
 

  

 

 

 

 

MÅL- OCH RESURSPLAN 2019–2022 

 

Konsensus  
 För Vadstenas Bästa 

 

 

Vadstena ger dig ett rikare liv.  

Här skapar vi framtiden mitt i historien. 

 

En Kreativ Historia 
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POLITISK VILJEFÖRKLARING 

 

Konsensus kommer att fokusera på det politiska 
arbetet inom fyra olika profilområden. 
 
➢ Omsorg och hälsa 
➢ Leva och bo 
➢ Vadstenas utveckling 
➢ Utbildning och fritid 

 
 
Viktiga profilfrågor under mandatperioden 2019–2022 
 
 

• Kunskapshöjande insatser för nya behov inom social sektor. 

• Nya boendeformer för äldre, ersättning av Wasagården. 

• Ändamålsenliga skollokaler inkl. sporthall och ny 
måltidsproduktion för framtida expansionsbehov. 

• Upprätthåll standarden på befintliga idrottsanläggningar. 

• 100 nya bostäder per år i snitt under perioden, framför allt 
för barnfamiljer och personer i arbetsför ålder. 

• Prioritera Tycklinge och Birgittaområdet med Nässja och 
Ekängen på längre sikt. 

• Ny översiktsplan som tar höjd för fler än 10 000 invånare. 

• Ett Kultur och Aktivitetscentrum för alla åldrar. 

• Påverka Länsstyrelsen att rena Mjölnaråns utsläpp i Vättern.   

• Utveckla turistprodukter och miljö för barnfamiljer inför 
öppnandet av Lalandia något som samtidigt ökar 
förutsättningarna för den lokala handeln. 
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STRATEGISKA MÅL 

 
Vision för Vadstena  
 

Konsensus vill utveckla Vadstena under tillväxtparollen ”Mot 10 000 - till år 2030” något som 
uppenbarligen uppskattats av många medborgare efter många långa år av stiltje.  
En av de viktiga grundpelarna i Konsensus övergripande strategi är att Vadstena behöver växa 
samtidigt som Vadstena har unika möjligheter att växa, något som inte tagits tillvara tidigare.     
 
Efter en lång startsträcka där många viktiga pusselbitar saknades i början av mandatperioden 2015–
2018 kan vi konstatera att expansionen har tagit fart på allvar och att vi därmed har goda 
förutsättningar att bedöma befolkningsutvecklingen de kommande 4–5 åren. Att fråga SCB och 
använda deras prognoser är ingen bra metod eftersom deras modeller tydligen baserar sig mer på 
historik och mindre på framtid. Den byggprognos som SBN lämnat ger mycket underliga resultat i 
förhållande till den verkliga utvecklingen. Konsensus egna data visar på en helt annan 
utvecklingstakt än SCB. 
 
Det som driver utvecklingen av en Kommun är i första hand Samhällsbyggandet och den 
Demografiska utvecklingen det leder till. Resten är egentlig bara konsekvenser som i mångt och 
mycket kan beskrivas matematiskt i form av intäkter, kostnader, lokalbehov och personalresurser. 
 
Mycket har hänt under 2015–2018 och vi kan i nuläget konstatera att:  

• Vadstena har fortsatt en av landets högsta försörjningskvoter vilket innebär stora 

kommande resursbehov inom vård och omsorg samtidigt som tillgången på arbetskraft är 

begränsad. 

• Wasagården och dess vårdplatser kommer att behöva ersätts och utökas i en annorlunda 

verksamhetsform än dagens äldreboende.  

• Ett ökat bostadsbyggande är absolut nödvändigt om vi ska kunna möta kommande 

arbetskraftsbehov och bostadsproduktionen behöver i första hand vara inriktade mot 

personer i arbetsför ålder och barnfamiljer.  

• Vi behöver begränsa byggprojekt som huvudsakligen leder till flyttkedjor i 

Stockholmsområdet.   

• Den årliga ökningstakten i nybyggnation av bostäder behöver vara 2% under överskådlig 

tid eftersom den pågående nyproduktionen av bostäder är fulltecknad uppemot ett år i 

förväg.  

• Det är fortsatt akut brist på både villatomter och industritomter. 

• Samhällsbyggnadsnämnden har resurser för att få igång det tidigare eftersatta planarbetet 

och 2019 kommer man att kunna hantera långsiktiga expansionsplaner. 

• Omdaningen av Storgatan och Rådhustorget kommer att ytterligare stärka varumärket 

Vadstena. 

• Vi behöver omvärdera de långsiktiga utvecklingsmöjligheterna i Borghamnsområdet.  

• Skolan i Vadstena har en mycket framskjuten position i Sverige när det gäller resultat och 

resurser även i framtiden. 

• Vi fortsätter med akuta renoveringar av eftersatta skollokaler i väntan på helt nya lokaler 

och en ny lösning för måltidsproduktionen.   

• Att alla som vill ska ha tillgång till bredband senast 2020. 
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Demografi 
Efter en period av extremt lågt bostadsbyggande tar det tid att få igång nyproduktionen eftersom 

den kommunala organisationen inledningsvis måste arbeta med de akuta behoven och långsiktig 

planering samtidigt. Med den pågående och planerad nybyggnation kan vi konstatera att under de 

kommande 3 - 4 åren kommer Vadstena att följa den utstakade befolkningskurvan ”Mot 10 000 – 

år 2030”. Mot mandatperioden slut 2021, beräknar vi att innevånarantalet passerar 8000 för första 

gången i Vadstenas historia.   

 

Våra prognoser baserar sig på den faktiska demografisk utvecklingen fram till nuläget i november 

2018 i kombination med vetskapen om de nybyggnationer som sker och kommer att ske de 

närmaste åren.  

 

Vi och tjänstemännen är väl medvetna om att de byggplaner som lämnas in till både Länsstyrelsen 

och SCB inte alls återspeglas i de prognoser de båda statliga instanserna gör.  

 

De skatteintäktsprognoser som kommer flera gånger per år via SKL baseras på ett 

befolkningsunderlag som är nära verkligheten på kort sikt vilket gör att man kan använda deras 

siffror för "intäkt per invånare” med ganska god precision i en bedömning av intäkterna de 

kommande 3 åren. Det som skapar mest osäkerhet om ekonomin är rikspolitikernas ofog med 

riktade bidrag som bör användas till förbättringsåtgärder och kompetensökning eftersom de annars 

blir de enbart kostnadsdrivande på längre sikt. 
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Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat in en fullt realistisk byggprognos för åren 2019–2025 på 

650 nya bostäder (vilket är dryg 100 per år) vilket borde resultera 1300 nya invånare med den 

tänkta byggnationen (i snitt 2 per bostad) Av någon anledning anser SCB att det bara blir 1 person 

i varje bostad och det är en helt orimlig slutsats när Vadstena aldrig varit under ett snitt på 1,9.  

SCB:s prognoser är med andra ord helt otillförlitliga.  

 

I Konsensus budget utgår vi ifrån det verkliga nuläget, SBN:s byggprognos och Konsensus egna 

dataunderlag.  
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Det finns för närvarande inte mycket som talar för att fördelningen inom de tre komponenterna i 

försörjningskvoten (0–18, 19–64 och 65+) kommer att ändras i någon större grad de närmaste åren 

utan snarare förändras linjärt. Avgörande blir hur den demografiska mixen ser ut för de 

nybyggnadsprojekt som pågår och det finns anledning att noga följa den fortsatta utvecklingen när 

olika typer av nya bostäder tillkommer.  

 

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

Försörjningskvot

Försörjningskvot VK
 

 

Samhällsutveckling – Byggnation 
För att Vadstena ska kunna växa krävs att det sker en omfattande nyproduktion av bostäder, något 

som samtidigt kräver följsamhet i hela samhällsutvecklingen. Den kommunala kapaciteten på 

området har numera de nödvändiga resurserna för att på allvar och med egna resurser kunna arbeta 

med en långsiktig strukturerad plan och är därmed helt oberoende av externa konsulter. 

 

Bostäder, Tomter och Infrastruktur 
De markområden som varit förhållandevis lättillgänglig är redan uppbokade och det är därför hög 

tid att påbörja arbete med en uppdaterad översiktsplan. I ett första steg behöver utvecklingen av 

Tycklinge och Birgitta området skyndas på samtidigt som man på längre sikt planerar för Nässja 

och Ekängen.  

 

Ny industrimark behöver också planeras eftersom även industrimark är i det närmaste slut. 

 

Utvecklingen av Lilla hamnarmen och Silosområdet befinner sig av olika anledningar i ett dödläge 

och har blivit något som alla Vadstenabor har åsikter om. Få känner till de verkliga juridiska 

problemen som har sitt ursprung i bristande juridisk kompetens för 20 år sedan.  

Området kräver sannolikt en helt ny lösning och för att den ska godkännas av RÄ och 

Länsstyrelsen behöver arbetet börja i den änden och inte i fel ände som man gjort tidigare. Det är 

inte sannolikt att det påbörjas någon fysisk omvandling av området de närmaste 10 åren.   

 

När skolprojektet kommit en bit längre är det möjligt att avveckla flera gamla sjukhusbyggnader på 

Birgitta området vilket innebär att området kommer att utgöra en stor utvecklingspotential för 

centrumnära boende.   

 

Mini-resecentrum, ändrad dragning av kollektivtrafiken, Rådhustorget och ny gästhamnsbyggnad är 

andra prioriterade områden. När det gäller gästhamnsbyggnad borde Kommunen ha förhandlat till 

sig äganderätten men nu verkar det istället bli dyr hyreslösning. 
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Verksamhetslokaler 
Barnomsorg 

Inom barnomsorgen är behovet av nya lokaler stort eftersom flera avdelningar har sin verksamhet i 

tillfälliga lokaler som inte är anpassade efter dagens behov. Enligt våra prognoser kommer 

kommunen som helhet att behöva ha kapacitet för 350 barn totalt 2020 som därefter ökar stegvis 

mot 460 år 2030.  

För att komma ur delar av de tillfälliga nuvarande lokalerna har en ny förskola med 6 avdelningar 

byggts invid Tycklinge området samtidigt som man behöver hitta en plats för nästkommande 

förskola. Med bättre framförhållning hade det varit smartare att bygga två nya förskolor med 4 

avdelningar var för att få en större framtida flexibilitet. 6 avdelningar är i mesta laget i en fastighet.  
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Grundskola  

Lågstadiet och Mellanstadiet har sedan länge bedrivit verksamhet i lokaler som är dåligt anpassade 

för dagen pedagogik och lokalbehov, något som gäller båda skolorna. Nya skollokaler har 

diskuterats under lång tid där en av stötestenarna har varit kapaciteten där det varit olika åsikter om 

4 eller 5 spårigt F-3 skola och 3 eller 4 spårigt 4–6 skola.  

Enligt vår bedömning kommer det att krävas en helt 5 spårig F-3 skola redan 2021 och helt 4 

spårig 4–6 skola 2022.   
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KUN har i sin analysrapport fram till 2030 räknat med 943 elever i åldern 5–15 år baserat på SCB 

siffror samtidigt som vår bedömning istället är totalt 1200.   

 

Särskilt boende - Mellanboende - Hemtjänst 

Genom att studera egen statistiken i kombination med data från andra liknande kommuner kan 

man få fram bra nyckeltal för att beräkna framtida behov i relation till den förväntade 

demografiska utvecklingen. 2016 fanns 104 platser som utökades under 2017 till 113. Det 

beräknade behovet av särskilt boende 2020 är 124 platser jämför med 113 under 2017. I ett längre 

perspektiv bör mer kraft läggas på boendeformer där äldre kan bo hemma längre med hemtjänst 

för att på sätt minska behovet av fler särskilda boenden.   
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Behovet av hemtjänst är också kopplat till den demografiska utvecklingen och motsvarande 

beräkningar visar att den kapacitet som fanns 2016 bör räcka även 2020.  

Under 2016 minskade antalet personer med beviljad hemtjänst med 10% från toppnoteringen 2015 

något som var en direkt koppling till att det tidigare fanns för få platser för särskilt boende.  

 

Särskilt Boende och Hemtjänst fungerar som kommunicerande kärl och borde av den anledningen 

organiseras i en sammanhållen enhet. För att få optimal effektivitet måste man ha löpande 

månadsvis kontroll på den demografiska utvecklingen. 

 

Nämndverksamheter och Samverkan 
På samma sätt som i andra kommuner domineras kostnadsbilden av de två tunga nämnderna 

KUN och SN. Tillsammans står de för ca 80 % av nettokostnaderna och det är i de två 

verksamheterna som den kommunala ekonomin avgörs. Här behövs mer samverkan för att möta 

framtida behov samtidigt som mer och mer inom verksamheterna behöver bli tvärfunktionell.   

 

KUN 
Från Kolada-Jämföraren framgår det att KUN:s kostnader är betydligt högre än genomsnittet 

samtidigt som skolans kvalitet idag är mycket hög. Kostnadsnivån har fortsatt att öka 2017–2018 

och i nuläget finns inte något utrymme för ytterligare ökningar.   

 

Efter att Vadstena Gymnasiet avvecklats helt under 2018 borde KUNs nettokostnader minska med 

ca 2 miljoner per år eftersom det motsvarar det underskott som verksamheten hade tidigare. 

 

KUN:s nettokostnadsutveckling förutsätts ligga i paritet med den demografiska utvecklingen men 

så har inte varit fallet. Av Koladas jämförelse framgår att nettokostnaderna i Vadstena kommun är 

sammantaget ca 25 miljoner högre än för likande kommuner.  

 

Kostnader per innevånare inom kulturområdet tillhör de högsta i landet.  
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SN 
SN:s kostnader för särskilt boende har under tiden före 2016 varit exceptionellt lågt vilket 

egentligen beror på att det inte funnits tillräckligt med platser med utökade kostnader inom 

hemtjänsten som följd. Att kostnaderna nu närmar sig riksgenomsnittet är ett resultat av den 

konvertering av platser som gjorts det de senaste år samtidig som antalet personer som beviljats 

hemtjänst har minskat.   

SN:s nettokostnadsutveckling förutsätts följa den demografiska utvecklingen fram till 2020 

samtidigt som Koladas jämförelse visar att SN är underfinansierad med ca 8 miljoner. Efter 2020 

ökar antalet 80+ när 40-talister börjar nå den ålder då omsorg och trygghetsbehovet ökar.  

  

 
 

 
SBN 
Samhällsbyggnadsnämnden behöver för närvarande inga ytterligare resurser och har därmed en  

 

KS och mindre nämnder 
Kommunstyrelsen innefattar idag flera komponenter som inte borde finnas där, bland annat 

kostnader för verksamhetschefer och deras administration. Under 2018 har majoriteten överfört 

ansvaret för kommunens fastigheter till KS från SBN istället för till VKAB som det tidigare var 

beslutat att göra. 

För att få en mer rättvisande bild bör kostnader som är knutna till andra nämnder också allokeras 

till dessa. KS har tenderat att bli en nämnd där sådant som inte passar andra nämnder tenderar att 

hamna.   

En kvalificerad bedömning är att minst hälften av nuvarande kostnadsmassa i KS borde allokeras 

om. 

 

De politiska kostnaderna per innevånare är redan bland de högsta i Vadstena storleksklass. Det är 

bara kommuner med färre än 5000 innevånare som har samma höga nivå. En framtida fråga är om 

antalet ledamöter i KF verkligen är motiverat.   

 

Skatteintäkternas utveckling 
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I takt med att fler och fler kommer i arbete ökar skatteintäkterna mer än kostnaderna och så har 
det varit under en längre period men så är inte längre fallet. Bristen på arbetskraft gör att företag 
inte kan expandera vilket brukar leda till en nedgång i ekonomin. Med dagens inflation på ca 2% 
har vi inte längre någon reallöneökning vilket påverkar konsumtionen negativt och vi har sannolikt 
redan passerat toppen på den här konjunktionscykeln och är på väg mot en period med låg tillväxt.  

 

Strategiska mål 

 
Vadstenabon Samhällsutveckling Medarbetare Ekonomi 
Demografi-
anpassad skola, 
vård, omsorg och 
mellanboende i 
toppklass. 
 

Befolkningsökning 
genom kontinuerligt 
bostadsbyggande i nya 
områden.  
 

Vadstena Kommun 
upplevs som en 
attraktiv arbetsplats. 
 

Nettokostnaderna 
uppgår till högst 98% 
av skatteintäkter, 
statsbidrag och 
utjämning. 

Upplevelser och 
aktiviteter året om 
för alla åldrar. 
 

Minskad 
försörjningskvot från 
1,0 ned mot 0,9 genom 
riktat byggnation för 
målgruppen 25–45 år. 
 

Vadstena Kommun har 
en arbetsmiljö som 
bidrar till god hälsa.   

Dynamisk 
resursallokering genom 
tvärsektoriell 
samverkan. 
 

Kollektivtrafik 
optimerad för 
studier och 
arbetspendling. 

Bredband till alla, en 
förutsättning för 
digitalisering.   

Vadstena Kommun får 
genom kontinuerlig 
och bred 
kunskapsutveckling en 
gemensam flexibel 
personalresurs. 

Goda 
planeringsmöjligheter 
via rullande årstotaler 
per nämnd och bolag. 
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NÄMNDSPECIFIKA MÅL 

 
 
 
 

 Vadstenabon Samhällsutveckling Medarbetare Ekonomi 
Strategiskt mål     

Nämndspecifikt 
mål 
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RESURSER 

 
Resultatbudget   

 

Ett annorlunda budgetupplägg 
Det svenska skattesystemet med sitt utjämningssystem gör att skatteintäkterna per 
kommuninnevånare i Vadstena är ganska stabil. Den siffran påverkas i normala fall bara av större 
förändringar i demografin och den generella utvecklingen i landet.  
 
Konsekvensen blir att den summa pengar som finns att fördela är direkt relaterad till antalet 
kommuninvånare vars demografiska sammansättning har en kraftig påverkan på kommunens 
lagstadga uppdrag.  
 
Några makrotal som kan vara bra att känna till: 
Skatteintäkt per innevånare är 2019 ca 60 000  
 
Nettokostnad per elev/brukare 
Barnomsorgen  162 000 
Grundskolan   118 000 
Gymnasiet   114 000 
Särskilt boende  850 000 
Hemtjänst   195 000 
 
En begränsad budget innebär också dragkamp om de resurser som finns, något som inte främjar 
samverkan utan snarare motsatsen.  
 
Konsensus budgetförslag bygger därför på en princip där det centrala är relationen mellan 
skatteintäkter och demografi. Med insikten om att den demografiska mixen är trögrörlig blir också 
kostnadsutvecklingen direkt kopplad till demografiutvecklingen. Samtidigt är behovet av 
nämndsamverkan och kunskapsutveckling större än någonsin tidigare. Av det följer att det behövs 
en ny resursfördelningsmetod som också främjar samverkan och kunskapsutveckling.  
   
Konsensus budgetmodell bygger på att man efter att ha fastlagt den förväntade demografiska 
strukturen (per 1 nov) baserat på antalet bostäder och därmed identifierat de totala 
skatteintäkterna, fördelas pengarna enligt en modell som bygger på mer eller mindre fasta 
procentuella fördelningstal där de tilldelade resurserna bara beräknas täcka driften. Parallellt införs 
två nya poster, en för en nämndgemensam buffert och en för kunskapsutveckling + finansnetto 
som tillsammans motsvarar ungefär 2%+2% av intäkterna.  
 
Ansvaret för de nya posterna ligger hos KS där respektive nämnd får ansöka om och motivera sitt 
behov av att använda de gemensamma resurserna.    
 
Resultatkravet på min 2% behöver bibehållas eftersom skattesystemets tröghet gör att en 
expansion blir investeringsmässigt framtung då skatteintäkterna tendera att komma två år efter att 
en expansionsinvesteringar gjorts, t.ex. vid markexploateringar.    
 
I väntan på att Statshuskoncernen kommer igång har medel till dessa bolag tagits ur KS budget.   
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Konsensus budget i siffror  
 
Konsensus budget 2019-2021
Vadstena Kommun
Antal innevånare 1 nov 7715 7915 8115

Barn 0-5 405 410 440

Skolungdom 6-18 990 1040 1085

Yrkesålder 19-64 3950 4065 4180

Äldre 65+ 2370 2400 2410

Summa vid årsslut 7715 7915 8115

Kommunalskatt 33,5% 33,5% 33,5%

Summa skatteintäkter TSEK TSEK 458 499 TSEK 485 245 TSEK 511 166

Riktade/Tillfälliga statsbidrag TSEK

Generella statsbidrag TSEK TSEK 2 140 TSEK 1 290 TSEK 0

Extraordinära poster TSEK

Summa att fördela TSEK TSEK 460 639 TSEK 486 535 TSEK 511 166

Skatteintäkter per innevånare TSEK TSEK 59,71 TSEK 61,47 TSEK 62,99

Ökning per innevånare -0,1% 3,0% 2,5%

Nettokostnader inklusive löneökningar Intäkt Transf. Budget Transf. Budget Transf. Budget Transf. Budget

Kommunfullmäktige + små nämnder -0,7% 265 -3 100 0,6% -2 764 -2 800 0,5% -2 433 -2 400 0,5% -2 556 -2 600

Kommunstyrelse -11,6% 22 155 4 000 -47 800 9,0% -41 457 4 100 -37 400 8,5% -41 355 4 000 -37 400 8,5% -43 449 4 000 -39 400

Kultur och utbildningsnämnd -40,3% 7 004 -180 100 39,0% -179 649 -179 600 39,0% -189 749 -189 700 39,0% -199 355 -199 400

Samhällsbyggnadsnämnd -3,9% 7 055 -17 300 5,0% -23 032 -23 000 5,0% -24 327 -24 300 5,0% -25 558 -25 600

Socialnämnd -39,3% 49 900 -175 900 39,0% -179 649 -179 600 39,0% -189 749 -189 700 39,0% -199 355 -199 400

Gemensam verksamhetsbuffert 0,0% 0 2,0% -9 213 -9 200 2,0% -9 731 -9 700 2,0% -10 223 -10 200

Gemensam kompetensutveckling och Finansnetto-1,1% 13 514 -4 900 2,0% -9 213 -9 200 2,0% -9 731 -9 700 2,0% -10 223 -10 200

Aktiveringar och extraordinära intäkter -3,0% -13 300

Nya lokaler 0,0% 900 900 1,0% -4 606 4700 100 2,0% -9 731 8000 -1 700 2,0% -9 731 10000 300

Nettokostnader -99,8% 99 893 -441 500 97,6% -449 583 -440 700 98,0% -476 804 -464 600 98,0% -500 450 -486 500

Omfördelat till Statshus koncernen. -17 290 -4 900 -8 800 -12 000 -14 000

Resultat > 2% 0,2% 1 024 2,4% 11 055 11 139 2,0% 9 731 9 935 2,0% 10 223 10 666

Kontroll -447 424 460 639 -460 639 486 535 -486 535 510 673 -511 166

Nettokostnad per invånare -58,3 -60,2 -61,7

-2,3% 3,4% 2,4%

Vadstena Stadshus AB 0 0 0 0

Vadstena Kommunfastigheter AB -900 -4 700 -8 000 -10 000

Vadstena Turist och Näringsliv AB -4 000 -4 100 -4 000 -4 000

Kontroll efter avrundning -446 400 -449 500 -476 600 -500 500
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Investeringsbudget - Finansieringsbudget 
Vadstena kommun har flera tunga investeringar framför sig som en konsekvens av tidigare 
uteblivna beslut av skiftande karaktär. Med exploatering av nya bostadsområden, det stora 
skollokalprojektet och uppdatering av inventarier, Gästhamnsbyggnad, återtagande av VA systemet 
och VA utbyggnad till Nässja, Simhall och Ishall och utnyttjande av option att köpa Rindi hamnar 
det totala investeringsbeloppet på nivån 600 miljoner fram till 2021 där i varje fall vissa delar kan 
finansieras utan hjälp från Kommuninvest. Dessa delar får i så fall vara de områden där 
användarkollektivet står för den större räntekostnaden. Finansieringen av bredbandsutbyggnad bör 
också kunna finansieras den vägen till de delar som inte täcks av kunderna.  
 
Konsekvensen blir antagligen att kommunens låneutrymme hos Kommuninvest kommer att 
behöva användas för de interna behoven. Det är sannolikt att VFAB inte kommer att kunna 
utnyttja KI för krediter till kommande byggprojekt.  

Investeringar Tillgång Avskriv kort Avskriv lång

KS 2 000 2 000 0 0 4 000 4 000

SBN  Infrastruktur 16 743 10 948 5 000 5 000 37 691 37 691

SBN Exploatering 10 000 5 000 5 000 5 000 25 000 25 000

KUN 1 000 500 500 500 2 500 2 500

SN 500 500 500 500 2 000 2 000

Skollokaler PM , Gullvivan 0 22 875 27 245 0 50 120 50 120

Ny Förskola 0 32 930 0 0 32 930 32 930

Ombyggnad Katarina 0 0 42 299 42 299 84 597 84 597

Cirkusplatsen 4-6 + kök 0 0 55 862 55 862 111 724 111 724

Ny Idrottshall 0 0 26 000 0 26 000 26 000

Simhall 0 0 7 500 7 500 15 000 15 000

Gästhamnsbyggnad 0 0 0 0 0 0

Ishall + Kungsvalla 0 1 000 1 000 500 2 500 2 500

VA övertag av reningsverk och VA nät 0 135 000 10 000 0 145 000 145 000

VA till Nässja 0 0 0 10 000 10 000 10 000

Köp av Rindi 0 0 90 000 0 90 000 90 000

Bredband till alla - särskild kalkyl 0 0 0 0 0 0

Lekbrodern 2 8 500 2 500 0 0 11 000 2 500 8 500

0 0 0

38 743 213 253 270 906 127 161 650 062 270 000 28 500 351 562 650 062

År 5 50

Avskriv 5700 7031

Rta KI 1,5% 4050 427,5 5273

4050 6128 12305 22482
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