorgen, vårdpersonalens hälsa i hemtjänsten eller
lärarnas arbetsmiljö. Vi anser att kommunen i stället ska se över de tjänster i Gnesta som är
överflödiga men kostsamma. Exempel på det är flera kommunalråd och omfattande mängd
av konsulter. Organisationen i Gnesta har många år varit ineffektiv och flera verksamheter
har varit beroende av konsulter vilket varit mycket dyrt.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ser ut att klara budgeten för första gången denna
mandatperiod enligt ekonomiska delårsrapporten i juli 2021. Underskotten i skolan beror till
stor del på större kostnader än förväntat av personal och inköp till verksamheterna. Skolan
har fått ökad rambudget och ökade riktade statsbidrag vilket antas påverka årsresultatet
2021 positivt. Felbudgeteringen i skolan skapar dock dålig arbetsmiljö hos skolpersonalen,
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och i förlängningen påverkar det också eleverna. Ekonomin måste finnas på plats från början
och organisationen som helhet bör förbättras genom satsningar - inte besparingar.

Socialnämnden
I juli 2021 ser Socialnämnden ut att hamna med stora underskott igen. Hemtjänsten har stått
inför betydande utmaningar under mandatperioden genom dålig arbetsmiljö och resursbrist.
Det är en av de ekonomiska poster som mest avviker från budgetramen inom
Socialnämnden 2021. Istället för att satsa på personalens hälsa, har förvaltningen fortsatt
med otrygga anställningsvillkor, låga löner och hög arbetsbelastning - med resultatet att
verksamheten blir kortsiktig och får sämre kvalitet.

Samhällsbyggnadsnämnden
Att VA-ledningsnätet 2021 kostar betydligt med mer än budgeterat visar på diskrepans
mellan planering och verklighet. Det finns inte tillräcklig beredskap för de utmaningar som
en eftersatt infrastruktur står inför. Efter delårsrapporten i juli 2021 ser vi att
Samhällsbyggnadsnämnden går med underskott. Dessa budgetproblem härstammar bland
annat från ökade personalkostnader pga. försenade projekt. Det beror också på stora
oväntade utgifter pga. läckage i gamla ledningar. Det finns en prioriteringsordning för
komma tillrätta med problemet vilket är bra. Investeringar för att kunna göra inventering
och utbyte av vattensystemet har dock blivit försenade. Det positiva här är att kommun
börjat bygga ett nytt vattenverk och upphandlat en projektledare för projektet.
Sammanfattningsvis går det att säga att kommunen inte budgeterat för viktiga
samhällsfunktioner och att betydelsefull samhällsutveckling sätts på paus på grund av
pandemin. Nu behövs en politik som förnyar och utmanar makten. Det är därför dags för en
rosa politik som omfördelar resurser, har ett genomgripande intersektionellt perspektiv och
en progressiv samhällsanalys.

Klimat, miljö, jämställdhet och jämlikhet - en fråga
nationellt, regionalt och lokalt
Ett statligt ansvar för regional och kommunal infrastruktur, som VA och renovering av äldre
kommunala bostäder skulle påverka en jämlik ekonomisk fördelning i landet. Detta skulle
göra att kommuner kan finansiera skolor och äldreomsorg och säkra en god välfärd. Det
skulle också göra att hållbarhetsmål för klimatet och miljön kan genomföras. Gnesta
kommun skulle kunna driva på en sådan utveckling genom sin representation i Sveriges
kommuner och regioner (SKR).
Överskottsmålen på 2 % kan inte lösa den ekonomiska situationen i Gnesta kommun. Inte
heller tillfälligt ökade skatteintäkter, som annonserades av SKR i september 2021, eller
riktade statsbidrag, kommer att räcka till för att täcka behoven i kommunen långsiktigt
framöver. Därför måste ett statligt ansvar för regional och kommunal infrastruktur bli
verklighet inom snar framtid. Annars ser vi att skatteökningar behöver ske kommunalt, för
att välfärden ska stå stark långsiktigt.
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Skattesänkningarna som skett de senaste decennierna, som är till fördel för vissa i samhället,
är till nackdel för en jämlik, jämställd och hållbar ekonomi för alla. Vi behöver nu en
budgetering lokalt i enlighet med de jämställdhetspolitiska målen från 2006 och
miljöpolitiska målen från 1999.

Förutsättningar och prioriteringar 2022-2024
Vi vill undvika kontraproduktiva besparingar. Vi behöver investera i välfärden för att påbörja
vägen mot en långsiktig ekonomi i balans. Under rådande förutsättningar kantade av en
Coronapandemi och klimatkris behöver vi satsa på det allmänna och grön omställning i
Gnesta. Det gör vi genom att ge mer resurser till välfärden, och bättre organisation av
samhällets hållbarhetsstrategi.

Minska överskottsmålet något 2022 -2024
Vi anser att kommunen inte bör ha ett överskottsmål på 2 % under 2022-2024. En sådan
buffert är inte motiverat med brister i välfärden som vi sett inom framförallt skolan och
äldreomsorgen. Vi ser att kommunen istället minskar överskottsmålet till 1,8 % under 20222024. År 2022 ser överskottet i Gnesta kommun ut att bli högre än tidigare år enligt SKR:s
skatteprognoser, efter avräkningar blir det 15 562 tkr kvar. Istället för att lägga de pengarna
på hög, borde kommunen se över de behov som redan finns i dag.
Majoriteten vill satsa mer resurser på välfärden när förväntat utrymme finns i prognoserna
för de offentliga finanserna, det är bra, men vi vill att en trygg välfärd skall vara grunden för
samhället varje år inte enbart vid högkonjunkturer. Vi sänker överskottsmålet till 1,8 % år
2022-2024 och får då 1 556 tkr till välfärd, miljö och klimat.

Höj skatten med 1 procentenheter 2022-2024
Vi höjer skatten med 1 procentenheter får då 19 000 tkr till våra satsningar långsiktigt. Dessa
ändringar görs för att få en ekonomi som anpassas efter de nya demografiska förhållandena
i Gnesta, där vi satsar på välfärden och miljö- och klimat. Dessa områden har försvagats
bland annat därför att utvecklingen stannat av under Coronapandemin.
Ekonomin i Gnesta ser ljus ut just nu på grund av oväntat stora skatteintäkter och en vunnen
tvist. Vi ser dock att kommunens finansiering av välfärden haltar när vi gör en tillbakablick.
Och vi ser också att framtidens prognoser med ökat antal äldre i de demografiska
förändringarna i Gnesta, så kommer högre skatteintäkter behövas för att säkra en kvalitativ,
stabil och långsiktig välfärd. Vi ser också att vi behöver resurser för att skynda på arbetet
med miljö- och klimatomställning. Vi vill satsa på vårdpersonalens arbetsmiljö, på skolhälsan,
på pedagoger som arbetat länge i kommunen, ekologisk vegetarisk mat och på hela
organisationen för ett mer jämlikt och hållbart Gnesta. Då ser vi ingen annan lösning än att
höja skatten något. Vi höjer skatten med 1 procentenheter och får ca 19 000 tkr till våra
satsningar. Vi har utgått från en modell för ekonomisk analys av Gnesta kommun. Se sid 69:
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https://www.gnesta.se/webdav/files/Sorteras/arsredovisning2013%20webb/finansiellanalys.html

Enbart ett kommunalråd
Vi menar att det är tillräckligt med ett kommunalråd och ett oppositionsråd i kommunen.
Det innebär en onödig utgift att ha två kommunalråd på heltid som blir en kostnad på 59 415
tkr i månaden vardera. Det blir en sammanlagd årlig kostnad på 1 425 960 kr. Det finns också
ett oppositionsråd som har budgetsamarbete med majoriteten. I praktiken har vi tre
kommunalråd och det underminerar demokratin och försvagar ekonomin.
Vi anser att en medianlön för anställda chefer i kommunen (54 938 kr) vore rimligt som
ersättning i stället för dagens höga arvode för kommunalråd. Då får vi 766 tkr över
(712 680 kr vi tar bort ett kommunalråd, 53 724 kr vi arvoderar kommunalråd efter
medianlönen). Dessa pengar vill vi i stället använda för att påbörja arbetet för ett mer
jämlikt, jämställt, miljövänligt och klimatsmart Gnesta.

Effektiviseringar med intersektionellt perspektiv
Vi formulerar om effektiviseringskraven på samtliga nämnder utifrån ett intersektionellt
perspektiv som innefattar olika maktordningar såsom kön, könsuttryck, klass, sexualitet,
trosuppfattning, etnicitet och funktionalitet. Ekonomiska besparingar av välfärden har bara
kortsiktig effekt, så det vill vi inte ha.
Befolkningsprognos i Gnesta för 2020-2024
Ålder / År

2020

2021

2022

2023

2024

Förändring
2020–2024

0–5

772

763

756

741

734

-5%

6–9

593

606

583

587

580

-2%

10–12

446

447

483

457

468

+5%

13–15

430

433

429

447

445

+3%

16–18

403

410

392

411

413

+2%

19–24

542

575

606

612

621

+15%

25–44

2647

2687

2669

2648

2642

0%

45–64

2890

2918

2919

2950

2959

+2%

65–79

2118

2119

2122

2100

2084

-2%

80–100+

580

623

670

729

797

+37%

11 421

11 581

11 629

11 683

11 745

+3%

Totalt
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Intäkter i Gnesta kommun 2022-2024
Skattesatsen är 22,12 % kommunen och 10,83 % regionen.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2022-2024
Belopp i tkr

Skatteintäkter

2021

543 608

Ökat uttag av skatt 1
procentenheter
Inkomstutjämningsbidrag/avgift

2022

2023

2024

576 060

599 836

619 699

19 000

19 000

19 000

119 025

126 484

131 733

136 079

8 420

6 733

6 765

6 795

33 828

28 765

20 533

20 394

Strukturbidrag

0

0

0

0

Införandebidrag

0

0

0

0

-2 190

2 987

3 001

3 015

Kostnadsutjämning

Regleringsbidrag/-avgift

LSS-utjämning

Summa intäkter

702 691

760 029

780 868

804 981

Slutavräkning 2020
korrigering

2 078

0

0

0

Slutavräkning 2021

11 890

0

0

0

Slutavräkning 2022

0

2161

0

0

29 006

29 841

29 841

29 841

745 665

792 030

810 708

834 822

Fastighetsavgift

Summa intäkter
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Aviserade tillskott, statsbidrag äldreomsorg
Belopp i tkr

2021

2022

2023

2024

Äldreomsorgssatsningen

5 074

5 074

5 074

0*

Inriktningsmål 2022-2024
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gnesta kommun ska leda vägen för att motverka klimatkrisen. Vi måste arbeta aktivt för en
hållbar utveckling och kräva miljövänliga val inom all kommunal verksamhet.
Gnesta kommun ska verka mot mäns våld mot kvinnor. Detta genom fortsatt folkhälsoarbete
samt samarbete och samverkan med kvinnojourer i regionen.
I Gnesta kommun ska utbildning och lärande stå i centrum och alla ska lära och utvecklas i en
trygg, kreativ och inkluderande miljö på lika villkor oavsett kön, könsuttryck, klass, sexualitet,
trosuppfattning, etnicitet och funktionalitet.
Gnesta kommun ska erbjuda en kvalitativ, jämlik och jämställd vård och omsorg där alla
kommuninvånarnas intressen och behov tas vara på och det allmänna står starkt.
Gnesta kommun ska ha ett demokratiskt och socialt hållbart företagande. Samhällsnyttigt
företagande ska stöttas.
I Gnesta kommun ska idrotts- och kulturverksamheten vara inkluderande och tillgängliga för
alla invånare i kommunen. Kommunen ska uppmuntra organisering och deltagande i
föreningslivet.
I Gnesta kommun ska allmännyttiga hyresrätter prioriteras i stadsplaneringen. Det allmänna
ska vara starkast, viktiga grönområden ska bevaras och alla invånare ska kunna bo och verka i
trygghet och gemenskap.
I Gnesta kommun ska landsbygden värderas högt. Vi ska utmana den urbana normen och
säkra alla invånare jämlik tillgång till samhällsservice.
Gnesta kommun ska vara en rättvis kommun där vi värnar de mänskliga rättigheterna. Vi ska
ha ett solidariskt flyktingmottagande. Vi ska ta hand om de utsatta EU- medborgare som
vistas här. Genom ett intersektionellt synsätt verkar vi för jämlikhet, jämställdhet och antidiskriminering.
Gnesta kommun ska vara en jämställd och jämlik arbetsgivare med ett högt förtroende för
sina medarbetare. Medarbetarna ska ha inflytande över sin arbetsplats och ska ha ett tryggt
och hållbart arbetsliv.

Kommunstyrelsen
1. En hållbar miljö- och klimatpolitik
Det är viktigt att ställa om samhället redan nu då vi är i en akut klimatkris som är mycket
omfattande. Vi kan inte vänta på att beslut genomförs på nationell eller global nivå, utan vi
måste agera skyndsamt lokalt - helst i går. Samtidigt skall vi skydda miljön och återanvända
det vi har.
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Vi vill bland annat satsa mer på hållbar mat, en plan för fossilfri kommun 2030 och naturvård
som värnar den biologiska mångfalden. Det är också viktigt att alla beslut som fattas i
kommunen analyseras utifrån ett miljöperspektiv.
Detta har vi föreslagit mandatperiod 2018-2021:
• Utlys nödläge för klimatet.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
• Ta fram strategier för Agenda 2030.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
• För in vegetariskt som norm i kommunens verksamheter (baljväxter).
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
• Inför en grodtunnel så att grodorna som övervintrar vid Östra Storgatan kan nå fram
till Frösjön säkert.
Ekonomisk konsekvens: LONA bidrag för det kan sökas av Länsstyrelsen.
Detta är nytt i mål och budget för 2022-2024
Planer och analyser för att nå FN:s klimatmål
•
•

•
•

•

Gör en plan för en fossilfri kommun till och med 2030 inklusive koldioxidbudget.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Inför analys- och åtgärdsprogram av hur Gnesta kommuns upphandlingspolicy ser ut i
praktiken utifrån satta miljökrav och klimatmål. Använd upphandlingspolicy som
underlag för cirkulär, klimatneutral och rättvist producerad handel.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Inför en plan för en mer cirkulär ekonomi i kommunen som t.ex. en återbruksgalleria
och börja samarbeta mellan förvaltningarna kring inköp.
Ekonomisk konsekvens: -200 tkr.
Uppdatera miljö- och hållbarhetsplanen (senast är det gjort 2013). Den ska innefatta
alla nämnder och skrivas in i framtidsplanen med uppdrag och indikatorer. För att
göra det är det viktigt att fortsatt ha en miljöstrateg anställd i kommunen.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Gör en miljöanalys när kommunen gör konsekvensanalyser av olika åtgärder.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.

Samverkan, samarbete och stöd till aktörer
•

Uppmuntra verksamheter med kooperativa, gemensamma ägandeformer och
ekonomiska föreningar genom starta upp bidrag.
Ekonomisk konsekvens: -300 tkr.
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•
•

Skapa en lokal samverkan mellan offentliga organisationer, företag, föreningar och
akademi i Sörmland för att öka takten i klimatomställningen.2
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Prioritera stöd till initiativ för ekologisk hållbarhet i föreningslivet i Gnesta.
Ekonomisk konsekvens: -50 tkr.

Livsmedel
•
•
•

Kartlägg kostnader i kommunen för livsmedel baserade på köttprodukter i jämförelse
med vegetariskt, med ökade fossila utsläpp inkluderat i uträkningen som en kostnad.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Välj svenskt ekologiskt naturbeteskött och viltkött vid inköp av kött i första hand, då
det gynnar naturbetesmarker och stärker biologisk mångfald.
Ekonomisk konsekvens: - 200 tkr.
Öka andelen ekologiska och närodlade varor i kommunen. I dag är det 48 % med
målet 55 %.
Ekonomisk konsekvens: - 2 178 tkr.

Infrastruktur
•

Gång och cykelvägar behöver prioriteras högre, skynda på arbetet och öka
samverkan med Trafikverket och Region Sörmland.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.

2. Jämställdhet och jämlikhet en självklarhet för alla
Ett samhälle som är jämställt och jämlikt står starkare inför utmaningar. Gnesta kommun
måste därför se jämställdhet och jämlikhet som ett prioriterat område och inte som ett
särintresse. Det innebär att dokument för jämställdhet och jämlikhet metodiskt ska
revideras och sedan implementeras och aktivt utvärderas årligen.
Alla nämnder har krav på effektiviseringar, men i nuläget finns inte krav på utformning
tydligt formulerat i budgetramarna som helhet. De finns inte heller beskrivna i varje nämnds
egna budget. Effektiviseringar blir upp till varje chef att strukturera upp, och det blir
godtyckligt vad de i praktiken bör handla om.
När budgetramarna inte hålls har det varit otydligt vilka besparingar som kommunen
beslutat och vilka konsekvensanalyser kommunen gjort innan de genomför besparingarna.
Det innebär ett demokratiskt problem när beslut ska fattas. Vi tycker därför att kommunen
ska införa konsekvensanalyser utifrån intersektionellt perspektiv på kommunbudgeten som
helhet och i varje nämnds budgetram.

2

Ett gott exempel på detta finns i Uppsala och heter Uppsala klimatprotokoll. Uppsala klimatprotokoll jobbar
för att hitta lokala lösningar på ett globalt problem. Se mer här: https://klimatprotokollet.uppsala.se/omklimatprotokollet/ 2021-11-14.
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Detta har vi föreslagit mandatperiod 2018-2021:
•
•
•
•
•

Anställ Jämställdhetsstrateg (Jämlikhetsstrateg).
Ekonomisk konsekvens: -630 tkr.
Inrätta Jämställdhetsråd (Jämlikhetsråd).
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Tillgänglighet för alla medborgare. Samhället skall vara tillgängligt utifrån ett
intersektionellt perspektiv.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Gör ett jämställdhetsarbete med inriktning pojkar, män och maskulinitetsfrågor.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Utred hur Gnesta kommun kan ta ansvar för de utsatta EU-medborgarna som vistas
här i samarbete med hjälporganisationer och övriga i civilsamhället.
Ekonomisk konsekvens: -100 tkr

Detta är nytt i mål och budget för 2022-2024:
•
•
•
•
•
•

Inför jämlikhetsplan och arbeta med den aktivt. Det innebär att kommunen ska
implementera den i alla verksamheter.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Gör en intersektionell analys med konsekvenser för olika grupper om kommunen ska
göra en effektivisering. Genomför lämplig fortbildning inom området.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Öka demokratin och medarbetarinflytande på kommunens arbetsplatser.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Stötta lokala jämlikhets- eller jämställdhetsprojekt ekonomiskt.
Ekonomisk konsekvens: -50 tkr.
Få in könsuppdelad statistik i den årliga Framtidsplanen för Gnesta kommun.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Använd jämställdhetsbudgetering som verktyg i den ekonomiska politiken.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.

3. Kulturen som demokratiutveckling
Demokratiutveckling är betydelsefullt, speciellt under denna tidsepok då rasism återigen
blivit normaliserat i samhället. Historien upprepas lättvindigt, fördomar och okunskap gror
och därför behövs det satsningar på kulturen. Kulturen är en plats där bildning sker och där
vi kan lyfta diskussion och ompröva värderingar.
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Detta har vi föreslagit mandatperiod 2018-2021:
•

Planera in Kulturhus med barn som prioriterad målgrupp i nya Centrumplanen.
Ekonomisk konsekvens: -5 000 tkr år 2024.

Detta är nytt i mål och budget för 2022-2024:
•

•

•

Se över hur kultur- och föreningsbidrag fördelas genom att göra en intersektionell
analys av verksamheterna. Exempelvis om kön, etnicitet eller funktionsvariation har
betydelse för utdelningarna.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Främja att unga deltar och organiserar sig i föreningslivet. Marknadsför synligt i
kommunens servicecenter, skolor och fritidsgård att bidrag finns tillgängligt för ungas
organisering av egen kultur.
Ekonomisk konsekvens: -50 tkr.
Stötta lokala initiativ i Björnlunda och Laxne likt byalaget i Stjärnhov för en hållbar
och levande landsbygd. Det stärker ytterområdenas organisering och ökar
möjligheten för glesbygden till demokratipåverkan.
Ekonomisk konsekvens: -50 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden
4. En jämlik och jämställd skola
Alla barn har rätt till en skolgång som är likvärdig och skolan är en plats där förändring av
livsmöjligheter är möjlig. För att det ska ske i realiteten behöver skolan ha tillräckligt med
resurser och ett systematiskt kvalitetsarbete med eleven i centrum.
I skolan kan vi i enlighet med skollagen och läroplanen förändra och utmana normer som
begränsar oss och skapar destruktiva mönster i samhället. Detta kommer bara ske om
pedagoger och skolledning har kunskap om normkritik och genusanalys. För att stärka den
kunskapsbasen är det betydelsefullt att tillhandahålla relevanta och bemannade
skolbibliotek, vid sidan av kompetensutveckling för skolpersonal inom ämnet med adekvat
externt stöd som har kunskap i frågan.
Vi tycker det är bra att de styrande partierna satsar på legitimerade lärare, två klasslärare i
klassrummen och en kvalitativ kunskapsorienterad skola. Samtidigt är det viktigt att
elevhälsan inte får stryka på foten. Många barn och unga vittnar om stress och psykisk
ohälsa. Elevernas utvärderingar av skolan i Gnesta visade att det finns mycket att förbättra,
och Gnestas skolor ligger fortfarande lågt vad gäller Lärarförbundets rankning nationellt.
2021 får Gnesta rankning 286 bland landets 290 kommunala skolor.
Pedagogernas arbetsmiljö behöver förbättras genom tydlig arbetsbeskrivning, tillräckligt
med personal som räcker till elevernas behov så att de kan utvecklas så långt som möjligt
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utifrån utbildningens mål. Pedagogerna som arbetat länge i kommunen behöver
uppvärderas genom likvärdiga löner som de nyanställda pedagogerna. I dag blir lönegapet
orimligt stort.
Majoriteten har fattat beslut om färre barn i barngrupperna i kommunala förskolan under
2020. Gnesta låg över snittet i landet. Detta har också skett i praktiken vilket är positivt. Från
15,8 antal barn per barngrupp 2019 till 13,1 antal barn per barngrupp 2020. Det behövs dock
mer utbildad personal och fler nya lokaler. Det finns planer på att bygga en ny förskola som
ska vara klar 2024 och det anser vi är välbehövligt.
Sammanfattningsvis måste vi satsa på utbildade lärare, mindre barngrupper, en
förebyggande elevhälsa och fler lokaler. Dessutom behövs det en normkritisk pedagogik bl.a. för att komma tillrätta med de stereotypa föreställningar om kön som eleverna möter i
skolan.
Detta har vi föreslagit mandatperiod 2018-2021:
•
•

Inför en normkritisk pedagogik i förskola och skola.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.

Detta är nytt i mål och budget för 2022-2024:
Elevhälsa
•
•

Anställ en processledare inom elevhälsan som arbetar för jämställdhet och jämlikhet
i kommunens förskolor och skolor.
Ekonomisk konsekvens: -630 tkr.
Se till att elevhälsan har tillräckligt med resurser för främjande och förebyggande
arbete. Återanställ en till specialpedagog.
Ekonomisk konsekvens: -630 tkr.

Värdegrundsarbete och sex- och samlevnadsundervisning
•

•

Inför kompetensutveckling av skolpersonal inom ramen för den nya
samtyckeslagstiftningen så att eleverna får ta del av det i den ämnesintegrerade sexoch samlevnadsundervisningen.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Personal i skolan ska bedriva kollegialt lärande med externt stöd för att arbeta
främjande för en positiv värdegrund samt förebyggande och åtgärdande mot
mobbning, trakasserier, självskadebeteende och övergrepp hos elever. Gnesta
kommun skulle t.ex. kunna arbeta förebyggande i enlighet med det
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effektutvärderade programmet MVP (Mentors in Violence Prevention) i skolan.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Villkoren för skolpersonalen
•
•
•

Upprätta en tydlig arbetsbeskrivning för lärare i grundskolan för att lärare ska få en
rimlig arbetsbelastning.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Uppvärdera pedagoger som arbetat länge i kommunen i förskolan och grundskolan
med minst 4 % extra i lönepåslag 2022-2024.
Ekonomisk konsekvens: - 3 000 tkr.

Socialnämnden
5. En äldrevård som ger kvalitativ omsorg med god
arbetsmiljö
Arbetet med hemtjänsten behöver uppvärderas genom bättre arbetsvillkor. Både personal,
brukare och organisation tjänar på långsiktighet, kvalitativ omsorg med god arbetsmiljö. Då
behöver kommunen satsa såväl ekonomiskt som organisatoriskt.
Vi vill satsa på trygga anställningar, bra arbetsmiljö och där sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön är en del av det. Otrygga anställningar är ett markant problem i
kvinnodominerade yrken, som vård och omsorg är i dag och så även i Gnesta.
Vi vill anställa två till sjuksköterskor till äldreomsorgen då förbyggande insatser är
betydelsefulla för att inte våra äldsta och sjukaste ständigt och akut skall behöva åka in till
sjukhusen, och för att de skall få den adekvata förebyggande vård som de har rätt till.
Detta har vi föreslagit mandatperiod 2018-2021:
•

Införa arbetstidsförkortning i hemtjänsten med bibehållen lön. Vi menar att kostnad
för sjukskrivningar skulle gå ner med detta förslag. Förslaget skulle också generera
fler tjänster till ny personal.
Ekonomisk konsekvens: -4 000 tkr.

Detta är nytt i mål och budget för 2022-2024:
•

Vårdpersonalens arbetsmiljö behöver förbättras. Ta tillvara på fackets och
medarbetarnas synpunkter.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
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•

Anställ ytterligare två sjuksköterskor på heltid till äldreboende Ekhagen i Björnlunda
och Strandhagen i Gnesta. Detta för att få kvalitet i vården och tillräckligt med
förebyggande insatser.
Ekonomisk konsekvens: -1 425 tkr.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Mäns våld mot kvinnor är ett stort säkerhets- och samhällsproblem, och har varit det
historiskt under lång tid globalt, nationellt och lokalt. Detta även i Gnesta.
2020 Var det enligt Brottsförebyggande rådet 42 flickor och kvinnor som utsattes för brott
såsom misshandel, brott mot person och brott mot liv och hälsa i Gnesta. I dessa
brottsindelningar ingår också sexuellt våld. Och det är inte exceptionellt för 2020, så har det
sett ut det senaste decenniet enligt BRÅ.
80 % av de flickor och kvinnor som utsätts för misshandel blir det av en känd person - oftast i
hemmet. För det sexuella våldet är andelen män ännu högre representerade. Våldet mot
flickor och kvinnor är mycket omfattande, och mörkertalet är stort. Många anmäler aldrig
den här typen av brott. Av våld i nära relationer är det endast en fjärdedel som anmäler. Och
en majoritet av anmälningarna som görs läggs på hög eller utreds aldrig.
Coronapandemin har troligtvis förvärrat situationen för våldsutsatta flickor och kvinnor i
hemmet. Vi vill därför satsa mer resurser på förebyggande arbete om normer kring våld och
stötta ideella kvinnojourer i regionen. Gnesta kommun behöver satsa mer på förebyggande
åtgärder, utöver de som redan görs.
Fi nationellt har tagit fram ett program med 92 politiska förslag hur detta skall få ett stopp.3
Detta har vi föreslagit mandatperiod 2018-2021:
•

Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira i Nyköping.
Ekonomisk konsekvens: -100 tkr.

Detta är nytt i mål och budget för 2022-2024:
•

Förankra hos Gnesta kommuns politiker, chefer, skyddsombud samordnaren i
folkhälsas roll med arbetet i kommunen.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.

3

Läs gärna mer om det här: https://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2021/08/innan-under-eftervaldet-feministiskt-initiativ-92-politiska-forslag.pdf 2021-11-14.
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•
•
•
•

Återuppta arbetet med att utbilda kommunens arbetsplatser i våld i nära
relationer.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Utbilda personal på Gnestahem så att de i sin tur kan arbeta aktivt gentemot
sina boende för att reagera om de hör eller ser våld i nära relationer.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Gnesta kommun ska följa upp kvaliteten på de skyddade boenden som de
placerar utsatta.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Gnesta kommun arbetar för att få till ett regionalt samarbete med ett idéburet
partnerskap för att stötta kvinnojourer i Sörmland.
Ekonomisk konsekvens: -10 tkr.

7. Rättssäkert flyktingmottagande
•
•

Ta emot anvisat antal flyktingar till Gnesta, och erbjud fler platser om utrymme
finns.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram
Se till att mottagande av ensamkommande flyktingbarn sker rättssäkert. Bl.a.
genom tidig uppföljning och kontroll av placeringarnas kvalitet.
Ekonomiska konsekvens: Inom befintlig ram.

Samhällsbyggnadsnämnden
8. Långsiktig planering av ett klimatsmart, miljövänligt och
jämlikt Gnesta
Det behövs långsiktighet i Samhällsbyggnadsnämnden och att nämnden planerar för en
växande kommun, parallellt med grundläggande hållbarhetsmål för klimatet och miljön.
Miljövänliga byggmaterial, nya tekniska innovationer, rena sjöar och fler naturreservat som
främjar biologisk mångfald är en del av det.
Gnesta kommun är i stort behov av mer, bättre och modernare vattenförsörjning och
reningsverk och det innebär att kommunens budget kommer påverkas mycket av det
framöver. Här råder det politisk enighet bland politikerna i Gnesta. Förutom bra
investeringar, god framförhållning, planering och hållbara val behövs det också nya tankesätt
och kreativitet.
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En nyligen genomförd forskarstudie som heter “Gnissel i maskineriet” avfallshantering i den
cirkulära ekonomin (som genomfördes bland annat i Gnesta av forskare vid Uppsala
universitet), beskriver tydligt hur cirkulär ekonomi är viktigt inför framtidens sophantering
och utformning av reningsverk.4
Det går inte att fortsätta massproduktion och masskonsumtion i kombination med synsätt
på avfall som enbart vinster för samhället. Det undergräver en hållbar miljömässigt
konstruktiv verksamhet, i kombination med förluster för miljö och ekosystem. Vi vill att
Gnesta kommun tar del av studien och omstrukturerar avfallshanteringens system efter
denna viktiga kunskap.
En annan viktig fråga är hur vi planerar att samhället ska se ut. Samhällets fysiska miljö och
kommunikation skall vara tillgängligt för alla medborgare oavsett funktionsvariation.
Kommunen behöver tänka kring detta i alla led för att kunna åtgärda eventuella
hinder. Genom nybyggen ska kommunen se till att det finns fler hyresrätter - alla ska ha
möjlighet att få tillgång till en bostad.
Detta har vi föreslagit mandatperiod 2018-2021:
•

Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.

Detta är nytt i mål och budget för 2022-2024:
Infrastruktur
•

•

Ta del av forskarstudien “Gnissel i maskineriet” avfallshantering i den cirkulära
ekonomin som handlar om avfall och cirkulär ekonomi och påbörja en
organisation av avfallshanteringen som rimmar med studiens slutsatser.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Ansök om medel för att investera i reningsteknik som renar avloppsvatten från
läkemedelsrester.
Ekonomisk konsekvens: Ansök medel från exempelvis Vinnova.

Bostäder och boenden
•
•

4

Vid nybyggen - prioritera miljövänligt byggande och naturmaterial i första hand.
Ekonomisk konsekvens: -632 tkr.
Energioptimera kommunens bostäder genom effektiv uppvärmning, isolering,
ventilation, elsystem och belysning. -1 500 tkr.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.

Läs mer här: https://soc.uu.se/digitalAssets/940/c_940904-l_3-k_gnissel-i-maskineriet-web.pdf 2021-11-14
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•

•

Bygg hyreslägenheter vid nybyggen och se till att dessa är fler i antal i
förhållande till bostadsrätter i samhället som helhet. Syftet ska vara att alla kan
få tillgång till en bostad till rimliga priser.
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.
Se till att LSS boenden som kommunen tillhandahåller har fiber installerat för
jämlik samhällsservice (Detta saknas på flera ställen i dag).
Ekonomisk konsekvens: -200 tkr.

Miljö
•

•

•
•

Främja en bättre kunskap om värdefull natur i Gnesta kommun genom
inventering som sedan ska ligga till grund för fysisk planering och
naturvårdsåtgärder.
Ekonomisk konsekvens: -247 tkr, i samverkan med Länsstyrelsen.
Stötta privatpersoner som återskapar våtmarker på sina ägor i Gnesta kommun.
Se över möjligheterna att skapa fler våtmarker via statliga medel och utöka
samarbeten angående frågan med Länsstyrelsen.
Ekonomisk konsekvens: LONA stöd finns att söka från Länsstyrelsen.
Ansök om medel som finns att söka för coli-sond att sätta i Frösjön för att
kontinuerligt ha koll på badvattnet i Frösjön.
Ekonomisk konsekvens: Ansök medel från exempelvis Vinnova.
Se till att åtgärda onaturlig övergödning av Gnesta kommuns sjöar genom direkta
åtgärdsprogram. I dag sker ett tillsynsarbete enligt miljöbalken. Vi vill prioritera
miljö- och naturvårdsåtgärder i linje med naturvårdsverkets nationella och
länsstyrelsens regionala satsningar.
Ekonomisk konsekvens: -5 150 tkr år 2022, -5 150 tkr år 2023, -150 tkr år 2024.
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Budgetramar 2021-2024
Kommunövergripande
Kommunstyrelsen: En hållbar miljö- och klimatpolitik

Ramar (belopp i tkr)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen (minus ett
kommunalråd)

Budget 2021

Budget 2022

-650

-661

-79 816

Plan 2023

Plan 2024

-672

-683

-78 722

-79 810

-80 900

Nödläge för klimatet

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Strategier för Agenda 2030

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Vegetariskt som norm

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Grodtunnel

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Fossilfri kommun,
koldioxidbudget

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Analysera
upphandlingspolicyn utifrån
satta miljö- och klimatmål

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Cirkulär ekonomi,
återbruksgalleria

-200 tkr

-200 tkr

-200 tkr

Kooperativa ägandeformer

-300 tkr

-300 tkr

-300 tkr

Kartlägg kostnader för kött

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

-200 tkr

-200 tkr

-200 tkr

2 178

-2178

-2178

Gång och cykelvägar

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Ta del av Uppsala
klimatkontroll

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

-50 tkr

-50 tkr

-50 tkr

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Kommunstyrelsen: En
hållbar miljö och
klimatpolitik

Naturbeteskött, viltkött i
första hand

Öka andelen ekologisk mat

Ekologisk hållbarhet i
föreningslivet
Miljö och hållbarhetsplan i
Framtidsplanen

-
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Kommunstyrelsen: Jämställdhet och jämlikhet en självklarhet
för alla, Kulturen som demokratiutveckling

Ramar (belopp i tkr)
Kommunstyrelsen.
Jämställdhet och
jämlikhet en självklarhet
för alla
Anställ Jämställdhetsstrateg
(Jämlikhetsstrateg)
Inrätta jämställdhetsråd
(jämlikhetsråd)

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

-630 tkr

-630 tkr

-630 tkr

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Tillgänglighet för alla

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Jämställdhetsarbete och
maskulinitetsfrågor

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

-100 tkr

-100 tkr

-100 tkr

Jämlikhetsplanen skall
implementeras

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Intersektionellt perspektiv
och genusanalys av
effektiviseringar

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Öka demokratin på
arbetsplatserna

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Stötta lokala jämlikhets- och
jämställdhetsprojekt

-50 tkr

-50 tkr

-50 tkr

Få in könsuppdelad statistik i
Framtidsplanen

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Använd
jämställdhetsbudgetering

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Kulturhus

Inom befintlig

Inom befintlig

-5 000 tkr

Fördelning av kultur- och
föreningsbidrag

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Ungas organisering

-50 tkr

-50 tkr

-50 tkr

Stötta lokala initiativ

-50 tkr

-50 tkr

-50 tkr

Utred hur vi kan ta ansvar
för utsatta EU medborgare i
Gnesta

Kommunstyrelsen:
Kulturen som
demokratiutveckling
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Barn- och utbildningsnämnden
Ramar (belopp i tkr)

Barn- och
utbildningsnämnden

Budget 2021

-319 961

Budget 2022

-327 298

Plan 2023

Plan 2024

-334 771

-342 063

Normkritisk pedagogik

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Bemanna skolbibliotek med
skolbibliotekarie

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

-630 tkr

-630 tkr

-630 tkr

Utbilda skolpersonal i
samtycke

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Värdegrundsarbete mot
kränkningar och
självskadebeteende

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Upprätta tydlig
arbetsbeskrivning för lärare

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

-630 tkr

-630 tkr

-630 tkr

-3 000 tkr

-3 000 tkr

-3 000 tkr

Anställ processledare för
jämställdhet och jämlikhet
inom elevhälsan

Återanställ specialpedagog
inom elevhälsan
Öka lönerna för de
pedagoger som arbetat
länge i kommunen
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Socialnämnden
Budget 2021

Plan 2023

Plan 2024

-263 136

-270 163

-277 041

4 miljoner

4 miljoner

4 miljoner

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

1425 tkr

1425 tkr

1425 tkr

Föranka samordnare för
folkhälsa

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Återuppta utbildning av
arbetsplaster i våld i nära
relationer

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Finansiering av Kvinno- och
tjejjour Mira

100 tkr

100 tkr

100 tkr

Utbilda personal på Gnesta
hem i våld i nära relationer

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Följ upp kvalitet på
skyddade boenden

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Idéburet partenrskap med
kvinnojorer i regionen

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Ta emot ansvisat antal
flyktingar till Gnesta

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Tidig uppföljning och kontroll
av placeringarnas kvalitet

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Socialnämnden

-240 219

Budget 2022

Socialnämnden: En
äldrevård som ger
kvalitativ omsorg med
god arbetsmiljö
Arbetstidförkortning i
hemtjänsten
Ta tillvara på vårdförbundets
synpunkter
Anställ ytterliogare två
Sjuksköterskor till Ekhagen
och Strandhagen
Socialnämnden: Mäns
våld mot kvinnor och
flickor ska upphöra

Socialnämnden:
Rättsäkert
flyktingmottagande.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Ramar (belopp i tkr)
Samhällsbyggnadsnämnden

Budget 2021
-31 173

Budget 2022
-32 557

Plan 2023

Plan 2024

-33 611

-34 647

Gör kommunens lekplatser
tillgängliga för alla barn

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

Ta del av forskarstudie
angående avfallshantering
med cirkulär ekonomi

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

-632 tkr

-632 tkr

- 1 500 tkr

-1 500 tkr

- 1 500 tkr

Inom befintlig

Inom befintlig

Inom befintlig

-247 tkr

-247 tkr

-247 tkr

LONA

LONA

LONA

-5 150 tkr

-5 150 tkr

-150 tkr

-200 tkr

-200 tkr

-200 tkr

-21 336

-25 616

-25 692

-25 767

-750

-753

-756

-759

Prioritera miljövänligt
material vid nybyggen

-632 tkr

Energi optimera kommunens
bostäder
Prioritera hyresrätter
Inventera värdefull natur
Fler våtmarker

Exempelvis
Vinnova
Exempelvis
Vinnova

Coli-sond i Frösjön
Investera i reningsteknik i
ån mot Sillen
Åtgärda onaturlig
övergödning av sjöar
LSS boenden i Gnesta
kommun skall ha fiber
Kommungemensamma
poster
Revision
Valnämnd

0

-500

-50

-300

Överförmyndarnämnd

-800

-1018

-1 037

-1 056

Övriga nämnder

-235

-124

-128

-133

-694 941

-750 152

-766 456

-783 115

14000

14380

14760

Nämndernas nettokostnader

Finansieringsenheten

709 651tkr

Resultat (1,8 % 2022-2024)

14 710 tkr
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Investeringsbudget
Investeringar (tkr)

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Kommunstyrelsen skattekollektivet

15 665

13 050

6 350

3 650

Samhällsbyggnadsnämnden

16 680

17 600

7 880

7 880

Barn- och
utbildningsnämnden

3 535

3 000

3 000

3 350

Socialnämnden

3 940

3 180

1 450

1 450

39 820

19 230

18 680

16 330

35 800

71 411

24 585

15 350

35 800

71 411

24 585

15 350

100

100

100

Oförutsedda investeringar

5000

5000

5000

Oförutsedda markköp

5000

5000

5000

500

500

500

90 641

43 265

31 680

Summa investeringar (ex
taxekollektivet)
Kommunstyrelsentaxekollektivet (VA)
Kommunstyrelsentaxekollektivet (RH)
Summa investeringar
taxekollektivet
Offentlig utsmyckning

Planerade reinvesteringar
anläggningar
Totala investeringar (ink
taxekollektivet)

75 620

Exploateringsbudget
Intäkt
2022

Kostnad
2022

Intäkt
2023

Kostnad
2023

Intäkt
2024

Kostnad
2024

2 700

-4 000

2 700

0

0

0

0

-5 000

0

-20 000

20 000

-20 000

1 500

-300

0

0

0

0

0

-10 000

6 000

0

6 000

0

Sigtunavägen industri

2 000

-100

2 000

0

0

0

Summa

6 200

-19 400

10 700

-20 000

26 000

-20 000

(Belopp i tkr)
Aspliden i Björnlunda
Vackerby trädgårdsstad
Vackerby industriområde
Norra Frustuna

Netto

-13200

-9 300

6 000

KONTAKT TILL OSS
Mail: Gnesta@feministisktinitiativ.se
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