
 2022-10-31 1 (21) 

 

 
 

 
jonkoping.se  | Tfn 036-10 50 00 
Postadress  551 89 Jönköping 

 

 

 
 
 

Kommunstyrelsen

Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2023-2025 
med budget för 2023 
Ks/2022:441   041 

Undertecknade lämnar härmed förslag till verksamhets- och investeringsplan 
för 2023-2025 med budget för 2023. I förslaget ingår mål för god ekonomisk 
hushållning samt förslag till förändring av kommunala taxor. Den kommunala 
skattesatsen föreslås oförändrad till 21,64 procent av skatteunderlaget. 
 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  
 

Samhällsekonomiska läget  
Inflationen har stigit snabbt och är hög i både Sverige och omvärlden. Flera 
faktorer kopplade till pandemin och Rysslands krig i Ukraina har bidragit till 
denna utveckling. Kombinationen av kraftiga internationella kostnadsökningar, 
effekter av höga energipriser på andra priser och en förhållandevis stark svensk 
konjunktur har inneburit att KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) stigit till 9,7 
procent i september 2022. Det är den högsta nivån sedan 1991.  

De snabba prisökningarna urholkar såväl hushållens, företagens som 
kommunsektorns köpkraft och gör det svårt för dessa att planera sin ekonomi. 
Hög inflation med stigande priser gör 2023 års avtalsrörelse till en av de mest 
osäkra på mycket länge. Den höga inflationen har i år gett 
reallöneminskningar, vilket slår hårt mot människors privatekonomi. 
Kompensation i form av höga löneökningar riskerar att leda till en pris- och 
lönespiral som spär på inflationen.  

För att få ner den höga prisökningstakten och förhindra att inflationen biter sig 
fast på den höga nivån har Riksbanken höjt styrräntan i omgångar under året, 
senast i september till 1,75 procent. SKR (Sveriges kommuner och regioner) 
räknar med att styrräntan höjs ytterligare till 2,5 procent vid 2022 års slut.  

BNP, bruttonationalprodukten, är ett av de viktigaste samhällsekonomiska 
måtten och beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom att mäta värdet på 
varor och tjänster. Alla sektorer i ekonomin påverkas redan av det högre pris- 
och ränteläget, men följderna kommer att synas fullt ut först nästa år då såväl 



2 (21) 

  

investeringar som konsumtion väntas minska. Tillväxten i vår omvärld har 
redan bromsat in i år och kommer att fortsätta göra det. SKR bedömer att en 
allt svagare inhemsk efterfrågan och exportefterfrågan kommer att dämpa 
BNP-utvecklingen. Sverige närmar sig snabbt en lågkonjunktur och BNP 
beräknas falla nästa år. Det innebär att återhämtningen på arbetsmarknaden 
efter pandemin bryts. Arbetslösheten på 7,5 procent i augusti beräknas öka till 
knappt 8,5 procent 2023-2024.  

Med en svagare konjunkturutveckling antas sjunkande räntor redan nästa år. 
Trots det kommer ränteläget att vara betydligt högre än de senaste åren. 
Inhemsk allt svagare efterfrågan beräknas ge en nedgång i inflationen. Mot år 
2024 beräknas inflationen närma sig Riksbankens mål på två procent. 
Osäkerheten är dock betydande för prisutvecklingen framöver. Att inflationen 
sjunker innebär inte att priserna sänks med automatik utan bara att 
inflationstakten dämpas. De högre priserna på många varor och tjänster lär bli 
bestående.  

I prognosen beräknas att BNP och arbetade timmar repar sig under 2024, men 
att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025.  

Tabell: Nyckeltal svensk ekonomi, SKR 2022-10-20 

 Procentuell förändring 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP, procentuell förändring -2,4 4,9 2,6 -0,7 1,8 2,8 

Styrränta årets slut, i %  0,0 0,0 2,5 1,75 1,25 1,25 

Inflation, KPIF* 0,5 2,4 7,5 5,0 1,5 1,7 

Inflation, KPI 0,5 2,2 8,3 7,1 1,1 1,4 

Arbetade timmar, 
kalenderkorrigerat 

-3,8 2,2 1,8 0,3 1,4 1,5 

Lönesumma 0,9 5,9 5,9 3,2 4,5 4,5 

Arbetslöshet i procent 8,5 8,8 7,5 8,4 8,4 8,2 

*KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av 
förändrade räntesatser från KPI. 
 

Skatteunderlagsprognos 
Den viktigaste intäktskällan för kommuner och regioner är skatt på 
arbetsinkomster, som i hög grad är beroende av antalet arbetade timmar. 
Utvecklingen av skatter, utjämning och generella statsbidrag bygger på 
skatteunderlagsprognosen från SKR 2022-10-20.  

Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2022-2025, i 
genomsnitt med 4,5 procent per år. Det kan jämföras med den genomsnittliga 
ökningen den senaste 10-årsperioden på 3,9 procent. Men en hög nominell 
tillväxt för det kommunala skatteunderlaget 2022-2025 urholkas av stora 
prisuppgångar, varför ökningen realt sett blir svag under perioden. 
Skatteunderlaget ökar som snabbast 2021 och 2022. Därefter bromsar ökningen 
in, speciellt 2023, priserna för kommunsektorn ökar kraftigt främst 2023. Det 
får till effekt att det reala skatteunderlaget faller med 2,7 procent 2023 och det 
fortsätter att vara en historiskt svag real utveckling fram till 2025. Trots relativt 
stora ökningar av skatteintäkterna kommer de att räcka till en allt mindre 
verksamhetsvolym. Det blir alltså svårare för kommuner och regioner att 
finansiera de växande välfärdsbehoven.  
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Det är ännu ovisst om det blir några resurstillskott för år 2023 i form av 
generella statsbidrag eller nya riktade statsbidrag till kommunsektorn. 
Statsbudgeten ska presenteras senast den 15 november. Staten skulle ytterligare 
kunna bidra till stabila planeringsförutsättningar genom utformningen av 
statsbidrag och framförhållningen för statliga reformer. Det är också viktigt att 
staten respekterar finansieringsprincipen. Om staten beslutar om nya åtaganden 
för kommuner och regioner så ska dessa finansieras. Det gäller exempelvis om 
en uppgift som varit frivillig blir obligatorisk.  

Tabell: Skatteunderlagsutveckling i kommunsektorn, SKR 2022-10-20. 

 Procentuell förändring 2021 2022 2023 2024 2025 

Nominell skatteunderlagstillväxt, i % 5,3 5,2 4,0 4,5 4,1 

Regelförändringar i skattelagstiftningen -0,3 -0,5 0,9 0,0 0,0 

Prisutveckling löner och 
verksamhetskostnader 

2,9 3,6 6,0 3,9 -0,2 

Realt skatteunderlag, ökning efter avdrag 
för regelförändringar och priser 

2,6 2,0 -2,7 0,6 4,4 

 

Kommunernas ekonomiska läge 
I landet som helhet var det ekonomiska resultatet i kommunerna rekordhögt 
2020 och 2021. Pandemin är en central del av förklaringen. Statsbidragen 
höjdes samtidigt som många utgifter föll bort när efterfrågan på till exempel 
förskola, skolbarnomsorg och äldreomsorg minskade. Andra pandemirelaterade 
kostnader som ökade inom vård och omsorg kompenserades med statsbidrag. 
De kommunala arbetsgivarna behövde inte sätta in vikarier i samma 
utsträckning som tidigare och fick dessutom sjukersättningen betald av staten.  

Även år 2022 ser de ekonomiska förutsättningarna relativt goda ut trots att 
inflationen påverkar kommunsektorns kostnader för både varor och tjänster. 
Kostnaden för investeringar kan bli betydligt högre än planerat då 
byggkostnadsindex har stigit kraftigt under året. Till det kommer dyrare 
räntekostnader för lånefinansiering av investeringar. Samtidigt har 
skatteintäkterna utvecklats mer positivt än de beräknades inför budgetåret 
2022.  

När det uppstår goda resultat så uppstår lätt förväntningar från olika håll om 
ambitionsökningar och expansiva satsningar. Det är lätt att kostnaderna 
anpassas till de kortsiktiga intäkterna snarare än vad som på lång sikt är 
hållbart. Det går inte att använda tidigare års överskott för att finansiera 
budgeten. Kommuner och regioner måste enligt kommunallagen varje enskilt 
år budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade 
balanskravet. 

Från år 2023 ser det betydligt kärvare ut för ekonomin med den snabba 
ökningstakten på varor och tjänster. Från år 2023 får kommunsektorn ett nytt 
pensionsavtal. Det nya avtalet innebär stabilare pensioner för kommunsektorns 
personal till en nivå i jämförbarhet med andra avtal inom offentlig sektor. Det 
nya avtalet med högre avgiftsbestämd premie samt den höga inflationen bidrar 
till en kraftig kostnadsökning åren 2023-2024.  

Utöver osäkerheten över den ekonomiska utvecklingen så har kommunsektorn 
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en utmanande demografisk utveckling. Det ökade trycket från demografin har 
varit känt under ett antal år och fortsätter att driva på kostnadsutvecklingen, de 
närmaste åren främst inom äldreomsorgen. Det tillsammans med stora 
investeringsbehov inom sektorn sätter press på kommunerna. Investeringarna 
består både av behov kopplade till demografi som förskolor, skolor och 
äldreboenden, men även reinvesteringsbehoven ökar. 

Redan idag märks utmaningen att hitta arbetskraft med rätt kompetens till 
kommunsektorn och bristen beräknas bli större de kommande åren med den 
demografiska utvecklingen med främst fler äldre samtidigt som antalet i 
personer arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning. För att klara den 
kommande rekryteringsutmaningen handlar det bland annat om för 
kommunsektorn att ställa om och utveckla nya arbetssätt samt att genomföra 
insatser för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal med rätt 
kompetens i välfärden. 

Ekonomiskt läge i Jönköpings kommun 
De ekonomiska resultaten i Jönköping har varit starka under flera år tack vare 
de ökade intäkterna från skatter, statsbidrag och reavinster vid försäljningar av 
fastigheter. Liksom stora delar av kommunsektorn gjorde Jönköpings kommun 
ett starkt resultat år 2021 med ett överskott på 654 mnkr. Bland annat 
påverkade tillfälliga statliga stöd resultatet samtidigt som skatteintäkterna 
ökade mer än under ett normalår. Även för år 2022 visar helårsprognosen för 
kommunen på ett starkt resultat. Samtliga nämnder visade i augusti en ekonomi 
i balans för året. Det gör att Jönköpings kommun har ett bra utgångsläge för att 
möta de kommande ekonomiska utmaningar som hela kommunsektorn står 
inför. Det är viktigt att tydliggöra att ett positivt resultat ett år inte per 
automatik kan användas för nya satsningar kommande år. Ett positivt resultat 
stärker det egna kapitalet just det året och minskar upplåningsbehovet. Enligt 
kommunallagen, måste varje enskilt år balanseras ekonomiskt, så ett överskott 
ett år kan inte användas nästa år. Positiva resultat är dessutom både en 
nödvändighet och ett krav i enlighet med god ekonomisk hushållning. 

För att klara en långsiktig god ekonomisk hushållning är det viktigt att 
kommunen har resultatnivåer med tillräckliga marginaler för att ha 
handlingsberedskap om förutsättningarna förändras. Det finns fortfarande en 
stor osäkerhet om konjunkturutvecklingen och prisutvecklingen kommande år. 
Resultatnivån i förslaget till VIP 2023-2025 ligger på en genomsnittlig nivå för 
VIP perioden på 2 procent vilket motsvarar det finansiella målet på 2 procent 
under en treårsperiod. Resultaten är dock förhållandevis svaga under åren 
2023-2024. Dessa år ligger utvecklingen av skatter och generella statsbidrag på 
ganska normala nivåer samtidigt som inflationen beräknas ge en högre 
kostnadsnivå än normalt. Att inte kommunens nämnder fullt ut kompenseras 
för inflationen innebär i sig en kostnadsbesparing/effektivisering. Från 2025 
beräknas konjunkturen att ha förbättrats och med den även utvecklingen av 
skatteintäkterna, vilket också ger ett högre resultat. I resultatet 2025 ingår en 
ofördelad effektivisering/intäktsökning på 75 mnkr. Behovet av denna får 
bedömas i de kommande årens budgetarbete.  

Kommunen behöver även fortsätta effektivisera verksamheten med förändrade 
arbetssätt, användning av ny teknik och förebyggande insatser för att möta de 
ekonomiska utmaningarna och klara kompetensförsörjningen. Redan idag 
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märks utmaningen att hitta arbetskraft med rätt kompetens till förvaltningarna. 
Att fortsättningsvis ha en god service till kommuninvånarna samt att anpassa 
den kommunala verksamheten till befintliga budgetramar och samtidigt klara 
rekrytering och kompetensförsörjning är viktiga delar i kommunens långsiktiga 
åtagande. 

I nedanstående tabell redovisas resultatnivåerna för Jönköpings kommun med 
utfall 2021, budget och prognos för 2022 samt budget för perioden 2023-2025.  

Tabell: Resultatutveckling 2021-2025 

  Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Årets resultat, mnkr 654 225 593* 95 122 383 

Resultatnivå i procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag 

7,5 % 2,5 % 6,4 % 1,0% 1,2 % 3,8% 

* Prognos månadsrapport augusti 

Investeringar 
Jönköpings kommun är en kommun med positiv befolkningsutveckling. I slutet 
av VIP-perioden beräknas Jönköping ha drygt 148 000 invånare. Denna 
positiva expansion kommer även fortsättningsvis att innebära utmaningar för 
kommunen. Ökat invånarantal betyder ökade behov som påverkar den service 
och verksamhet som kommunen ansvarar för.  

Kommunen har stora investeringsbehov de kommande åren. Bland annat 
skolor, förskolor, äldreboenden, gator och vägar samt VA-nät behöver 
reinvesteras eller byggas ut för att klara de växande behoven till följd av 
demografin. Investeringsnivån ligger på historiskt höga nivåer de närmaste 
åren. Nivån uppgår till mellan 1,4 miljarder kronor och 1,9 miljarder kronor 
per år i den skattefinansierade verksamheten. Även VA-verksamheten har stora 
investeringsbehov. 

De framtida driftkostnaderna som blir följden av investeringar innebär stora 
långsiktiga åtaganden för kommunen och måste alltid framgå liksom beredskap 
för höjda räntor, energipriser med mera när investeringarna ska beräknas. Som 
en följd av investeringar i verksamhetslokaler och anläggningar ökar 
nämndernas hyreskostnader relativt kraftigt. 

Soliditet är ett mått som visar den finansiella styrkan i ett långsiktigt 
perspektiv. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats 
med eget kapital. År 2023-2025 beräknas soliditeten uppgå till 54-55 procent. 
Ett av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i kommunen är att 
soliditeten ska uppgå till lägst 50 procent, vilket beräknas uppnås under VIP-
perioden 2023-2025. 

En förändring föreslås för det finansiella målet för låneskuld. Det tidigare 
målet innebar att låneskulden för den skattefinansierade verksamheten (exkl 
VA och MilJön) kunde variera mellan 0 och 800 mnkr. Med den lydelsen så 
innebär det att målnivån urholkas när antal invånare ökar samtidigt som 
prisökningen enligt KPI (kostnadsprisindex) ökar. Det nya förslaget innebär att 
målnivån 800 mnkr som beslutades 2016 indexeras upp med ökningen av antal 
invånare 2017- 2025 i enlighet med senast beslutade befolkningsprognos och 
bedömd utveckling av KPI under motsvarande period. På så sätt speglar 



6 (21) 

  

lånetaket bättre den utveckling som sker i kommunen till följd av fler invånare 
och den prisökning som sker i samhället.  Beräkningar visar att det finansiella 
målet gällande kommunens låneskuld för den skattefinansierade verksamheten 
enligt det nya förslaget, max 1 150 mnkr, klaras under VIP-perioden.  

Det är viktigt att se att de finansiella målen är beroende av varandra, en hög 
resultatnivå minskar upplåningsbehovet och påverkar då soliditeten positivt 
och tvärtom. Att kommunen klarat att uppfylla de finansiella målen den senaste 
mandatperioden är en styrka ur ett styrningsperspektiv. 

I nedanstående tabell redovisas faktiska investeringsnivåer inom kommunen 
och affärsverksamheten inklusive exploatering för 2021, budget och prognos 
för 2022 samt budget för perioden 2023-2027. 

Tabell: Kommunens nettoinvesteringar inklusive exploatering, beräknad soliditet och 
utveckling av bruttolåneskulden. 

  Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Skattefinansierad 
verksamhet 

1 101 1 399 1 204 1 406 1 865 1 857 1 421 1 087 

Affärsverksamhet (VA 
och MilJön) 

289 345 281 473 413 355 271 200 

Soliditet i % 53 % 54 % 55 % 54 % 53 % 55% *  

Bruttolåneskuld 
skattefinansierad 
verksamhet 

339 365 174 406 863 974 *  

*Beräkningar av soliditet och bruttolåneskuld finns för perioden 2021-2025. 

God hushållning 
Vi har bakom oss en mandatperiod som präglats av den globala pandemin med 
alla de utmaningar den har inneburit och med de risker vi såg för ekonomin. 
Jönköpings kommun har lyckats bemästra påfrestningarna bra och genom de 
olika statliga stödåtgärder som vidtogs, med effekter på bland annat 
arbetsmarknaden, blev utvecklingen av skatteintäkterna inte alls det som vi 
inledningsvis befarade. Både verksamhetsmässigt och ekonomiskt har 
kommunen kunnat redovisa goda resultat vilket bidragit till att en stor del av 
investeringarna kunnat självfinansieras och att låneskulden därmed kunnat 
hållas tillbaka.  

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål, i form av fyra 
fokusområden, som gällt under mandatperioden och som utgjort ett gott stöd 
för såväl politik som verksamhet. Det har varit till vägledning och bidragit till 
tydlighet för verksamhet och nämnder. Flera åtgärder och satsningar i budgeten 
har genomförts under mandatperioden för att stärka arbetet med att nå de 
övergripande målen.  

Under innevarande år har kriget i Ukraina på olika sätt påverkat kommunen. 
Inledningsvis förberedde vi oss snabbt och effektivt för att kunna ta emot 
flyktingar från krigsområdet. Antalet blev inte så många som förväntat men 
Jönköpings kommun har ett väl fungerande arbete och bra beredskap för ett 
större mottagande om det blir nödvändigt. Kriget innebär också ett hot mot vår 
trygghet varför vi under året också har förstärkt vår krisberedskap både för 
innevarande år och de kommande åren vilket är beaktat i förslaget till VIP 
2023-2025. Det förändrade omvärldsläget i Europa har stor inverkan på den 
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globala ekonomin genom kraftiga prisökningar på energiområdet samt 
bristsituationer och höjda priser inom en rad olika områden. Vi ser därför en 
stigande inflation och räntehöjningar som vi under de senaste decennierna inte 
varit med om. Det utmanande ekonomiska läget har satt en tydlig prägel på 
årets budgetarbete.  

Såväl hushåll som företag och offentliga verksamheter måste i det aktuella 
läget bidra till att energikrisen inte förvärras och så långt som möjligt minska 
elkonsumtionen. Det är nödvändigt för att förhindra att allvarlig effektbrist ska 
uppstå. I kommunen pågår ett omfattande arbete med att identifiera åtgärder för 
minskad elkonsumtion och dämpa kostnadsökningarna.  

Investeringsplanen för de kommande åren ligger på mycket höga nivåer till 
följd av att kommunen växer med fler invånare och därmed ökade behov inom 
många verksamheter. Ett noggrant arbete har gjorts inom utbildningsområdet 
för att bedöma utbyggnadsbehovet av förskolor och skolor. Den demografiska 
utvecklingen föranleder löpande justeringar och eftersom ökningen av antalet 
barn avtar har ett antal projekt senarelagts. Det är viktigt att investeringsplanen 
är noga avstämd med de verkliga behoven och väl övervägd ekonomiskt mot 
bakgrund av de ökade kostnader som följer av inflation och räntehöjningar.  

Prisutvecklingen inom byggsektorn under 2023 är förknippad med stor 
osäkerhet. Givet att byggkostnaderna fortsätter att öka i en hög takt så kommer 
det medföra att budgeterade belopp för enskilda projekt som byggs eller 
upphandlas under 2023 gradvis kommer att bli alltmer felaktiga under året 
beroende på en fortsatt allmän prisuppgång. I syfte att hantera en fortsatt 
kraftig prisuppgång under 2023 har en särskild pott avsatts i investeringsbudget 
2023.  

Potten avser att täcka en prisuppgång under året för enskilda byggprojekt som 
upphandlas/genomförs 2023 och där prisökningen under året är hänförlig till en 
allmän prisuppgång på byggmarknaden. Pottens storlek har beräknats genom 
att totalt cirka 6 % (SKR:s senaste prognos avseende inflationstakt år 2023) har 
lagts på årsbudget för projekt som upphandlas/byggs under 2023. Medel i 
potten kan enbart användas till de projekt som markerats för indexering 2023 i 
investeringsplanen. Ramanslag indexeras inte. Budgeten för projekt som 
indexeras 2023 kommer att räknas upp med hänsyn till förändring av 
byggkostnadsindex under året. Ombudgetering av medel från 
prisuppräkningspott till enskilda projekt ombesörjs centralt av stadskontoret 
löpande och baseras uteslutande på förändring av byggkostnadsindex (SCB) 
under året. Oförändrade eller fallande byggkostnader under nästkommande år 
medför att potten inte används för ombudgetering av medel till enskilda 
projekt. Potten uppgår till totalt 27,6 mnkr. Denna hantering bedöms 
nödvändig för att inte ett stort antal ärenden måste behandlas i 
kommunfullmäktige enbart beroende på behov av tilläggsanslag som orsakats 
av den allmänna prisuppgången på byggmarknaden. 

I de ekonomiska ramarna som kommunfullmäktige fastställde i april 2022 
fanns inga effektiviseringar utlagda på nämnderna. Så är inte heller fallet i det 
framlagda förslaget till VIP 2023-2025. Nämnderna får på brukligt sätt 
kompensation för löner, hyror, städ och licenskostnader. Däremot inte, med 
något undantag, kompensation för ökade priser. Under pandemiåren har 
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kommunen inte tagit någon utdelning från Rådhus AB mot bakgrund av att 
några bolag drabbats hårt av pandemin. Nu är läget annorlunda och det känns 
rimligt att återigen räkna med en utdelning. I de ekonomiska ramarna ingick en 
utdelning med 20 mnkr. Med anledning av ökade kostnader finner vi det 
rimligt att öka utdelningen ytterligare varför förslaget innehåller en utdelning 
med totalt 50 mnkr per år. 

Resultatnivåerna de senaste åren har legat på höga nivåer. I det budgetförslag 
som nu lämnas är det betydligt lägre resultat men under VIP-perioden 2023-
2025 uppgår det till 2% av skatteintäkter och statsbidrag i enlighet med de 
finansiella målen. 

I en ekonomiskt utmanande situation med stora osäkerheter och med en lägre 
budgeterad resultatnivå, är det av yttersta vikt att nämnderna visar 
budgettrohet. Nämnderna uppmanas att iaktta stor återhållsamhet vad gäller 
inköp. 

Finansiella mål 
Resultatnivån ska uppgå till lägst 2 procent av skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag i genomsnitt under en treårsperiod. 

Kommunens låneskuld för den skattefinansierade verksamheten kan uppgå till 
maximalt 1 150 mnkr. 

Kommunens soliditet, det vill säga andelen tillgångar som finansieras med eget 
kapital, ska uppgå till minst 50 procent. Soliditetsmålet är exklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden samt exklusive internbankslån till 
Rådhus AB. 

Övergripande verksamhetsmål 
De övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat om ligger fast.  

Sammanhållen samhällsplanering 
Alla delar av kommunen ska ha goda förutsättningar för tillväxt och 
utveckling. Samhället ska bygga på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt. För att alla perspektiv ska beaktas i 
samhällsplaneringen ska alla nämnder, förvaltningar och bolag vara delaktiga.  
 
Prioriteringar i budget som stödjer målet: 
 - Utökning med två årsarbetare på stadsbyggnadskontorets utvecklings- och 
trafikavdelning. 
- Höjt utredningsanslag på stadsbyggnadskontoret. 
- Förstärkt krisberedskap. 
- Utökning med en årsarbetare på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för 
vattenvård. 
- Ökade driftsmedel gata/park inom tekniska kontoret. 

Överbrygga klyftor 
Kommunen ska agera för att främja social rättvisa, delaktighet och känslan av 
sammanhang. Så kan klyftor och utanförskap mellan grupper, områden eller 
mellan stad och landsbygd motverkas.  
 
Prioriteringar i budget som stödjer målet: 
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- Barn- och ungdomsvården inom IFO-nämndens ansvarsområde förstärks med 
30 mnkr årligen. Därutöver utökas nämndens budget för barn- och ungdoms-
vård kopplat till en omorganisation i syfte att bättre möta behov hos utsatta 
barn och unga samt underlätta arbetet och bidra till att nyrekrytera och behålla 
personal. 
- Uppräkning av försörjningsstödsnormen. 
- Omfördelning av resurser till missbruksvården. 

Barnen i fokus 
Goda och trygga uppväxt- och livsvillkor ska skapas för alla barn i hela 
kommunen. 
 
Prioriteringar i budget som stödjer målet: 
- Förstärkning av elevhälsan inom grundskolan och gymnasieskolan. 
- Helårseffekt av satsningen på språkutveckling. 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen är avgörande för kommunens möjligheter att leverera 
tjänster med kvalitet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som förmår 
att rekrytera och behålla personal.  
 
Prioriteringar i budget som stödjer målet: 
- Den särskilda lönepotten utökas med 10 mnkr 
- Ett arbete pågår med översyn av olika verksamheter för att ta fram ett 
underlag om områden och lönenivåer som är kritiska i rekryteringsarbetet. 
- Sedan tidigare har förstärkningar gjorts i kommunens strategiska arbete med 
rekrytering och den långsiktiga kompetensförsörjningen. 
- Ett framgångsrikt arbete pågår under flera år inom äldrenämndens område 
med kompetensutveckling och vidareutbildning.  
- Socialnämnden påbörjar ett funktionshinderomsorgslyft för 
kompetensutveckling  och vidareutbildning.  
 

Kommunstyrelsen 
Ett intensivt arbete pågår för att öka kommunens krisberedskap. Under 
innevarande år har medel tillskjutits för att tidigarelägga åtgärder. I beslutet om 
ekonomiska ramar fanns ett ramtillskott för ytterligare åtgärder för 
krisberedskap. Dessa är nu beaktade i förslaget till VIP 2023-2025. En 
prioriterad och viktig del i detta rör IT-säkerheten vilket framgår av förslaget 
till budget för kommunstyrelsen. 

Den nya, planerade digitaliseringsavdelningen finns nu på plats med sina två 
enheter, IT-enhet respektive utvecklingsenhet. Den nya avdelningen tillfördes 
resurser i föregående VIP för att öka tempot i kommunens 
digitaliseringsarbete. Från 2023 innebär detta en helårseffekt.  

Kommunens upphandlingsverksamhet omfattar årligen mycket stora belopp 
och har en viktig samordnande roll för alla inköp som görs i de olika 
verksamheterna. Särskilda satsningar har gjorts för att utbilda och specialisera 
de medarbetare i kommunen som gör beställningar hos leverantörerna. 
Därigenom styrs inköpen effektivt till upphandlade ramavtal med fördelaktiga 
priser. Kommunen som stor marknadsaktör tar ansvar genom att ställa 
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kvalitetskrav inte bara på specifika produkter utan också beträffande 
arbetsvillkor och miljömässig hållbarhet. Kompetens och personella resurser 
behövs både vid utformningen av upphandlingsunderlag och för uppföljning 
och kontroll av ställda krav. För att klara sina arbetsuppgifter tillförs 
upphandlingsavdelningen en årsarbetare.  

Under många år har ett utredningsarbete pågått kring föroreningssituationen i 
Munksjön. En åtgärdsutredning är avslutad och nu behövs fördjupade och 
uppföljande utredningar varför ytterligare utredningsmedel tillförs avseende 
2023 och 2024.  

Kompetensförsörjning är ett av de fokusområden som gäller för 
mandatperioden och som av alla nämnder utpekats som den största 
utmaningen. I föregående års budget stärktes kommunens centrala HR-funktion 
med tre nya tjänster för ett strategiskt arbete kring kompetensförsörjningen 
med helårseffekt 2023. Det är fortsatt väldigt viktigt att gemensamt i den 
kommunala organisationen arbeta för att skapa en tydlighet i vad Jönköpings 
kommun som arbetsgivare har att erbjuda. Kommunens verksamheter spänner 
över vitt skilda områden, med en variation av kvalificerade yrken och behov av 
olika kompetenser som knappast återfinns hos andra arbetsgivare. Som stor 
arbetsgivare är det också nödvändigt att erbjuda möjligheter att utvecklas i sitt 
arbete. Chefskap kan vara en form av utveckling och att ta vara på sådant 
intresse hos medarbetarna är viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv.  

Jönköpings kommun har länge arbetat med en särskild lönepott för jämställda 
löner. Den har utökats under mandatperioden med särskild inriktning mot 
personal inom vård och omsorg och nu görs ytterligare en satsning som 
omfattar 10 mnkr för att kunna göra specifika satsningar i syfte att säkerställa 
verksamheter.  
 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden tillförs 1 mkr årligen från 2024 för att kunna hantera 
ett ökande antal ärenden. Det är angeläget att bibehålla korta 
handläggningstider och att fortsätta digitaliseringsarbetet.  
 

Valnämnden 
Under året har allmänna val genomförts. Det är ett omfattande arbete som har 
gjorts för att säkerställa ett demokratiskt val. Närmare 1000 personer har 
engagerats i detta arbete. Dessvärre kan vi se ett minskat valdeltagande i hela 
landet och även i vår kommun, trots stora insatser i form av projekt i områden 
där valdeltagandet traditionellt varit lägre. Det är angeläget att följa den 
valforskning som görs i Sverige för att förstå bakgrunden till ett minskat 
valdeltagande. Valnämnden har lett arbetet på ett utomordentligt sätt och även 
prövat ny lösning vad gäller förtidsröstning i form av drive in. Under 2024 är 
det val till EU-parlamentet vilket är beaktat i VIP-förslaget. 
 

Stadsbyggnadsnämnden 
Kommunen växer vilket innebär ett stort tryck på stadsbyggnadsnämndens 
verksamhet i form av detaljplanefrågor och bygglovsansökningar. 
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Verksamheterna har stärkts i tidigare budgetar och stora ansträngningar har 
gjorts inom förvaltningen för att korta handläggningstiderna vilket innebär att 
tidsgränserna vad gäller bygglov nu kan hållas. 

Inom stadsbyggnadskontoret pågår arbetet med en ny översiktsplan indelad i 
två etapper. Nu har också arbetet med en trafikstrategi inletts. Det är stora och 
omfattande arbeten som förvaltningen ansvarar för.  

Stadsbyggnadsnämndens trafik- och utvecklingsavdelning deltar i arbetet med 
nya detaljplaner när det handlar om olika trafik- och kommunikationslösningar. 
Man samverkar också med Trafikverket där det kommunala respektive statliga 
vägnätet möts. Verksamheten är ansträngd vilket innebär begränsningar, 
detaljplaner riskerar att försenas och angelägna utredningar kan inte alltid 
genomföras i rimlig tid. Avdelningen förstärks därför med två årsarbetare. För 
att utredningar, varav en del är en följd av politiska beslut, ska kunna utföras i 
rimlig tid utökas nämndens utredningsanslag.  

Räddningstjänsten leder arbetet med kommunens krisberedskap. Arbetet utgår 
från tidigare planering men tempot höjs och åtgärder tidigareläggs där flera 
nämnder berörs. Till räddningstjänstens arbete med ökad krisberedskap tillförs 
resurser för förbättrad kommunikation, ökade kapitalkostnader samt personella 
resurser. Räddningstjänstens deltidsorganisation förstärks med två tjänster 
varav en avser ytterligare en första insatsperson. Förberedelse pågår för 
ytterligare en brandstation i kommunen som beräknas stå klar tidigast 2027. 
Lokalisering är bestämd och personella resurser föreslås tillföras successivt 
vilket under kommande planperiod innebär två nya tjänster 2024 och 
ytterligare två tjänster 2025.  

Räddningstjänsten leder och samordnar kommunens brottsförebyggande 
arbete. Ny lagstiftning, som träder i kraft den 1 juli 2023, innebär ett tydligare 
kommunalt ansvar för samordning och åtgärdsplanering av det 
brottsförebyggande arbetet. De tillkommande arbetsuppgifterna gör det 
nödvändigt med en förstärkning med en tjänst. 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Inom livsmedelsenhetens arbetsområde ska till följd av ny lagstiftning en 
riskklassning genomföras av material som kommer i kontakt med livsmedel. 
Riskklassningen, som ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete 
med livsmedelstillsyn, är inledningsvis resurskrävande och nämnden behöver 
tillfälligt, under det år arbetet med riskklassningen ska genomföras, 
resursförstärkning motsvarande en årsarbetare. Under de påföljande åren 
kommer tillsynsavgifterna successivt att i ökande utsträckning täcka 
kostnaderna för tjänsten.  

Inom nämndens verksamhetsområde finns resurser för kommunens 
vattenvårdsarbete. Det är ett omfattande, brett område som berör flera 
kommunala verksamheter och ansvarsområden. För vatten- och fiskevård finns 
ett åtgärdsbehov i Jönköpings kommun som nuvarande budgetmedel inte kan 
täcka. Det gäller arbete för att åtgärda övergödningsproblematik, 
dagvattentillsyn, kalkning av sjöar samt inventering och restaurering av 
våtmarker i kommunen. Våtmarksprojekt kan beviljas bidrag med upp till 90 
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procent av bidragsberättigade kostnader, medan bidrag inom ordinarie lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) kan ges med upp till 50 procent. För att öka 
möjligheterna att genomföra vattenvårdsåtgärder tillförs verksamheten en 
resurs motsvarande en årsarbetare som över tid delvis kommer att kunna täckas 
av förväntade statsbidrag. Eftersom vattenfrågorna berör flera nämnder och 
verksamhetsområden är det angeläget att berörda nämnder samverkar för att nå 
största möjliga effektivitet i kommunens samlade arbete med vattenfrågor.  
 

Tekniska nämnden 
Inom avdelningen Gata, Park och Skog görs årligen inköp för motsvarande 100 
mnkr på avtal där prisjusteringen i maj 2022 betyder att vissa produkter ökat så 
mycket som 25-30 procent till följd av det rådande konjunkturläget. 
Bedömningen är att prishöjningarna i genomsnitt innebär att utrymmet för drift 
och mindre underhållsåtgärder minskat med 8-10 mnkr inom avdelningen. För 
att inte öka underhållsskulden föreslås därför att 10 mnkr tillförs nämnden för 
att kompensera för prisökningar.  

Fortsatt digitalisering inom avdelning Gata, Park och Skog sker genom att 
flera, nya verksamhetssystem implementeras under kommande VIP-period. Ett 
forskningsprojekt avseende artificiell intelligens (AI) bedrivs i samverkan med 
Jönköping University vilket förväntas leda till förenklingar av vardagsarbetet 
som kan frigöra resurser till andra kvalificerade uppgifter inom avdelningens 
driftuppdrag.  

Inom avledningen Gata, Park och Skog pågår ett arbete med framtagande av en 
lekplatsstrategi för Jönköpings kommun. I en växande kommun behövs ett 
brett utbud av lekplatser och lekmiljöer som uppmuntrar till lek och aktivitet, 
väcker nyfikenhet och lust att utforska. Genom att tillhandahålla roliga och 
säkra lekplatser samt aktivitetsytor kan våra barn och unga få tillfälle att lära 
känna sig själva, sin omgivning samt aktiveras fysiskt såväl som psykiskt 
genom varierande lek.  

Jönköpings kommun är i ett svenskt perspektiv framstående när det gäller 
arbetet med att förnya, förstärka och förbättra va-nätet. Tidigt togs en 
förnyelsestrategi fram som tekniska nämnden framgångsrikt arbetar efter. De i 
utgångsläget låga va-taxorna höjs successivt, 4 % 2023, för att möta de ökade 
kostnader som följer av de omfattande investeringar som nu görs.  

Under den kommande planperioden kommer Simsholmens reningsverk att få 
ett nytt miljötillstånd vilket kan förväntas bidra till att klarlägga 
förutsättningarna för fortsatt exploatering i närområdet.  

Tillgången till och rådighet över mark är en förutsättning för god utveckling för 
kommunen. Det strategiska arbetet för markförvärv har därför fortsatt hög 
prioritet. Bevakning av marknaden, relationsskapande kontakter och ett tätt 
samarbete med kommunens översiktsplaneavdelning är viktiga 
framgångsfaktorer. Tillgången till mark där kommunen har rådighet är idag 
begränsad varför det är viktigt att hushålla med de tillgängliga markresurserna 
och att de används så effektivt som möjligt.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Föregående års stora budgetsatsning på språkutveckling löper vidare och 
kommer att vara fullt utbyggt enligt planeringen under 2023. Det är en 
arbetsmodell som avser att ge barn bättre förutsättningar för att klara sin 
skolgång. Vägledande i satsningen är att den ska bidra till likvärdigheten i 
skolan och ge alla elever förutsättningar att lyckas i skolan. Resursskolan är nu 
också på plats i enlighet med föregående års budgetbeslut och för 2023 är en 
helårseffekt inlagd med ytterligare 6 mnkr. Sammantaget en 
budgetförstärkning med 13 mnkr. 

Psykisk ohälsa är ett allvarligt problem bland barn och unga vilket 
uppmärksammas av barn- och utbildningsnämnden och föreslås mötas med en 
utvecklad elevhälsovård. Elevhälsan förstärks därför med sex mnkr för ökad 
bemanning av elevhälsoteamen i grundskolan och grundsärskolan samt 
förstärkning med logopedtjänster.  
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Jönköpings kommuns gymnasieutbildningar håller hög kvalitet sett till 
elevresultat och bedrivs kostnadseffektivt i jämförelse med andra kommuner. I 
likhet med grundskolan behöver även gymnasieskolans elevhälsovård 
förstärkas och tillförs därför 3 mnkr.  

Delar av den undervisning som idag sker på Erik Dahlbergsgymnasiet kommer 
att flyttas till Bäckadal varför en utökning av undervisningslokalerna där är 
nödvändig. Enligt tidigare planering har det s k pelarhuset, Idas skola, kunnat 
användas. Hela utrymmet där behövs emellertid inte och med de svårigheter 
som är förknippade med denna byggnad visar det sig att kostnaderna för en 
renovering av allt att döma kommer att överstiga en nybyggnation inom 
Bäckadals nuvarande fastighet. En väsentligt effektivare nybyggnad, kopplad 
till nuvarande Bäckadal, förordas därför vilket också är möjligt enligt gällande 
detaljplan. Samtidigt ges tekniska nämnden i uppdrag att göra en mer 
djupgående utredning om pelarhusets framtid och användning innan slutlig 
ställning tas beträffande upphandling av nybyggnation på Bäckadalsgymnasiet.  
 

Kultur- och fritidsnämnden 
I förra årets budget gjordes en omfattande förstärkning av biblioteksverksam-
heten. Syftet är att genom meröppet öka tillgängligheten på flera bibliotek, inte 
minst mindre kommundelsbibliotek. Från och med 2023 är satsningen fullt 
utbyggd. 

Föreningslivet har drabbats hårt av pandemin och många insatser har gjorts för 
att underlätta inte minst genom tillfälliga förstärkningar av bidragen till 
föreningar. Den utmanande situation som nu råder med ökade priser påverkar 
föreningslivet på ett betydande sätt. Redan i år avsätts medel för att stödja 
föreningar som drabbas hårt. Under planperioden finns flera stora investeringar 
i anläggningar som bad, friidrottshall och ridanläggningar.  

Under 2023 kommer en ny basutställning på Tändsticksmuséet stå klar. Under 
året har en omfattande dialog förts för att ta fram en Kulturplan som kommer 
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att beslutas i kommunfullmäktige i början av 2023. Den kommer att vara viktig 
de kommande åren för att utveckla kulturverksamheten i Jönköpings kommun. 

Det starka civilsamhälle som finns i vår kommun är av avgörande betydelse för 
ett socialt hållbart samhälle. Den samverkan som finns inom Rådet för 
civilsamhällesfrågor ska fortsätta att utvecklas och stärkas. 

I kommunens investeringsbudget och plan för 2022-2023 återfinns anslaget 
”Offentlig konst”. Anslaget syftar bland annat till att ytterligare stärka 
kommunens arbete med offentlig konst. Kultur- och fritidsnämnden bör ges i 
uppdrag att analysera hur det hittills använts och ge förslag till hur anslaget bör 
användas framåt i tiden i syfte att främja offentlig konst på allmän platsmark. 
Uppdraget bör genomföras i samverkan med tekniska nämnden och 
stadsbyggnadsnämnden. Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen senast i 
april 2023. 
 

Äldrenämnden 
Till följd av demografiutvecklingen tillförs äldrenämnden stora resurser som 
under planperioden uppgår till ca 104 mnkr. Inom nämndens verksamhet 
bedrivs en omfattande vidareutbildning av personal genom det s k 
äldreomsorgslyftet. Det betyder ökad kompetens och stärkt kvalitet i 
verksamheten. Utbildningsinsatserna har bedrivits med riktade statsbidrag som 
nu kommer att ingå i det generella statsbidraget till kommunerna. För att 
säkerställa att utbildningen kan fortsätta tillförs nämnden resurser, 
sammantaget 38 mnkr, som motsvarar det tidigare, riktade statsbidraget. 

Jönköpings kommun, såväl som alla andra kommuner, ansvarar för en stor del 
av landets samlade hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsverksamheten 
inom äldrenämnden har växt och utvecklats sedan kommunen genom 
skatteväxling tog över verksamheten från regionen. Allt mer av sjukvård kan 
bedrivas i hemmet varför denna viktiga verksamhet möter ett över tid ökande 
behov.  

Det ökande antalet äldre i befolkningen tydliggör behovet av ett förebyggande 
arbete för förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. Kommunens öppna 
verksamheter, med träffpunkter och aktiviteter är viktiga, men ännu fler nås 
genom stöd till och samarbete med civilsamhället. Pensionärsorganisationerna 
har exempelvis stor betydelse för många äldre. Bara i Jönköpings kommun 
samlar organisationerna sammantaget flera tusen medlemmar vid olika 
aktiviteter och möten varje månad.  

Planeringen när det gäller äldreboendeplatser ligger fast och ett arbete pågår 
för att skapa fler trygghetsboenden där exempelvis Junehem är aktiva. 
Trygghetsboenden är i många avseenden en bra boendeform med tillgängliga 
bostäder som bidrar till ökad självständighet och bättre livskvalitet.   
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
”Flyktingfonden” behöver nu fasas ut, vilket sker i samband med bokslutet. 
Verksamheten är inte i balans med den finansiering som utgörs av statsbidrag. 
Det kvarstår 12 mnkr, främst i verksamheten som handlar om ensamkommande 
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barn, som inte täcks av statsbidrag. För 2023 tillförs verksamheten 10 mnkr 
och verksamheten måste under året anpassas så att den från och med 2024 
ryms inom den ram som utgörs av statsbidraget. Det bedöms vara möjligt mot 
bakgrund av att färre flyktingar och asylsökande förväntas under kommande år. 
Skulle situationen förändras i det avseendet får nya överväganden göras i 
kommande års budgetarbete.  

Försörjningsstödet förväntas redovisa ett överskott om 16 mnkr. Mot bakgrund 
av prisutveckling och inflation kommer försörjningsstödsnormen att räknas upp 
och 6 mnkr av det redovisade överskottet tillförs nämnden för att kompensera 
för de ökade kostnader som förväntas genom uppräknad norm. Nämndens 
arbete med stöd för vuxna missbrukare redovisar ett underskott och för att nå 
budgetbalans omfördelas resterande 10 mnkr av budgetmedlen avseende 
försörjningsstöd till vuxenområdet.  

Inom barn- och ungdomsvården har stora underskott redovisats och man har 
dessutom haft svårigheter med att rekrytera och behålla personal. 
Verksamheten har inte klarat att handlägga ärenden inom de tidsgränser som 
gäller vilket är allvarligt. Redan under innevarande år har budgeten förstärkts 
med 30 mnkr, en ökning som gäller tills vidare under kommande år. Därutöver 
har nämnden för 2022 tillförts 15 mnkr för att komma till rätta med obalansen i 
ärendehandläggningen. Nämnden har i uppdrag att se över arbetssätt och 
organisering för att utveckla och göra arbetet effektivare. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har lämnat förslag på ny organisation och nytt 
arbetssätt för barn- och ungdomsvården, med fler handläggare och ett utvecklat 
arbetsledningsstöd. Det nya sättet att arbeta, som avser att underlätta såväl 
rekrytering som att behålla personal, har tagits fram inom förvaltningen i 
samverkan med de anställda. Genomförande sker successivt under 
planperioden. Delar finansieras inom den egna verksamheten genom utfasning 
av externt inhyrda konsulter och ett statsbidrag om 5 mnkr som kan tas i 
anspråk. Ett budgettillskott tillförs därutöver nämnden under VIP- perioden 
med 5 mnkr år 2023, 7,5 mnkr år 2024 och 10 mnkr år 2025. Det är viktigt att 
effekterna av organisationsförändringen, med de mål som fastställts för den, 
noga följs upp ekonomiskt och verksamhetsmässigt i nämndens fördjupade 
månadsrapportering till kommunstyrelsen.  
 

Socialnämnden 
Nämnden hade under inledningen av mandatperioden ett underskott som efter 
noggrann analys kunde hänföras till en underfinansiering av socialnämndens 
verksamhet. Det ledde till att nämnden från och med budgeten för 2020 tillförs 
medel med hänsyn tagen till den demografiska utvecklingen. Även om någon 
enkel formel för sådan beräkningar inte låter sig göras är det givet att när 
befolkningen i kommunen växer ökar också antalet personer med behov av 
stöd från funktionshinderomsorgen. Nämnden har därefter haft en ekonomi i 
balans och de senaste åren redovisat ett överskott. Socialnämnden tillförs under 
kommande planperiod sammanlagt 35 mnkr som en följd av den demografiska 
utvecklingen. Under planperioden finns också en omfattande investering i tre 
nya gruppbostäder. 

Nämnden noterar att det finns ett behov av utbildning i verksamheten för att 
långsiktigt kunna upprätthålla hög kompetens och god kvalitet i verksamheten. 
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Socialnämnden har sedan 2020 redovisat överskott och prognosticerar även ett 
överskott för innevarande år. Nämnden har i sitt budgetförslag för 2023 bedömt 
att det finns ett utrymme inom befintlig ram att avsätta 8,5 mkr för att påbörja 
en utbildningssatsning, funktionshinderomsorgslyft, liknande den som 
genomförs inom äldreomsorgen. Nämnden har också ansökt om ett EU-stöd för 
utbildningssatsningen för åren 2023-2025 som, om det beviljas, innebär att 
satsningen förstärks. Det är angeläget att ett arbete med ett 
funktionshinderomsorgslyft påbörjas under 2023. Om EU-stöd ej beviljas 
uppmanas Socialnämnden att återkomma i nästa års budgetarbete för att 
beskriva behoven av en förstärkning för att långsiktigt kunna bedriva ett sådant 
arbete.   
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Undertecknades förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 samt årsbudget för 
2023 enligt bilagd handling. 

 
- Resultatplan, finansieringsplan och balansplan för 2023-2025 med 

årsbudget för 2023 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

- Verksamhetsplan för 2023-2025 med årsbudget för 2023 fastställs 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

- Investeringsplan för 2023-2027 med årsbudget för 2023 fastställs 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

- Resultatplaner, finansieringsplaner och investeringsplaner för 
tekniska nämndens affärsverksamheter 2023-2025 med årsbudget 
för 2023 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
- Exploateringsplan för 2023-2025 med årsbudget för 2023 fastställs 

enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

- Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att öka kommunens 
låneskuld till maximalt 1 150 miljoner kronor.  
 

- Kommunstyrelsen ges följande uppdrag: 
Centralt budgeterat anslag för personalkostnader ombudgeteras till 
nämnderna efter avtalade förändringar av lönenivåer. 

 
- Kommunstyrelsen ges följande uppdrag: 

Centralt budgeterade anslag för hyror, driftsmedel samt 
kapitalkostnader ombudgeteras till nämnderna efter färdigställande 
av nya investeringsprojekt. 

 
- Kommunstyrelsen ges följande uppdrag:  

centralt budgeterade anslag för prisuppräkning av indexerade 
investeringsprojekt 2023 ombudgeteras till nämnderna utifrån 
förändringen i byggkostnadsindex under året. 

 
2. Kommunens skattesats 

 
- Kommunens skattesats för år 2023 fastställs till 21,64 % av 

skatteunderlaget, vilket innebär oförändrad skatt. 
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3. Mål för god ekonomisk hushållning 

 
- Finansiella mål och mål för verksamheten i syfte att uppnå god 

hushållning fastställs enligt förslag till verksamhets- och 
investeringsplan. 

 
4. Taxor och avgifter 

 
- Avgift för Individuell mätning och debitering (IMD) samt 

rivningslov, enklare byggnad fastställs enligt 
stadsbyggnadsnämndens förslag 2022-06-16 § 230 att gälla från och 
med 2023-01-01. 
 

- Förbrukningstaxa för vatten och avlopp 2023 höjs med i genomsnitt 
4 procent enligt tekniska nämndens förslag 2022-06-21 § 87. Den 
nya taxan börjar gälla från och med 2023-01-01. 

 
- Anläggningstaxan för nyanslutningar förändras enligt tekniska 

nämndens förslag 2022-06-21 § 87. Den nya taxan börjar gälla från 
och med 2023-01-01. 

 
- Taxa för fordonsflytt till närmsta ”sparkering” fastställs till 

280kr/flytt och taxa för fordonsflytt för borttransport till annan 
uppställningsplats fastställs till 750kr/flytt.  De nya taxorna börjar 
gälla från och med 2023-01-01. 

 
- Taxor för återställning av mark efter ingrepp på allmän platsmark 

förändras enligt tekniska nämndens förslag 2022-06-21 § 87. Den 
nya taxan börjar gälla från och med 2023-01-01. 
 

- Avgiften för trygghetslarm och den fasta avgiften på äldreboende 
med hemtjänstavgift förändras 2023 så att maxavgiften för 
insatserna 2022 utgör grund för uppräkning med omsorgsprisindex 
(OPI) enligt äldrenämndens förslag 2022-06-15 § 72. Till 2023 
används OPI 2022. Därefter används respektive års OPI på 
motsvarande sätt för årlig uppräkning. Den nya taxan börjar gälla 
från och med 2023-01-01.  
 

- Avgiften för hemteam föreslås utgöra 70 % av dygnsavgiften för 
korttidsvistelse som baseras på den nationellt beslutade maxtaxan. 
Detta enligt äldrenämndens förslag 2022-06-15 § 72. Den nya taxan 
börjar gälla från och med 2023-01-01. 
 

- Avgifterna för hjälp i hemmet, hemsjukvård, enstaka besök 
hemsjukvård samt distributionskostnad för hemsänd lunch föreslås 
räknas upp med omsorgsprisindex (OPI) enligt äldrenämndens 
förslag 2022-06-15 § 72. Till 2023 används OPI 2022. Därefter 
används respektive års OPI på motsvarande sätt för årlig 
uppräkning. Den nya taxan börjar gälla från och med 2023-01-01. 
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- Matkostnaden för insatsen stödfamilj förändras från en 
dygnskostnad till en kostnad per måltid. Kostnaden varierar 
beroende på ålder. För en vuxen föreslås avgiften till 31 kronor för 
frukost, 63 kronor för lunch och 31 kronor för kvällsmat enligt 
socialnämndens beslut 2022-06-14 § 99. Den nya taxan börjar gälla 
från och med 2023-01-01. 

 
5. Övriga beslut och särskilda uppdrag i anslutning till beslut om 

verksamhets- och investeringsplan 
 

- Uppdrag ges till tekniska nämnden att, i samverkan med berörda 
nämnder, utreda möjlig framtida kommunal användning av 
byggnaden Pelarhuset /Idas skola. Utredningen ska också belysa 
konsekvenser av en försäljning av byggnaden. Utredningen 
avseende möjliga framtida handlingsalternativ för Pelarhuset/Idas 
skola ska omfatta en beskrivning av såväl ekonomiska som 
verksamhetsmässiga konsekvenser av utredda handlingsalternativ. 
Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige innan beslut om 
upphandling av nybyggnation av skollokaler på 
Bäckadalsgymnasiet fattas.   
 

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att analysera användandet 
av anslaget Offentlig konst i syfte att främja offentlig konst på 
allmän platsmark. Vidare ges nämnden i uppdrag att lämna förslag 
till hur anslaget kan användas i framtiden i syfte att främja offentlig 
konst på allmän platsmark. Arbetet ska ske i samverkan med 
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden och återredovisas till 
kommunstyrelsen senast i april 2023. 

 

- Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att noggrant 
följa upp och i samband med fördjupade månadsrapporter till 
kommunstyrelsen redovisa i vilken grad den nu planerade 
omorganisationen utvecklat arbetssättet, effektiviserat det och 
påverkat möjligheterna att rekrytera och behålla personal. 

 

- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och individ- och 
familjeomsorgsnämnden medges återkomma till kommunstyrelsen 
om behov av ytterligare resurser uppstår under 2023 för utökning av 
vuxenutbildning samt försörjningsstöd vilket i första hand ska 
mötas med åtgärder som förhindrar eller förkortar 
försörjningsstödsberoende.  

 

- I en ekonomiskt utmanande situation med stora osäkerheter och 
med en lägre budgeterad resultatnivå, är det av yttersta vikt att 
nämnderna visar budgettrohet. Uppdrag ges till nämnderna att iaktta 
stor återhållsamhet vad gäller inköp. 
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- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidare studera de tre olika 
scenarier för framtidens E4, som tidigare utredning presenterat, och 
dess konsekvenser för näringslivet. Kostnaderna täcks inom 
kommunstyrelsens ekonomiska ram.  

 

- Nämnderna ges i uppdrag att beakta vad som i övrigt framgår av 
budgetskrivelsen.  
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