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Sammanfattning
Kristdemokraterna och Moderaterna lämnar härmed förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2022–2024 med budget för 2022. Som grund för förslaget ligger koalitionens förslag till VIP daterad 2021-10-18 med de förändringar som här
föreslås.
Kristdemokraterna och Moderaterna utgör under innevarande mandatperiod den
starkaste oppositionskraften i Jönköping. Vi samlar 28 mandat och har mer än 32
procent av Jönköpings väljare bakom oss. Vi utgör genom en samarbetsöverenskommelse ett gemensamt oppositionsblock och ett tydligt alternativ till styret i
kommunen; ett alternativ som tar ansvar för en sund ekonomi i balans och som
ständigt ska vara redo att styra kommunen om förutsättningarna skulle förändras.
Vår ambition är att konstruktivt och resultatinriktat, i förslag och agerande, bidra
till en fortsatt utveckling av Jönköping. En kommun med välfärd av hög kvalitet,
starkt civilsamhälle och blomstrande näringsliv – men också en kommun med
stora utmaningar att hantera.
Vi kommer under de närmaste åren ha en växande grupp äldre med behov av god
omsorg och goda boendemöjligheter. Vi ser hur ensamhet breder ut sig. Vi ser hur
många barn och unga brottas med psykisk ohälsa och social problematik. Vi oroas
över växande grupper i förskolan, över en långtidsarbetslöshet som biter sig fast
och över en bostadsbrist som lägger hinder i vägen för en växande kommun.
Men vi kan också glädjas åt att vår kommun inför kommande budgetår har mycket
gynnsamma ekonomiska förutsättningar, vilket möjliggjort kraftiga reduceringar
av de effektiviseringar som den styrande Koalitionen i förra årets budget aviserade
inför 2022. Detta välkomnar vi, på samma sätt som vi tydligt står bakom de satsningarna på till exempel språkutvecklande arbete och resursskola och kultur som
styret beskriver i sin budget. Men med utgångspunkt i denna gemensamma bottenplatta ser vi dock att det finns andra vägval att göra. I vår budget ser vi vägar att
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frigöra ytterligare resurser för att kunna göra viktiga satsningar på våra barn, unga
och äldre.
Vår vision är en kommun som investerar i sina barn och unga – och rustar för ett
gott liv för våra äldre. En kommun som med stolthet skapar förutsättningar för en
fungerande vardag i alla våra olika kommundelar – och som förstår att kommunen
är större än staden. En kommun som förstår att vikten av att förebygga istället för
att agera när något redan är skört. En kommun som förstår att trygghet och vilja
till förändring behöver vara intimt länkade för att på bästa sätt möta en utmanande
morgondag.

Ekonomiska förutsättningar
Samhällsekonomiska läget
Beskrivningen av de ekonomiska förutsättningarna utgår ifrån SKRs Budgetförutsättningar för åren 2021–2024, cirkulär 21:35 samt från underlaget till koalitionens VIP.
Under det andra halvåret i år kommer svensk BNP att överträffa den BNP-nivå
som nåddes det första kvartalet 2020, det vill säga före den ekonomiska kris som
coronapandemin utlöste. BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP helåret 2019, året före pandemin. Men för att återföra konjunkturläget till det som
gällde före krisen krävs en BNP-nivå som är högre än så. Den långsiktiga BNPtrenden innebär en viss årlig ökning och en återhämtning av konjunkturen förutsätter att man ”tar igen den tillväxt som gått förlorad”. Att BNP 2021 endast beräknas bli en dryg procent högre än 2019, medan potentiell BNP samtidigt bedöms ha stigit med drygt 3 procent (2019–2021), innebär en försvagning av konjunkturen. BNP-gapet, det vill säga skillnaden mellan potentiell och faktisk BNP,
är fortfarande negativt 2021 och i SKR:s prognos kommer det vara lågkonjunktur
också 2022. Riksbanken meddelade i sin penningpolitiska rapport med prognos
till 2024 att behålla reporäntan på noll procent. Den svenska inflationen, som de
senaste månaderna legat ganska nära inflationsmålet på 2 procent, bedöms bli
högre än 2 procent det närmaste året. Främst beror detta på att elpriserna stigit
kraftigt. Den underliggande, mer trendmässiga, inflationen är lägre och det dröjer
ytterligare ett par år innan KPIF-inflationen mer varaktigt ligger nära 2 procent.
Tabell 1 Nyckeltal för den svenska ekonomin.
Procentuell förändring:

2020

2021

2022

2023

2024

BNP, fasta priser

-2,9

4,3

3,6

1,6

1,4

Inflation, KPIF*

0,5

2,2

2,1

1,8

2,0

Inflation, KPI

0,5

1,9

2,1

1,9

2,3

Källa 1 SKR *KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI.

Sysselsättning
För det andra kvartalet i år var antalet arbetade timmar omkring 2 procent svagare
än det som gällde det första kvartalet 2020 och timgapet (skillnaden mellan faktiska och potentiella timmar) bedöms vara minus 4 procent. Den svaga BNPutvecklingen sedan 2019 har därmed medfört en markant dämpning på arbetsmarknaden. SKR bedömer att den fortsatta återhämtningen för sysselsättningen
kommer att vara relativt sett svagare än återhämtningen för BNP. Den svenska
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ekonomin antas nå ”normalkonjunktur” under den andra halvan av 2023. En tydlig nedgång i andelen arbetslösa väntas ske kommande år, givet hög efterfrågetillväxt 2021–2022, men SKR bedömer att arbetslösheten i flera år kommer att ligga
högre än före krisen.
Tabell 2 Nyckeltal för svensk ekonomi
Procentuell förändring:

2020

2021

2022

2023

2024

Sysselsättning, arbetade timmar, kalenderkorrigerat

-3,8

2,2

2,8

1,2

0,7

Relativ arbetslöshet, procent*

8,8

9

8,5

8,1

7,8

Källa 2 SKR

Skatteunderlagsprognos
Sammantaget förväntas en ökning av antalet arbetade timmar samt en ökning av
skatteunderlaget 2021 och 2022. Den viktigaste intäktskällan för kommuner och
regioner är skatt på arbetsinkomster, som i hög grad är beroende av antalet arbetade timmar. Därmed beräknas det kommunala skatteunderlaget 2021 och 2022
växa med drygt 4 procent, vilket är mer än på flera år. En osäkerhet i prognosen är
alltjämt det faktum att pandemin fortfarande pågår. Uppgången i andelen långtidsarbetslösa hos arbetsförmedlingen är tydlig.
Skatteunderlaget påverkas förutom av konjunkturen också av befolkningens tillväxt och sammansättning. Om befolkningen ökar långsamt ökar också antalet timmar långsammare. SCB har i april reviderat ner befolkningstillväxten för riket det
närmaste decenniet. Det har bland annat att göra med minskade födelsetal och
minskad invandring. Det är främst inom gruppen yngre åldrar där ökningen sker
långsammare samtidigt som befolkningen i de äldre åldrarna ökar.
Den preliminära ökning av beskattningsbara förvärvsinkomster som Skatteverket
publicerade 29 september indikerar att skattunderlaget ökade med 2,1 procent
2020. Detta är en fortsatt inbromsning jämfört med 2018 och 2019. Den höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 2021 och 2022 manifesteras i ett skatteunderlag som också ökar starkt: med drygt 4 procent per år. Främst är det lönesumman som driver uppgången.
Ekonomin kan inte växa snabbare än dess tillgängliga resurser; arbete, kapital och
teknologi. Enligt SKRs kalkyler råder det framgent konjunkturell balans och arbetslösheten beräknas 2025 ligga omkring 7,5 procent. Reallöner och produktivitet, liksom skatteunderlaget följer då en trendmässig utveckling. Dessa ökningar
är måttliga i ett historiskt perspektiv, inte minst då produktivitetstillväxten antas
vara relativt svag framöver. Sammantaget ökar det underliggande skatteunderlaget
med 3,5 procent som genomsnitt åren 2023– 2025.
Tabell 3 Nyckeltal för svensk ekonomi
Procentuell förändring:

2020

2021

2022

2023

2024

Skatteunderlag

2,1

4,3

4,2

3,7

3,3

Källa 3 SKR.
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Generella statsbidrag och kommunernas ekonomiska läge
Kommuner och regioner kom under 2020 att visa ett starkt resultat till följd av de
historiskt stora tillfälliga statsbidragen på grund av pandemin. Även i år ser framförallt kommunerna ut att få starka positivt resultat till följd av återhämtningen i
ekonomin, den positiva bedömningen om skatteunderlagets utveckling och att de
generella statsbidragen även 2021 ligger kvar på en relativt hög nivå. Budgetpropositionen 2022 innebär en lägre nivå på statsbidragen 2022 än de var för år 2021.
För år 2022-2024 minskar regleringsbidragen i enlighet med den beslutade nedtrappningen av de extra generella statsbidragen som beslutades under år 2020.
Samtidigt finns en förstärkning till kommunsektorn med 2,1 miljarder kronor från
år 2022 och en ökning av det generella statsbidraget för äldreomsorg från 2024 då
ett antal riktade statsbidrag övergår till att bli generella. För Jönköpings del innebär det att regleringsbidraget som år 2021 uppgår till 424 mnkr minskar till 259
mnkr år 2024.
Budgetpropositionen 2022 innebär trots satsningar på kommuner och regioner en
lägre nivå på statsbidragen 2022 än de var för år 2021. Det beror på pandemin och
de stora statsbidragstillskotten för år 2020 och 2021.
Finansdepartementet presenterade 2019 en analys om ett prognosticerat finansieringsgap, alltså skillnaden mellan den utgiftsnivå man kan ha i kommuner och
landsting med dagens skattesats och utgiftsnivån som krävs för att bibehålla 2019
års standard, som uppgick till cirka 90 miljarder år 2026. Sedan analysen presenterades har regeringen förstärkt statsbidragen vilket har bidragit till att minska gapet, men det beräknas fortfarande finnas ett stort gap. Detta är en fortsatt utmaning
för kommunerna och behöver hållas i åtanke vid all ekonomisk planering.

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. Viktigt att beakta är att Jönköping höjde sin skattesats med 30 öre år 2019
vilket förbättrade intäkterna årligen med ca 93 miljoner kronor.
Sedan kommunfullmäktige beslutade om VIP 2021-2023 i november 2020 har
skatteunderlagsprognoserna förbättrats både för år 2021 och kommande år under
VIP perioden 2022-2024. Den senaste månadsrapporten för 2021, baserad på redovisning till och med september visar ett positivt resultat för kommunen på 547
mnkr, fördelat på 539 mnkr för den skattefinansierade verksamheten och 8 mnkr
för affärsverksamheten (MilJön). Resultatet är betydligt bättre än det budgeterade
resultatet på 132 mnkr. Skatteberäkningen i september har förbättrat resultatet
med 230 mnkr samtidigt som nämndernas prognoser visar på ett budgetöverskott
på 60 mnkr. Resultatet motsvarar en resultatnivå på 6,3 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag.

Investeringar
Investeringsnivån 2021 ligger på en för Jönköpings kommun hög nivå, 1,1 miljarder kronor. Årets förväntade goda resultat gör att kommunen kan självfinansiera
delar av investeringarna och därmed begränsas lånebehovet. Eftersom kommunens invånarantal ökar blir konsekvensen att fler investeringar i skolor, förskolor,
verksamhetslokaler, idrottsanläggningar och infrastruktur behöver genomföras
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kommande år. Samtidigt finns ett reinvesteringsbehov av äldre anläggningar.
Kommunen behöver ha en god resultatnivå så att investeringarna kan finansieras
med egna medel i tillräcklig omfattning för att kunna behålla den långsiktigt finansiella styrkan och klara soliditetsmålet om 50 procent som kommunfullmäktige beslutat om. I annat fall finns en betydande risk att kommunens låneskuld
kommer att öka kraftigt under kommande år med de höga investeringsnivåerna i
förslaget till investeringsplan 2022-2026.
Tabell 4 Kommunens nettoinvesteringar inklusive exploatering, beräknad soliditet och utveckling av bruttolåneskulden.
2020
Skattefinansierad verksamhet
Affärsverksamhet
(VA och MilJön)
Soliditet i %
Bruttolåneskuld skattefinansierad verksamhet

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

1 059

1 500

1 181

1 334

1 792

1 701

1 348

911

347

401

273

335

372

253

252

179

50%

50%

52%

54%

55%

55%

*

*

450

714

200

218

508

747

*

*

* 1 Beräkningar av soliditet och bruttolåneskuld finns för VIP-perioden 2022-2024.

Ekonomiskt resultat
För att klara en långsiktig god ekonomisk hushållning är det viktigt att kommunen
även framåt har en god resultatnivå med tillräckliga marginaler för en handlingsberedskap om förutsättningarna förändras och för att begränsa kommunens låneskuld. Det finns fortfarande en osäkerhet om konjunkturutvecklingen och det parlamentariska läget när regeringens budgetproposition 2022 ska beslutas sent i höst.
Kommunen behöver även fortsätta effektivisera verksamheten med alltifrån förändrade arbetssätt, användning av ny teknik och förebyggande insatser. Att ta tillvara erfarenheter från coronaåret 2020 både i form av den digitala utvecklingen
och den samverkan och det samarbete som skett både inom och utom kommunkoncernen är viktiga faktorer för framtiden. Resultatnivån i procent visar årets resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag. Resultatnivån klarar Jönköpings målsättning om en resultatnivå på 2 procent i genomsnitt under en treårsperiod. Dock är resultatnivån sjunkande under VIP-perioden.
Tabell 5 Resultatutveckling 2020-2024
Mnkr

Utfall
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Årets resultat

336

132

497*

341

291

265

Resultatnivå i procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag

4,0 %

1,5 %

5,7%

3,8 %

3,1 %

2,8 %

* Prognos månadsrapport augusti

Budget 2022
En ansvarsfull ekonomisk politik är grunden för en välfungerande kommun. Varje
skattekrona ska användas klokt i syfte att inte överbeskatta medborgarna. Den
kommunala verksamheten ska präglas av gott förvaltarskap, hög kvalitet och en
bra arbetsmiljö för personalen.
Kommunens fortsatta utveckling, med behov av omfattande investeringar inte
minst inom välfärdssektorn, kommer innebära stora ekonomiska utmaningar.
Detta kräver goda resultat för att kommunen inte ska dra på sig en orimligt stor låneskuld. En stor låneskuld kommer vid mer normala räntenivåer innebära bety-
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dande kapitalkostnader vilket påverkar vilka resurser vi har för att bedriva kommunens kärnverksamheter. Goda resultat är också en förutsättning för att kommunen ska kunna hantera oväntade situationer på ett rimligt och ansvarsfullt sätt.
Ständiga förbättringar och effektiviseringar måste vara en naturlig del i hela den
kommunala verksamheten. Incitament behöver skapas som främjar ett sådant arbetssätt och som bidrar till ett ansvarsfullt resursutnyttjande.

Ansvarsfulla investeringar
Vår bedömning är att fler investeringar kan genomföras till en lägre kostnad än
vad som budgeterats och detta utan att det får konsekvenser för verksamhetens innehåll. Vi beräknar att våra kostnader för investeringar på sikt kan minskas med
minst 15 procent genom att en mer långtgående prövning av ambitionsnivån på
varje investeringsprojekt görs. Kostnadsminskningen ska inte göras genom att vi
avstår investeringar utan genom kostnadsmässiga effektiviseringar av respektive
investeringsprojekt. Arbetet ska bedrivas med ambitionen att minska våra investeringskostnader med 5 procent 2023, 10 procent 2024 och 15 procent 2025. Som
en följd utav detta minskas hyrespotten med -4,6 mnkr 2023 och -18,0 mnkr 2024.
För att nå målet om minskade investeringskostnader behöver det klargöras vem
som fastställer ambitionsnivån för olika typer av investeringar.
I syfte att nå målet om minskade investeringskostnader samt för att i ökad utsträckning ha kapacitet att leda andra processer som kan ge kostnadsminskningar
vill vi förstärka stadskontorets ekonomiavdelning med tre controllers. Kommunstyrelsen tillförs därför medel för dessa tjänster.

Digitalisering
Vi har under flera år pekat på digitaliseringens möjligheter för att förenkla och effektivisera vårt arbete, öka vår tillgänglighet och servicegrad gentemot invånarna
och för att krympa våra kostnader. Det är glädjande att de styrande partierna nu
äntligen tycks ha sett möjligheterna.
Digitalisering kan inte reduceras till en hårdvarufråga utan måste omfatta utveckling av arbetssätt och kompetensutveckling av personalens digitala kunskaper för
att nå verksamhetsmässiga- och ekonomiska effekter.
Pandemin har påskyndat arbetet med digitalisering och på kort tid hos många
skapat förståelse för dess möjligheter. Trots att flera års förändringsarbete genomförts på bara ett drygt år är vi ännu bara i början av digitaliseringens möjligheter.
Det är av avgörande betydelse att sätta upp tydliga förväntningar vad avser digitaliseringens effekter. Inte minst ekonomiskt. De minskade kommunala kostnader
som digitaliseringen ger behövs för att möta växande ekonomiska behov inom den
kommunala välfärden.
Vi föreslår ett ekonomiskt beting för att driva på digitaliseringen. Vidare bör kommunens digitaliseringsstrategi revideras. Varje nämnd ska tydligt kunna uppvisa
visa vilka arbetsuppgifter och processer som kan och ska digitaliseras och vilka
nyttor som uppstår för medborgarna och de kommunala verksamheterna, vilka
kostnadsminskningar som uppstår till följd av digitaliseringen samt hur denna kan
bidra till en mer hållbar kommun.
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Vi ställer oss bakom den personalförstärkning som föreslås på stadskontoret rörande kommunens arbete med digitalisering men anser att den måste kombineras
med tydliga krav på effekt.
Kommunstyrelsen bör löpande och kontinuerligt följa upp kommunens arbete
med digitalisering och det bör övervägas om ett särskilt digitaliseringsutskott bör
knytas till kommunstyrelsen.

Kompetensförsörjning
Arbetets värde och glädje är centralt i skapandet av det goda samhället. Rätt kompetens och tillräcklig kompetens är dessutom en strategisk fråga för såväl näringslivet som kommunen. Ett nära samarbete mellan olika branschorganisationer och
olika utbildningsanordnare är avgörande för att skapa rätt matchning på arbetsmarknaden. Inte minst är detta en stor utmaning för kommunen i sin roll som arbetsgivare.
Kommunens mest värdefulla resurs är alla våra kompetenta och engagerade medarbetare. Kommunen ska ha höga ambitioner i rollen som arbetsgivare. Vår förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens är avgörande för hur
vi framöver ska kunna fortsätta att säkerställa välfärd och kommunal service. En
sammanhållen arbetsgivarpolitik är av största vikt, likaså det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stor uppmärksamhet behöver också riktas mot skillnader i sjuktal
mellan olika grupper och sektorer med hög personalomsättning.
Flera kommunala verksamheter står inför enorma rekryteringsutmaningar kommande år. Kommunen måste därför våga pröva nya och djärva grepp för att säkerställa sin kompetensförsörjning. Utbildningsförvaltningens arbete med att knyta
till sig nya förskollärare redan under deras utbildning är ett bra exempel. Inrättandet av nya personalgrupper kan också bidra till att lösa kompetensbehov. Exempelvis bör vårdnära servicetjänster inrättas inom äldreomsorgen.
En följd av digitaliseringen är underlättandet av distansarbete. Långt ifrån alla
kommunala arbetsuppgifter är möjliga att genomföra på distans, men de uppgifter
som kan genomföras på distans med bibehållen kvalité bör i ökad utsträckning
kunna ske från bostaden. Möjligheten att arbeta på distans är en konkurrensfördel
och givet de utmaningar kommunen står inför med att behålla och rekrytera medarbetare. Det kan också innebära en ökad lokaleffektivitet, minskad trafik och klimatpåverkan, underlag för lokal utveckling samt ett enklare livspussel för de medarbetare som berörs. Jönköpings kommun måste i absoluta närtid klargöra formerna för hur kommunen långsiktigt ser på och önskar hantera hemarbete.

Övergripande effektiviseringar
Det finns ett flertal möjliga effektiviseringar som kan vidtas utan att göra avkall
på kvalitén i verksamheten eller tillgängligheten för medborgarna. Låt oss få peka
på några.
Så som systemet ser ut idag är varje nämnd fri att göra sin egen bedömning av
vilka IT-system och programvaror man behöver. Samtidigt bär man inte fullt ut
sina IT-kostnader.
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Kommunrevisionen har tidigare pekat på att den kommunala IT-verksamheten
endast till drygt 60 procent bekostas av de som nyttjar den. Kommunrevisionen
har därför föreslagit att IT-avdelningens verksamhet till 80 procent bör finansieras
av avgifter. Prismodellen bör därför ses över. Det måste ske med hänsyn till den
ökade ambitionen gällande digitalisering och ska syfta till ett effektivt resursanvändande.
Det har visat sig att det finns IT-utrustning som inte används och att en del utrustning nyttjas ineffektivt. Det är viktigt att våra styrmodeller är uppbyggda så att de
inte bidrar till överutnyttjande på grund av en för låg prissättning. Mot bakgrund
av detta ges kommunstyrelsen i uppgift att se över nuvarande prissättningsmodell.
Antalet programvaror som används inom kommunen är mycket stort. Ett skäl till
detta är att IT-avdelningen (kommunstyrelsen) inte har befogenhet att styra användarna mot ett färre antal verksamhetssystem och programvaror. Arbetssättet är ineffektivt och kostnadsdrivande. Enligt kommunens IT-policy (antagen av kommunfullmäktige 2008-10-02) ska samtliga större och/eller principiellt viktiga ITinvesteringar kräva godkännande från IT-avdelningens chef innan beslut fattas. Vi
vill betona att det bör vara kommunstyrelsen genom IT-avdelningen som fattar beslut om vilka verksamhetssystem och programvaror som ska användas. Detta för
ökad resurseffektivitet och för att skapa ekonomiskt utrymme för de kostnader
som digitaliseringen initialt kan föra med sig.
Idag saknas tydliga ekonomiska incitament för ett effektivt lokalutnyttjande. Lite
förenklat kan man säga att verksamheterna får ersättning för de hyror de har och
då de lämnar lokaler så minskas budgeten med motsvarande hyresbeloppet för den
lokal de lämnar. Vi önskar se att ett ekonomiskt incitament införs som låter verksamheterna behålla en del av sin hyrespeng då de lämnar lokaler. Detta för att stimulera till ett effektivare lokalutnyttjande.
Den avslutade upphandlingen av nytt avtal för telefoni kommer att minska kommunens kostnader med emellan 4–11,5 mnkr. Vår uppfattning är att 2 mnkr kan
tas i anspråk för att uppfylla det effektiviseringskrav som vi ställt upp gällande digitalisering och att resterande ska föras till resultatet.
Kommunen har under en rad år byggt upp en omfattande flotta av personbilar. Av
såväl klimatmässiga som ekonomiska skäl bör denna radikalt minskas. Mer om
detta under avsnittet om klimat och miljö.

De kommunala bolagen
Ägarnas styrning av de kommunala bolagen sker via allmänna och särskilda ägardirektiv. Vi anser att det ska finnas en tydlig ambition för vilken roll de kommunala bolagen ska spela och vad som förväntas av dessa. Bolagen bör vara aktörer i
samhällsbyggandet och i ökad utsträckning bidra till finansieringen av kommunens kärnverksamheter.
I samband med arbetet med förslag till VIP 2021–2023 slöts en överenskommelse
mellan Koalition för Jönköping och oppositionsblocket bestående av Kristdemokraterna och Moderaterna om att utdelningen ur bolagssektorn för 2021 skulle
uppgå till som mest 50 mnkr. Mot bakgrund av de effekter pandemin haft på den
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kommunala bolagssektorn har inget uttag gjorts under året. För nästa år budgeteras inget uttag i syfte att konsolidera verksamheterna. Långsiktigt är det dock rimligt att åtgärder vidtagits så att underskotten i de utsatta bolagen kraftigt har reducerats och att en utdelning därmed blir möjlig varför vi föreslår ett uttag om 15
mnkr 2023 och 20 mnkr 2024.

Jobb och företagande
Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och en förutsättning för vår gemensamma välfärd. Ett gott näringslivsklimat måste hela tiden stå i fokus för kommunens ansträngningar. Goda idéer och entreprenörskap ska ges alla chanser att få
blomma ut.
Kommunens förvaltningar ska bistå näringslivet med god service, ett gott bemötande och en ökad tillgänglighet. Det ska vara enkelt att som företagare kommunicera och samarbeta med den kommunala förvaltningen.
Kommunen ska genom sina upphandlingar främja lokalt företagande och upphandlingsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som möjliggör för en mångfald av
anbudsgivare. Vidare ska kommunen genom sina upphandlingar stimulera tillkomsten av socialt företagande.
Samtidigt som detta ska beaktas i den utsträckning det är möjligt ser vi också ett
behov av en genomlysning av kommunens upphandlingsrutiner i syfte att klargöra
vilka merkrav som medför fördyringar. Det är inte ett gott förvaltarskap av skattebetalarnas pengar ifall alltför långtgående kravspecifikationer leder till orimliga
kostnadsökningar.
Jönköping ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar. Ytterligare insatser
behöver göras för att möjliggöra mer ledig mark för industri och näringsliv. Bristen på verksamhetsmark får inte stå i vägen för expansion eller nyetableringar. Intresset för att etablera sig i Jönköping är stort. Vi föreslår därför en förstärkning av
näringslivsavdelningen med en medarbetare i syfte att öka möjligheterna för ytterligare företagsetableringar i kommunen.
Ekonomin återhämtar sig väl och i snabbare takt än förväntat efter pandemin. Men
arbetslösheten biter sig fast. Den ökande arbetslösheten kan inte isolerat förklaras
som en pandemieffekt. Faktum är att arbetslösheten ökat under flera år. Mest bekymmersamt är att den långvariga arbetslösheten ökat kraftigt. Åtgärder måste
därför vidtas för att hjälpa fler från bidragsberoende och utanförskap till egen försörjning.
Tabell 6 Arbetslösa och sökande i program
Rapport

2019-01

2019-08

2020-01

2020-08

2021-01

2021-08

ÖPPET ARBETSLÖSA OCH
SÖKANDE I PROGRAM
- därav utan arbete i mer än 6
månader

3 669

3 516

4 123

5 010

4 932

4 184

1 942

2 094

2 229

2 617

2 805

2 583

- därav utan arbete i mer än
12 månader

1 329

1 309

1 478

1 622

1 751

1 706

- därav utan arbete i mer än
24 månader

687

681

737

785

867

841

Källa: Arbetsmarknadsdata 16-64 år Jönköping, Arbetsförmedlingen SoA – Månadsstatistik.
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Tabell 7 Skillnaden i procent per mätpunkt med januari 2019 som referensmånad.
Rapport

diff %
1901-1908

diff %
1901-2001

diff %
1901-2008

diff %
1901-2101

diff %
1901-2108

ÖPPET ARBETSLÖSA OCH
SÖKANDE I PROGRAM
- därav utan arbete i mer än 6
månader
- därav utan arbete i mer än 12
månader
- därav utan arbete i mer än 24
månader

-4%

12%

37%

34%

14%

8%

15%

35%

44%

33%

-2%

11%

22%

32%

28%

-1%

7%

14%

26%

22%

Källa 4 Arbetsmarknadsdata 16-64 år Jönköping. Arbetsförmedlingen SoA - Månadsstatistik.

Ju längre tid man befinner sig i arbetslöshet desto svårare har man att på nytt etablera sig på arbetsmarknaden. Ett deltagande i arbetslivet är en avgörande nyckel
till integration av nyanlända. Genom fler vägar till jobb kan utanförskap brytas
och fler individer kan genom egen försörjning bygga en stabil framtid för sig och
sina familjer.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att utbildning- och arbetsmarknadsnämnden tillförs 10,0 mnkr per år för förstärkta arbetsmarknadsinsatser. Nämnden
bör i samband med detta ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige
med ett förslag om hur resurserna bäst ska användas för att minska beroendet av
försörjningsstöd, minska långtidsarbetslösheten och utanförskapet och bidra till att
fler får en egen försörjning. Ett väl utvecklat samarbete med socialtjänsten är
självklart för att forma de mest effektiva åtgärderna och där välfärdsjobb är en
viktig pusselbit.
Vårt förslag till mer offensiva åtgärder medför en delvis annan disposition av de
medel som finns i konjunkturpotten och ett minskat behov av försörjningsstöd.

Växa och lära hela livet
Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån – utan vart du är på väg. En bra
utbildning är viktig för att ge barn och unga goda förutsättningar i livet. Kunskap
och bildning ger makten att själv forma sitt liv. Chansen att utvecklas och lära nytt
ska vara tillgänglig hela livet, från förskola till studiecirkel. Samtidigt är det viktigt att barn får vara barn. Den kravlösa leken måste ha en självklar plats i barnens
liv.
Barn har olika behov och förutsättningar. De behöver därför olika stöd och stimulans beroende på ålder, mognad och bakgrund. Gruppstorlekarna får inte vara
större än att varje barn kan få sina behov tillgodosedda.
Antalet budgeterade barn redovisas i nedanstående tabell för åren 2022-2024 och
bygger på gällande befolkningsprognos. Beräkningen avseende antal barn inom
förskolan utgår från de ålderskullar som utgör basen i förskolan 1-5 år under hösten och 1-6 år under våren. Beräkningen bygger på att 92 procent av barnen i aktuell årskull efterfrågar förskola eller pedagogisk omsorg.
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Förskola
Under åren med Alliansstyre minskades barngrupperna i förskolan rejält. Den nu
styrande koalitionen avvecklade målet om att barngruppernas storlek ej skulle
överstiga 12 barn i småbarnsgrupp och 18 barn i syskongrupp, sett som ett årssnitt
i kommunen. Detta och de besparingar på förskolan som de genomfört de senaste
åren har ökat barngruppernas storlek. Besparingar som vi motsatt oss och en utveckling som vi beklagar. Siffror från skolverket visar att en alltför stor andel barn
befinner sig i barngrupper som är för stora. 2020 innehöll 49% av barngrupperna i
åldern 4-5 år fler än 18 barn. För småbarnsgrupperna var motsvarande siffra för
barngrupper med fler än 12 barn 45%.
Tabell 8 Andel barn i barngrupper med fler barn än 18 respektive 12 barn.
Jönköping

2020

Barngrupp 4-5 år, andel (%) >18 barn, kommunal

49

Småbarnsgrupper, % med fler än 12 barn, kommunal

45

Källa 5 Skolverket.

Det är viktigt för barn att få tid och uppmärksamhet med en vuxen för att utveckla
färdigheter och förmågor. Samtidigt bidrar det till välbefinnande och en känsla av
trygghet. För detta krävs små barngrupper.
En viktig förutsättning för barns välbefinnande i förskolan samt för pedagogernas
möjlighet att göra ett gott arbete är antalet pedagoger i förhållande till antal barn.
Därför är antalet heltidsanställda per antal barn tillsammans med barngruppsstorleken kanske de två viktigaste strukturella förutsättningarna politiken kan påverka
för barn och anställda inom vår kommunala förskola. Utvecklingen har varit negativ de senaste åren vad gäller antal barn per heltidstjänst. 2020 gick det 5,1 barn
per heltidstjänst.
Tabell 9 Antal barn per heltidstjänst i kommunal förskola.
Jönköping

2020

Antal barn per heltidstjänst, kommunal

5,1

Källa 6 Skolverket.

Målet om barngruppernas storlek bör därför återinföras och kompletteras med målet att det max ska vara 4,8 barn per årsarbetare. För att uppnå dessa målsättningar
är det beräknade behovet en utökning med 14 avdelningar och 42 tjänster utöver
den förskoleutbyggnad som görs på grund av befolkningstillväxten. För att uppnå
detta tillför vi barn- och utbildningsnämndens 9,5 mnkr 2022, 18,5 mnkr 2023 och
27,5 mnkr 2024 för personal- och övriga driftkostnader. Något utökat investeringsanslag för utbyggnad av förskolor har i dagsläget inte inarbetats då det ökade
lokalbehovet kan komma att lösas tex genom inhyrda lokaler. I händelse av att nyproduktion skulle behövas kan barn- och utbildningsnämnden hemställa hos kommunfullmäktige om ytterligare investeringsanslag.
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg är ett viktigt komplement till förskolan och innebär att föräldrar ges en reell möjlighet att välja barnomsorgsform. De små grupper som pedagogisk omsorg erbjuder är helt avgörande för att möta en del barns specifika behov
och bör vara geografiskt tillgängliga i hela kommunen - vilket idag inte är fallet.
Väl medvetna om de svårigheter som funnits vad gäller rekrytering av personal,
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önskar vi att nyrekrytering ändå ges ökad prioritet, att det vid rekrytering än mer
tydliggörs att det även är möjligt för den anställde att ha sina egna barn i gruppen och att villkor, förutsättningar och kostnadsersättningar ses över för att säkerställa
att praktiska frågor inte lägger hinder i vägen.
Grundskola
Varje förälder ska kunna lita på att skolan ger barnen de kunskaper de behöver för
att klara sin skolutbildning och att det sker i en trygg miljö präglad av arbetsro.
Varje elev ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd som krävs för att
kunna nå kunskapsmålen, förverkliga sina drömmar och utvecklas till ansvarskännande medborgare. Alla barn ska känna sig trygga, sedda och blir respekterade för
den de är när de är i skolan eller särskolan. Nolltolerans ska gälla avseende mobbing och rasism.
Under åren med alliansstyre gjordes tydliga satsningar på elevhälsan. En god förmåga att möta barn och elever i alla livets skeenden minskar inte bara risken för
social problematik utan skapar också goda förutsättningar för studier och lärande.
Vi vill förstärka denna satsning och ett första steg är att tillföra barn- och elevhälsan 15,0 mnkr per år med 14 mnkr per år till barn- och utbildningsnämnden och
1,4 mnkr till utbildning- och arbetsmarknadsnämnden.
Av anslaget till barn- och utbildningsnämnden avsätts 3 mnkr till en central pool
som ska kunna täcka upp vid sjukdom och annan frånvaro hos personalen inom
elevhälsan. Resterande 11 mnkr läggs till en central pott ur vilken varje skola kan
söka finansiering av utökad personal inom elevhälsan under förutsättning att den
enskilda skolan själv bidrar till halva kostnaden. Genom denna satsning beräknas
skolornas elevhälsa kunna förstärkas med drygt 30 tjänster. Vi ställer oss därutöver bakom de satsningar på språkstöd och resursskola som ingår i koalitionens
förslag till budget.
Jönköpings kommun är en expansiv kommun. Det innebär ett fortsatt ökat barnoch elevantal vilket medför stora utmaningar för kommunens skolutveckling. Under kommande år behöver nya skollokaler byggas i en historisk omfattning. Det är
av yttersta vikt att investeringarna sker på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt
sätt. I annat fall riskerar ökade kostnader för lokaler att direkt slå mot skolans lönebudget. Vi står fast vid att placeringen av Skeppsbroskolan bör omprövas och
då behovet av skolan skjutits på framtiden så finns tidsmässiga möjligheter för
detta.
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan ska i hög grad utgå från elevernas behov och intressen och bör
därför präglas av mångfald. Ett brett spektrum av både teoretiska och praktiska utbildningar ska erbjudas eleverna, för att på bästa sätt rusta för vidare studier eller
arbete.
Tidigare har en statlig utredning föreslagit att ökad statlig styrning av gymnasieskolans programinnehåll kan bidra till att säkerställa gymnasieskolans kvalité och
samtidigt tillgodose arbetsmarknadens behov av rätt utbildad arbetskraft. Regional
samverkan kring gymnasieskolan är viktigt för att tillgodose näringslivets behov
men utredningens förslag kan också bidra till att Jönköpings elever får svårare att
komma in på just det program man önskar. Om utredningens förslag genomförs
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kan det också komma att påverka vilken inriktning och dimensionering den framtida gymnasieutbyggnaden får.
Till följd av coronapandemin har gymnasieundervisningen (tillfälligt) i stor utsträckning genomförts digitalt. Elevernas åsikter om för- och nackdelar med digital undervisning går isär. Det är dock rimligt att anta att fjärrundervisning och distansundervisning kommer att vara mer omfattande efter pandemin än före densamma. Nämnden bör därför planera för hur en sådan möjlighet kan tas tillvara.
Vuxenutbildning
Det måste finnas möjligheter att påbörja helt nya studier eller att komplettera tidigare utbildning under hela livet. Det innebär att vuxenutbildningen ska vara flexibel och väl utbyggd. Ingen arbetslös bör nekas vuxenutbildning av resursskäl.

Det ska vara tryggt att åldras
Många äldre kommer att vara friska långt upp i åren och kommer aktivt vilja vara med att
både forma och bära vår kommun. Men många kommer också vara i behov av omsorg,
specialanpassat boende och stöd för att bryta ensamhet och isolering.

Fler äldreboendeplatser
Ska det vara tryggt att åldras i Jönköping måste tillgången på äldreboendeplatser vara
god. Med utgångspunkt från Äldrenämndens rapport ”Utblick 2030” fattade kommunfullmäktige därför i februari 2018 beslut om att kommunen fram till år 2032 ska tillskapa 400
ytterligare platser i särskilda boenden för äldre.
Den styrande koalitionen har sedan dess både rivit upp målet om utbyggnaden av äldreboendeplatser samt avvecklat ett äldreboende. En djupt oroande utveckling som, enligt vår
bedömning, kommer att leda till ett underskott på äldreboendeplatser.
Under perioden januari 2019 till mars 2020 i snitt funnits 28 lediga platser i kommunens
särskilda boenden för äldre. 13 av dessa har dock nyttjats för korttidsverksamhet. Under
pandemin har antalet lediga platser av olika skäl tillfälligt ökat. För närvarande, efter sept
2021, är antalet lediga lägenheter på särskilt boende 43 stycken.
Vi motsatte oss nedläggningen av äldreboendet Västerhäll och då Lindgården därtill omvandlas från särskilt boende för äldre till trygghetsboende behöver vi nu skyndsamt tillskapa nya äldreboendeplatser utöver planerade nybyggnationer.
Mot bakgrund av detta tillför vi nämnden 10 mnkr 2022 och därpå följande år 20 mnkr
årligen för 40 nya äldreboendeplatser. Därtill föreslår vi att målet för utbyggnaden av
äldreboendeplatser återinförs men revideras upp till 450 tillkommande platser.
En god platstillgång är inte bara nödvändigt för att möta ett ökat behov utan också för att
kunna hantera situationer där äldreboenden under kortare eller längre tid behöver evakueras för renovering. De äldreboendeplatser som kommer att byggas kommande år kommer
till en inte oansenlig del behöva användas för just detta syfte.
Utöver detta kommer behovet av trygghetsboenden att öka. För att stimulera tillkomsten
av fler trygghetsboenden bör fler riktade markanvisningar göras och äldrenämnden ges i
uppdrag att inom befintlig budget omfördela medel så att subventionen av trygghetsvärdar i trygghetsboende kan erbjudas enligt tidigare nivå.
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I socialtjänstförordningen anges att det på boenden för äldre dygnet runt ska finnas personal som ”utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver hjälp och stöd”. Äldrenämnden förvarnar i sitt VIP-förslag om att detta krav eventuellt inte kan uppfyllas utan
resurstillskott.
Tabell 10 Antal personer med hemtjänst och antal timmar
Antal personer med hemtjänst (exkl. de som bara har
matkorg)
Antal timmar per beslut/månad i hemtjänst

Utfall
2020
1 983

Budget
2021
2 000

2022

2023

2024

2 045

2 095

2 140

35,1

35,0

35,0

35,0

35,0

Tabell 11 Tillkommande platser i särskilt boende

Antal lägenheter i
särskilt boende
inkl. korttid som
används av ÄO,
koalitionens förslag
Bedömning av
behov av ökat
antal platser per
år enligt bedömning i Utblick
2019

Utfall
2019

Utfall
2020

Budget
2021

1 608

1 603

1 500

1 500

1 530

1 608

23

18

31

34

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1 590

1 590

1 790

1 790

1 790

27

40

37

50

57

Minskad ensamhet
Ensamhet och isolering är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Detta gäller
inte minst våra äldre och specifikt gruppen äldre män. Äldrenämndens kartläggning visar också att ensamhet är vanligt bland nyblivna pensionärer, personer som
inte talar svenska, personer med en funktionsnedsättning, socioekonomiskt utsatta
samt personer som nyligen förlorat sin livspartner. Det arbete som inleddes under
förra mandatperioden med fokus på att motverka ensamhet och isolering bland
äldre ska ges fortsatt prioritet. Det särskilda bidrag som inrättades för projekt som
motverkar ensamhet och isolering bör höjas och vi tillskjuter 1 mnkr för ändamålet. Äldrenämnden bör även förändra riktlinjerna för bidraget så att tidigare lyckade projekt kan återupprepas.
Palliativ vård
Ekhagens gästhem bedriver vård i livets slutskede, för de mest sköra och svaga,
som inte klarar av att tillbringa hela sin sista tid i livet i hemmet men som samtidigt inte behöver fortsatt vård på sjukhus. Gästhemmet är också ett viktigt stöd för
anhöriga. Många är berättelserna om hur gästhemmet haft en avgörande betydelse
för att skapa tid och lugn för att ta ett sista farväl.
Vi har motsatt oss Koalitionens förslag om såväl besparingar på Gästhemmet som
förslaget om nedläggning. Vi välkomnar att den styrande koalitionen, efter en
kraftfull opinion, till slut backade från dessa förslag. Den utveckling av palliativa
vårdplatser etc som nu föreslås ställer vi oss bakom. Men vi vill mer. Äldrenämnden bör därför ges i uppdrag att utarbeta förslag om hur befintlig kompetens i palliativ vård på Ekhagens gästhem bättre kan tas tillvara inom hela äldreomsorgen.
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Vidare så bör nämnden utreda hur Ekhagens gästhem kan utvecklas till ett till palliativt centrum, i likhet med det framtida särskilt boende på Åsens Gård för området demens.

En meningsfull fritid
Pandemins effekter
Många föreningar har drabbats hårt av pandemin och de därpå följande restriktionerna och har fått ställa in en stor del av sin verksamhet. För några har det inneburit att aktivitetsunderlaget för kommunala bidrag helt eller delvis försvunnit.
För andra föreningar har inställda sammankomster, tävlingar och evenemang inneburit att traditionella intäktskällor helt plötsligt upphört. Mot bakgrund av detta
höjdes föreningsbidraget tillfälligt. Farhågan finns att konsekvenserna kommer att
kännas vid även under en stor del av 2022. Vi föreslår att 1 miljon kronor ställs
till kultur- och fritidsnämndens förfogande under 2022 för en långsammare
avtrappning av den tillfälliga höjningen än det den styrande koalitionen föreslår.
En bredare kultursatsning
Biblioteken fyller en viktig samhällsfunktion. Det är en plats där människor ges
möjlig-het att söka kunskap om samhället och världen i stort. Det är även en plats
där man kan söka vidga sitt inre liv genom att låna och läsa böcker som öppnar
vyer för vad som är den mänskliga erfarenheten av att vara. Men tillgången till
dessa vidgade vyer är inte enbart isolerad till kommunala bibliotek. Kulturproduktion sker även i andra sammanhang och i andra former. Därför vill vi omfördela en del av den föreslagna satsningen på biblioteken till stöd för kulturproduktion av andra aktörer med 1,0 mnkr 2022 och 2,0 mnkr de därpå följande åren. Vi
anser också att en större översyn bör göras när det gäller bibliotekens öppettider
för att de på bästa sätt ska överensstämma med när invånarna önskar besöka
biblioteken.
Satsning på konstsnö
Konstsnöalliansen är ett samarbete mellan IKHP, IF Hallby SOK och Jönköpings
Slalomklubb. Deras kapacitet att tillverka konstsnö är både begränsad och föråldrad. Detta försvårar föreningarnas verksamhet och minskar också allmänhetens
möjlighet till skidåkning milda vintrar. Skidsporten är inte bara en idrott utan till
stora delar också motion och friskvård för en stor grupp människor utan idrottsliga
ambitioner. Den fyller därmed en viktig funktion för folkhälsan. Mot bakgrund av
detta så föreslår vi en kommunal investering i nya aggregat för konstsnötillverkning. Ett investeringsanslag om 25 miljoner kronor är upptaget i vårt förslag till
investeringsplan. Tanken är att kommunen ska äga aggregaten och ansvara för
större service och underhåll av aggregaten medan föreningarna sköter löpande underhåll och står för driften av anläggningarna. För de kommunala kostnader som
uppstår till följd av investeringen har ett anslag om 0,5 miljoner kronor inarbetats
i kultur- och fritidsnämndens budget.
Grön arena
A6-området är en fantastisk möjlighet för rekreation och friluftsliv nu när inte
byggnation är möjlig. Området ger en möjlighet att centralt i Jönköping utöva friluftsliv och sporter så som cykling, frisbeegolf och löpning med mera. Kultur- och
fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och föreningar ta fram förslag som bygger på A6 Golfklubbs initiativ kring hur Grön
arena uppe vid golf-klubben ska kunna förverkligas.
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Klimat och miljö
Jönköpings har en alldeles unik miljö. Vackra Vättern ger vår kommun en egen
särart och känsla av rymd. Runt om i kommun möter vi lockande miljöer, skönhet
och platser för vila och rörelse. Sjöar och vandringsleder, öppna landskap och
trolska skogar. Vårt hem i världen att värna och njuta av.
Jönköpings kommun ska vara en aktiv aktör i arbetet med klimatomställning.
Kommunen ska så långt det är möjligt göra sig oberoende av fossila bränslen för
t.ex. uppvärmning av fastigheter och arbetet med energieffektiviseringar av kommunala lokaler måste intensifieras och förstärkas.
Det goda förvaltarskapet pekar på vårt ansvar att lämna det vackra och goda vidare till nästa generation. Vårt agerande måste präglas av en helhetssyn med respekt både för nuet och framtiden. På det individuella planet ska vi alla uppmuntras att utveckla en långsiktigt hållbar livsstil. Här har kommunen ett ansvar att
skapa förutsättningarna för att göra det enkelt för oss alla att göra kloka miljöval.
Mandatperioden är snart slut och den styrande koalitionens främsta insats för klimatet, koldioxidbudgeten, är ännu inte upprättad. Det är dags att gå från ord till
handling.
Fastighetsnära insamling av textilier
Snabbmode – det ständiga utbudet av nya stilar till mycket låga priser – har lett
till en kraftig ökning av mängden kläder som produceras och kastas bort. Textilproduktionen använder mycket vatten och mark för att odla bomull och andra fibrer. Det uppskattas att textil- och klädindustrin i världen använde sig utav 79 miljarder kubikmeter vatten under 2015. För att tillverka en enda t-shirt av bomull tyder uppskattningar på att det behövs 2,700 liter färskvatten – en persons dricksvattenbehov i 2,5 år.
Textilproduktionen beräknas stå för omkring 20 procent av de globala rena vattenföroreningarna från färgning och appretering och tvätt av syntetiska kläder står för
35 procent av de primära mikroplaster som släpps ut i miljön. Textilsektorn kan
sägas vara en av de sektorer som globalt sett har högst miljöpåverkan. Av de över
120 000 ton nya textilier som sätts på den svenska marknaden årligen materialåtervinns knappt 5 procent. Vi vill därför genom ägardirektiv ge June Avfall i
uppdrag att utreda hur andelen textil som går till återvinning kan öka, t.ex. genom
en fraktion för textil inom Fastighetsnära insamling (FNI). Detta ska inte ske på
ett sätt som undandrar det återbruk av textiler som sker genom ideella organisationers second hand verksamhet utan fokuserar på den stora mängd textiler som
hamnar i restavfall och bränns.
Borttagen sopsaltning och höjda ambitioner för gc-vägars vinterväghållning
Att andelen cyklister ökar generellt på alla våra cykelvägar under alla årets månader är mycket positivt. Det kan finnas flera faktorer som är med och bidrar till
detta, exempel-vis en ökad användning av vinterdäck för cyklister. Vi kan dock
inte se att sopsaltningen är med och bidrar på ett sådant sätt att det motiverar kostnadsökningen för en så begränsad sträcka. Kostnaden för sopsaltning på sträckan
Bankeryd – Huskvarna har sedan starten säsongen -16/-17 till 2020 varierat mellan 0,9 – 1,7 mnkr, vilket innebär att sopsaltningen beräknas kosta fyra – fem
gånger mer än traditionell vinterväghållning av samma sträcka. Att sprida ut salt
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vid vätterstranden ger dessutom en negativ påverkan på miljön och är ett bekymmer för dem som rastar sina hundar längs strandpromenaden. Vi anser därför att
projektet med sopsaltning ska avbrytas och istället utreda hur vi kan höja ambitionsnivån, för vinterväghållning, för gång och cykelvägar med upptag av grus vid
mildväder även om det är mitt i vintersäsongen. Detta för att bidra till bättre vinterväglag för samtliga gång och cykelvägar.
Förstärkta utredningar kring förorenad mark
Kommunen har som policy att i första hand utnyttja redan exploaterad mark för
nybyggnation och industrietablering. Genom detta kan produktiv mark bevaras för
jord- och skogsbruk. Tyvärr, har det visat sig att en stor del av den exploaterade
marken är förorenad i någon form. För att förhindra framtida miljöskador är det
viktigt att marken saneras före ett nytt markutnyttjande. Kartläggning och sanering av förorenad mark är tidskrävande och kostsamt på grund av mängden och
kombinationen av olika kemikalier. Vi vill snabbare utreda vilka saneringsbehov
som finns och tillför därför miljö- och hälsoskyddsnämnden ytterligare en medarbetare 2022 och en 2023 för utredning av förorenad mark.
Våtmarker
Fram till 1980-talet var det vanligt med utdikning av torvmarker i syfte att öka
den produktiva arealen för jord- och skogsbruk. Senare studier har visat att förmultningen av dessa tidvis tjocka torvlager genererar stora mängder växthusgaser
som koldioxid, metan och lustgas. Samtidigt är produktiviteten på dessa utdikade
marker rätt låg. För att minska klimatpåverkan bör flera av dessa utdikade marker
återställas till sitt ursprungliga tillstånd, genom att gamla diken fylls igen. Det kan
ske till låg kostnad och de återskapade våtmarkerna kommer då att bli viktiga vattenregulatorer i landskapet vid de häftiga regn som förväntas av klimatförändringen. De bromsar och fördröjer kraftiga vattenflöden och minskar risken för
översvämningar. Vi föreslår därför miljö- och hälsoskyddsnämnden tillförs medel
för tillsättande av tjänst som ska arbeta med frågan.
Bygg förvaltningshubbar
En stor grupp av kommunens medarbetare bor på annan ort och pendlar in till Jönköping och Huskvarna. En pendling som till del sannolikt är onödig.
Det har under en längre tid bedrivits ett arbete för att bedöma hur kommunen
framtida behov av förvaltningslokaler kan tillgodoses. Och detta med lokaler placerade i den centrala stadskärnan. Vi tror dock att det är fel väg att gå. Vi borde
istället vända på perspektivet och se de fördelar som följer av att framtida förvaltningslokaler istället placeras utanför den centrala stadskärnan.
Vi vill istället bygga förvaltningslokaler i Bankeryd, Taberg och Kaxholmen. Tre
förvaltningsmässiga "hubbar" där administrativ personal kan jobba del av arbetsveckan istället för att pendla in till förvaltningslokaler i Jönköping och Huskvarna.
Hubbarna skulle i vårt förslag ersätta byggandet av en ny förvaltningsbyggnad i
Jönköping. Hubbarna kan utformas som kontorslokaler där medarbetarna inte har
fasta arbetsplatser utan där varje kontorsarbetsplats kan användas av olika medarbetare under veckan.
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Genom att flytta ut arbetsplatser från Jönköping/Huskvarna kan trafikmängden in
till städerna minska i rusningstid och därmed minska trängseln och vår klimatpåverkan.
Minska kommunens bilinnehav
Av kommunens 750 personbilar och lätta lastbilar 2017 kördes hela 232 bilar
mindre än 3 mil per arbetsdag (<753 mil fördelat på 251 arbetsdagar). Även om
man räknade bort bilar som nyligen hade tagits i bruk så var det ändå ett stort antal bilar som användes till relativt korta körsträckor varje dag. Och kommunens
bilinnehav har fortsatt vara stort.
Rimligtvis borde flera av dessa resor kunnat genomföras med kollektivtrafik eller
genom nyttjande av bilar ur bilpool. Ett stort ökat eget bilinnehav torde sålunda ha
bidragit till ett ökat bilåkande och en onödig klimatpåverkan, vilket inte var avsikten. Tillverkningen av bilar innebär i sig en klimatpåverkan varför ett minskat antal kommunala bilar borde vara önskvärt. Genom att tillåta medarbetare som önskar det att använda sin egen bil i tjänsten borde vi kunna minska antalet kommunägda bilar och därmed också investeringsanslagen för detta. Vårt förslag är
därför att kommunens innehav av personbilar minskas med totalt 180 bilar under
de kommande tre åren. Minskningen ska ske på ett sådant sätt att hemtjänst och
andra verksamheter som oundgängligen måste nyttja bilar inte drabbas.

Stadsutveckling
Jönköping är en stor kommun med en fantastisk variation och starka lokala identiteter. Platser som Bottnaryd, Bankeryd, Gränna, Huskvarna, Tenhult, Lekeryd,
Taberg, Ölmstad, Norrahammar och centrala Jönköping bjuder på en fascinerade
mångfald både i karaktär och natur. Lägg till det alla andra levande samhällen,
våra vackra sjöar och en vidsträckt landsbygd, så skapas en bild av en alldeles
unik kommun med goda möjligheter för boende, försörjning och rekreation.
Vår ambition är att tillväxt och utveckling ska ske i hela kommunen, inte enbart
genom förtätning av de centrala delarna av Jönköping. Vi vill tillskapa fler villatomter, säkerställa service och mark för etablering av olika verksamheter, stimulera lokala näringar, säkerställa god tillgång på bredband och göra det möjligt att
både ha familjeliv och arbetsliv i kommunens olika delar. Likaså vill vi slå vakt
om gröna näringar, jord- och skogsbruk, som är centrala för en livsnödvändig produktion och för ett öppet landskap.
En hållbar vardag utanför centralorterna kräver också respekt för att bilen för
många har en roll att spela för att lägga livspusslet. Vårt miljöengagemang och
våra initiativ för att ta hänsyn till klimatutmaningen kan ta sig olika konkreta uttryck i livets och vardagens olika faser.
Förstärk stadsbyggnadskontoret
I ett osäkert konjunkturläge är det extra angeläget med en hög planberedskap och
snabb handläggning av bygglov. Behovet av nya bostäder i Jönköping är stort och
vi ligger efter med bostadsbyggnation. Många företag knackar också på dörren
och vill etablera sig här. Det är viktigt att vi har ett högt tempo och kan svara mot
de önskemål och för-väntningar som finns. Vi får inte gå miste om etableringar på
grund av bristande resurser på stadsbyggnadskontoret. Därför vill vi förstärka be-
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manningen på stadsbyggnadskontorets plan- och bygglovsavdelningar med ytterligare tre medarbetare, två från 2022 och ytterligare en från 2023. Utökningen motsvarar en ökad kostnad i jämförelse med koalitionens förslag med 1,4 mnkr 2022
och 2,1 mnkr 2023 och 2024.
Förstärkningen innebär också att stadsbyggnadsnämndens intäktsbortfall på grund
av den ”rabatt” på bygglovavgiften som erhålls om de lagstadgade handläggningstiderna inte hålls, bedöms kunna reduceras med 0,5 mnkr.
Avstå satsningen på en mobilitetslots
Hållbart resande innefattar inte endast miljöaspekter utan betyder även flexibilitet
och framkomlighet för de olika trafikslagen. Man måste ha en syn på trafikslagen
som komplement till varandra – inte uteslutande varandra. Framförallt vid planering av nya bostadsområden, stadsdelar eller omvandling av verksamhetsområden
är det av särskild vikt att planering sker så att de fyra trafikslagen kompletterar
varandra. Vi anser det inte nödvändigt att inrätta den mobilitetslots som föreslagits och som ansvarig förvaltning har fått i uppdrag att genomföra då dess uppgifter rimligtvis bör kunna hanteras inom redan befintlig verksamhet. Det mesta som
en mobilitetslots skulle arbeta med bör hanteras inom ramen för de avtal som
skrivs mellan kommunen och byggaktörer. Förändring gentemot liggande förslag
är 2022 – 0,8, 2023 – 2,4 och 2024 – 4 miljoner kronor.
Förbättrad beredskap
Räddningstjänstens förmåga att förse kommunens verksamheter med reservkraft
behöver ökas. I koalitionens förslag finns inarbetat ett investeringsanslag för inköp av reservkraftverk. Vi vill öka takten i utökningen med ytterligare ett reservkraftverk per år, motsvarande en investering på ytterligare 0,5 mnkr per år 2022 –
2024.
Underhåll och infrastruktur
Genom appen ”Trivs i JKPG” har invånare möjlighet att anmäla hinder i trafiken.
En vanlig anmälan är av så kallade ”potthål” i vägen, som ofta kan bero på att beläggningen är utmattad av upprepade trafiklaster eller att vägbanan inte har en tillräckligt god dränering. En kommunal kärnuppgift är att bygga, förbättra och underhålla det kommunala vägnätet. Därför avser vi förstärka gatuunderhållet med
2,0 mnkr 2022, 3,0 mnkr 2023 och 4,0 mnkr 2024.
Satsningar på sjölivet och våra hamnar ska fortsätta som tidigare aviserats i programmet för upprustning. Detta är delvis en fråga för båtintresserade i kommunen
men även viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv. Det är av betydelse att i arbetet
med hamnarna övergå från i huvudsak muddring även till andra åtgärder som tydligare kommer kommunens invånare till del och glädje. I investeringsbudgeten ges
ett investeringsutrymme på 1,5 miljoner kronor med ökning av budget för driftoch kapitalkostnader för löpande underhåll 0,4 mnkr 2022 och 0,5 mnkr 2023 och
2024.
För att ytterligare ge besöksnäringen lite skjuts vill vi ge i uppdrag till tekniska
nämn-den att se över möjligheten till ställplatser för husbil i centrala delarna av
Jönköping under sommartid.
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Kommunens markinnehav
Kommunfullmäktige antog i september 2020 Program avseende jordbruksmarkens värde i samhällsplaneringen. Programmet innebär att kommunens framtida
inriktning är att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark inte ska ske. Vi föreslår att tekniska nämnden ges i uppdrag att sälja den jordbruksmark som ingår i
fastighetsinnehavet och i stället köpa annan mark som är lämplig för byggnation.
Vi föreslår också att budgeten för markinköp ökas med 10 miljoner kronor. Vidare
vill vi ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten till långsiktig avkastning från kommunens skogsinnehav samt hur skogsinnehavet påverkar kommunens utbyggnads-strategi.
Höj parkeringsböterna
Vi föreslår en höjning av avgiften för parkeringsförseelser vad gäller parkering-24
h respektive betalparkering på både gatumark och tomtmark med 100 kronor utöver koalitionens förslag till 700 kronor i stället för 600 kronor. Avgiften för parkering på plats för rörelsehindrad utan tillstånd föreslås höjas 100 kronor ytterligare
utöver koalitionens förslag till 1 300 kronor. Detta beräknas ge en ökad intäkt på
ca 1,7 miljoner kronor.
Möten och konferenser på herrgården
Sedan ett antal år äger och driver kommunen konferensverksamhet i Rosenlunds
herr-gård. I nuläget bedrivs verksamheten utan intäktskrav och förvaltningar kan
utan kostnad boka och nyttja lokalerna. Vi anser att det är rimligt med ett intäktskrav, om än blygsamt, för verksamheten vilket bedöms generera en intäkt på 0,5
mnkr per år.
Fler hundrastgårdar
Vi har idag två hundrastgårdar i kommunen och efterfrågan på fler är stor. Med
den befolkningsökning vi har och kan förvänta oss under överskådlig tid innebär
det även att antalet hundar kommer att öka. Precis som med lekplatser för barn är
det viktigt att hundar får utrymme för ett aktivt liv och att de finns utspridda och i
närheten av områden där många hundar bor. För att kunna möta efterfrågan på ett
klokt sätt är det viktigt att det finns ett bra urval av platser att välja på när en förfrågan om att anlägga en hundrastgård inkommer till Tekniska kontoret.

Starka skyddsnät när livet är skört
En förstärkt socialtjänst
Ett samhälle byggt på gemenskap och respekt är ett samhälle som också finns där
när livet är skört. En välfungerande socialtjänst har till uppgift att fungera som det
yttersta skyddsnätet.
Socialtjänstens fokus behöver i stor utsträckning ligga på att förebygga, förhindra
och bryta social problematik och utanförskap, men beredskapen för att hantera
akuta situationer behöver också vara god. Socialtjänsten behöver också utveckla
goda samverkansformer med civilsamhället, kultur- och fritidsförvaltningen och
skolans värld för att genom tidiga insatser förhindra att unga människor hamnar i
destruktiva sammanhang.
Socialtjänsten arbetar allt mer med så kallade hemmaplanslösningar för att undvika placering i familjehem eller på institution.
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Tyvärr kan vi konstatera att allt fler unga lider av psykisk ohälsa och lever i social
utsatthet och med en social problematik. En utveckling som accelererat kraftig under mandatperioden. Vi har under det senaste året vid upprepade tillfällen föreslagit att socialtjänsten akut skulle tillföras ekonomiska resurser för att hantera ett
växande antal ärenden. Vi har inte fått något gehör för detta.
Under försommaren gjorde en Lex Sarah-anmälan då socialtjänsten inte längre
kunde säkerställa det grundläggande skyddet av barn. Ärenden blev liggande på
hög och utredningar slutfördes inte inom lagstadgad tid.
Nu måste vi vända utvecklingen.
Koalitionen tillför nämnden 10 mnkr årligen, men det räcker inte. Vi skjuter till 5
mnkr ytterligare per år för socialtjänstens arbete med barn och unga. Vi vill också
ge individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att återkomma till fullmäktige
med ett förslag på hur medlen bäst disponeras men hänsyn till aktuell situation. Vi
ser det dock som självklart att en förstärkning av myndighetsutövning och familjebehandling, fler kvalificerade kontaktpersoner på heltid, ett utvecklat föräldrastöd och öppenvård ingår i satsningen. Man kan även överväga om ersättningen
till kontaktpersoner och kontaktfamiljer behöver justeras.
Den strategi som nämnden tar fram ska formuleras i dialog med barn- och utbildningsnämnden (och regionen). Vår satsning på barn och unga inbegriper också en
stor satsning på skolans elevhälsa. Det är endast genom ett gemensamt arbete som
vi kan vända trenden.
2016 etablerade kommunen ett HVB-hem i egen regi för flickor. 2022 inrättas ett
för pojkar. Etableringarna har tagit orimligt lång tid då beslutet fattades redan
2014. Från 2018 finns också beslut om att inrätta ett tredje HVB-hem. Nämnden
bör ges i uppdrag att skyndsamt till fullmäktige redovisa hur planeringen ser ut för
tillskapandet av detta.
Vi har under ett antal år sett en liberaliserad inställning till narkotika bland unga
människor. En utveckling som oroar. Droghandel är central inom den organiserade kriminaliteten och det allt mer ökade våldet. Vi behöver få till stånd en attitydförändring. Därför inrättar vi ett tillfälligt föreningsbidrag som projektbaserat
kan ges till det föreningar som arbetar mot drogbruk och liberalisering.
Trygga familjer är en förutsättning för goda uppväxtvillkor. Därför ska kommunen prioritera familjestöd i olika former. Samarbete mellan familj, skola, socialtjänst, kultur- och fritidsförvaltningen och civilsamhällets alla olika aktörer bidrar
till starka och trygga strukturer runt varje barn. Att skapa lättillgänglig och användbar information för att stötta föräldrar i olika livssituationer ska ha fortsatt
hög prioritet.
Jönköping ska vara tillgängligt för alla. En funktionsnedsättning får inte vara ett
hinder för den som vill arbeta, utbilda sig, ha en aktiv fritid eller engagera sig i
föreningslivet. Kommunens olika verksamheter samt gator och torg ska så långt
som möjligt vara anpassade för alla våra invånare. Det är viktigt att vi har förståelse för allas våra olikheter. Vi anser det viktigt att arbeta pådrivande för att göra
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Jönköping mer tillgängligt i praktiken. Arbetet sker i samråd mellan politik, intresseorganisationer, näringsliv och medborgare.
Vi är stolta över att Jönköpings kommun under alliansstyret blev utnämnd till
bästa LSS-kommun. Detta var ett kvitto på att var på rätt väg och att kommunen
stod upp för den rättighetslagstiftning som LSS är. Vi kommer dock inte nöja oss
med detta utan fortsätta verka för att en ny LSS-lagstiftning kommer på plats och
att vi får en ansvarig huvudman för personlig assistans. LSS ska fortsätta innebära
ökad valfrihet, mer inflytande och bättre livskvalitet för människor med olika former av funktionsnedsättningar.
Habiliteringsersättningen, eller ”flitpeng” som den ibland kallas, är en ersättning
som betalas ut till en del personer som deltar daglig verksamhet. Vi tillskjuter 1
mnkr årligen för en revidering av densamma.
Inom äldreomsorgen har vi framgångsrikt prövat att låta gymnasieungdomar helgtid arbeta extra på kommunens äldreboenden. Detta för att utveckla det sociala innehållet. Nu vill vi ta nästa steg och vidga arbetet till funktionshinderomsorgens
gruppbostäder. Det skulle bidra till en rikare fritid.

Undertecknades förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
1. Verksamhets- och investeringsplan 2022-2024 samt årsbudget för 2022
enligt bilagd handling.
-

Resultatplan, finansieringsplan och balansplan för 2022-2024 med årsbudget för 2022 fastställs enligt förslag från Andreas Sturesson (KD)
och Peter Jutterström (M) 2021-11-04.

-

Verksamhetsplan för 2022-2024 med årsbudget för 2022 fastställs enligt förslag från Andreas Sturesson (KD) och Peter Jutterström (M)
2021-11-04.

-

Investeringsplan för 2022-2026 med årsbudget för 2022 fastställs enligt förslag från Andreas Sturesson (KD) och Peter Jutterström (M)
2021-11-04.

-

Resultatplaner, finansieringsplaner och investeringsplaner för tekniska
nämndens affärsverksamheter 2022-2024 med årsbudget för 2022 fastställs enligt förslag från Andreas Sturesson (KD) och Peter Jutterström
(M) 2021-11-04.

-

Exploateringsplan för 2022-2024 med årsbudget för 2022 fastställs enligt förslag från Andreas Sturesson (KD) och Peter Jutterström (M)
2021-11-04.
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-

Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att öka kommunens låneskuld
till maximalt 800 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.

2. Kommunens skattesats
-

Kommunens skattesats för år 2022 fastställs till 21,64 % av skatteunderlaget, vilket innebär oförändrad skatt.

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
-

Förändrad taxa inom bygglov, detaljplanering, kartor, mätning samt
dispenser från trafikföreskrifter fastställs enligt stadsbyggnadsnämndens förslag 2021-06-17 § 284 att gälla från och med 2022-01-01.

-

Förändrad taxa för automatiska brandlarm fastställs enligt stadsbyggnadsnämndens förslag 2021-06-17 § 282 att gälla från och med 202201-01.

-

Förändrad taxa för tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
fastställs enligt stadsbyggnadsnämndens förslag 2021-06-17 § 282 att
gälla från och med 2022-01-01.

-

Förbrukningstaxa för vatten och avlopp 2022 höjs med i genomsnitt
4 procent enligt tekniska nämndens förslag 2021-06-16 § 105. Den nya
taxan börjar gälla från och med 2022-01-01.

-

Anläggningstaxan för nyanslutningar förändras enligt tekniska nämndens förslag 2021-06-16 § 105. Den nya taxan börjar gälla från och
med 2022-01-01.

-

Taxor för Visingsötrafiken, sjösättning vid kommunala båtramper, begravning av smådjur på Axamo smådjursbegravningsplats, samt extra
evenemang förändras enligt tekniska nämndens förslag 2021-06-16 §
105. Förändrade taxor tillämpas från och med 2022-01-01.

24

-

Taxor för elsparkcyklar fastställs till 5 kr per cykel och dygn, samt en
grundavgift på 715 kr per tillstånd och år. Den nya taxan börjar gälla
från och med 2022-01-01.

-

Taxor för parkering och avgift för felparkeringsförseelser förändras enligt Tekniska nämndens förslag 2021-06-16 § 105 med följande undantag som framgår av bilaga till VIP-förslag från Kristdemokraterna och
Moderaterna. Kontrollavgift och parkeringsanmärkning för att parkerat
längre tid än tillåten tid eller parkerat utan att visa att avgift eller motsvarande är betald fastställs till 700 kronor. Kontrollavgift och parkeringsanmärkning för att parkerat på plats för rörelsehindrad utan giltigt
tillstånd fastställs till 1300 kronor. Förändrade taxor och avgifter tilllämpas från 2022-01-01.

5. Övriga beslut och särskilda uppdrag i anslutning till beslut om verksamhets- och investeringsplan
1. Nämnderna ges i uppdrag att beakta vad som framgår av Kristdemokraternas och Moderaternas budgetskrivelse.
2. Kommunstyrelsens budget förstärks med 2,1 mnkr per år 2022, 2023

och 2024 i syfte att förstärka ekonomiavdelningen med tre medarbetare
(controllers).
3. Kommunstyrelsens budget förstärks med 0,7 mnkr per år 2022, 2023

och 2024 i syfte att förstärka näringslivsavdelningen med en årsarbetare.
4. Stadsbyggnadsnämndens plan- och bygglovsavdelning tillförs medel
för ytterligare årsarbetare: 1,4 mnkr 2022, 2,1 mnkr 2023 och 2,1 mnkr
2024.
5. Tekniska nämnden tillförs 0,4 mnkr 2022 samt 0,5 mnkr 2023 och
2024 för skötsel och utveckling av våra hamnar. Av dessa avsätts 0,2
mnkr för ökade drifts- och kapitalkostnader till följd av ett ökat investeringsutrymme och resterande för löpande underhåll.
6. Tekniska nämnden tillförs 2 mnkr 2022, 3mnkr 2023 och 4 mnkr 2024
till ökat gatuunderhåll.
7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillförs 0,4 mnkr per 2022 och 0,7
mnkr 2023 och 2024 för utredning av saneringsbehovet av förorenad
mark.
8. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillförs 0,4 mnkr per 2022 och 0,7
mnkr 2023 och 2024 för utredning av åtgärder rörande våtmarker.
9. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 9,5 mnkr 2022, 18,5 mnkr 2023
och 27,5 mnkr 2024 i syfte att i syfte att minska barngruppernas storlek
till 12 barn i småbarnsgrupp och 18 barn i syskongrupp.
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10. Barn-och utbildningsnämnden tillförs 14 mnkr årligen för förstärkt
elevhälsa i enlighet med vad som framgår i budgetskrivningen.
11. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillförs 10 mnkr årligen för
förstärkta arbetsmarknadsinsatser.
12. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillförs 1,4 mnkr per år till
förstärkt elevhälsa.
13. Äldrenämnden tillförs 10 mnkr 2022 samt 20 mnkr 2023 och 2024 för
tillskapande av 40 äldreboendeplatser.
14. Äldrenämnden tillförs 1 mnkr årligen för förstärkta insatser mot ensamhet och isolering.
15. Äldrenämnden tillförs 0,5 mnkr 2022 för inköp av skyddsutrustning.
16. Individ- och familjeomsorgsnämnden tillförs 15 mnkr årligen för
ökade insatser rörande barn och unga. Nämnden ges i uppdrag att i maj
2022 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur medlen
ska disponeras.
17. Socialnämnden tillförs 1 mnkr årligen för förstärkning av habiliteringsersättningen.
18. Socialnämnden tillförs 0,5 mnkr 2022 och 1 mnkr per år 2023 och
2024 för inrättandet av ”Ung omsorg” på gruppboenden.
19. Kultur- och fritidsnämnden tillförs 0,5 mnkr per år för att täcka de
kostnader som uppstår till följd av investeringar i nya aggregat för
konstsnötillverkning.
20. Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1,0 mnkr 2022 för minskad
avtrappning av tillfällig höjning av föreningsbidragen.
21. Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 mnkr 2022 och 2023 för ett tillfälligt föreningsbidrag mot droger.
22. Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 mnkr 2022 och 2 mnkr 2023 och
2024 i ökat anslag till kulturproduktion.
23. Kultur- och fritidsnämnden tillförs 0,5 mnkr per år till drift av konstsnöanläggning.
24. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna
och nämnder ytterligare bereda de investeringar som planeras för att
åstadkomma en minskad investeringskostnad om 5 procent 2023 och
10 procent 2024 - och som en följd utav detta minskas hyrespotten
med 4,6 mnkr 2023 och 18,0 mnkr 2024.
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25. Kommunstyrelsens konjunkturpott minskas med 15 mnkr 2022 och 5
mnkr 2023.
26. Uttag görs ur flyktingfonden med ytterligare 5 mnkr 2022, utöver
koalitionens förslag.
27. Samtliga nämnder åläggs att minska sina kostnader genom digitalisering motsvarande 0,3 % 2022, 0,4 % 2023 och 0,5 % 2024.
28. Kommunens innehav av personbilar ska minska med 180 stycken.
Minskningen sker genom en stegvis avveckling av 70 bilar 2022, 60
bilar 2023 och 50 bilar 2024, vilket minskar nämndernas kostnader
med 4,5 mnkr 2022, 8,4 mnkr 2023 och 11,6 mnkr 2024.
29. Koalitionens förslag gällande verksamheten mobilitetslots inom stadsbyggnadsnämndens ramar stryks motsvarande 0,8 mnkr 2022, 2,4
mnkr 2023 och 4,0 mnkr 2024.
30. Stadsbyggnadsnämndens budget justeras för minskade avgiftssänkningar av bygglovsavgifter.
31. Tekniska nämndens medel för sopsaltade cykelvägar utgår helt, vilket
frigör 0,6 mnkr per år under perioden 2022-2024.
32. Konferensverksamheten på Rosenlunds herrgård avgiftsbeläggs motsvarande en intäkt på 0,5 mnkr per år i tekniska nämndens budget.
33. Individ- och familjeomsorgsnämndens budget för försörjningsstöd
minskas med 4 mnkr årligen.
34. Äldrenämndens budgetram justeras utifrån beslutade nedläggningar av
Västerhäll och Lindgårdens äldreboende.
35. Kultur- och fritidsnämndens anslag för biblioteksverksamhet reduceras
med 1 mnkr 2022 och 2 mnkr 2023 och 2024.
36. Kommunstyrelsen uppdras att göra nödvändiga ombudgeteringar mellan nämnderna i relation till föreslagna effektiviseringar gällande digitalisering och kommunens samlade bilinnehav.

Särskilda uppdrag
37. Kommunstyrelsen i nära samverkan med stadsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att pröva möjligheten att utöka biosfärsområdet Östra Vätterbranterna och belysa konsekvenser och nyttor av en sådan utvidgning.
38. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samverkan med övriga nämnder,
analysera och klargöra hur ekonomiskt utrymme som bedöms skapas
efter genomförd upphandling av telefonitjänster kan nyttogöras för
fortsatt utvecklingsarbete med digitalisering.
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39. Kommunstyrelsen i nära samverkan med övriga nämnder och bolag
ges i uppdrag att utveckla det gemensamma arbetet med kompetensförsörjning.
40. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samråd
med besöksnäringen utreda hur kommunens yrkesutbildningar inom
området hotell, turism och restaurang kan stärkas, med målsättningen
att fler av de elever som antas ska genomföra utbildningen.
41. Bristen på personal inom besöksnäringen är akut i pandemins spår varför utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda
möjligheterna till ett snabbspår inom Vuxenutbildningen för att försörja besöksnäringen med kompetens. Detta bör ske i tätt samråd med
besöksnäringen.
42. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden medges återkomma till kommunstyrelsen om behov
av ytterligare resurser uppstår under 2021 för utökning av vuxenutbildning samt försörjningsstöd vilket i första hand ska mötas med åtgärder
som förhindrar eller förkortar försörjningsstödsberoende.
43. Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utveckla och stärka sitt arbete mot främlingsfientlighet och rasism.
44. Barn- och utbildningsnämnden i samverkan med tekniska nämnden ges
i uppdrag att omgående pröva möjligheter för en temporär lösning för
förskoleplatser i Norra Unnaryd i avvaktan på att planerade utökningar
av förskoleplatser i skolområdet står klara.
45. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inför nästa års arbete med
verksamhets- och investeringsplan ta fram ett beslutsunderlag avseende hyrcykelsystem.
46. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i nära samverkan med tekniska nämnden ta fram en plan med förslag om vinterbelysningsanläggningar med avseende på ambitionsnivå, utformning och ansvarsfördelning.
47. Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till ökad individualisering av fritidsaktiviteter för personer i gruppbostäder genom
kontaktperson eller någon form av kontaktmannaskap.
48. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över och klargöra vem som fastställer ambitionsnivån för olika typer av investeringar.
49. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa vilka verksamhetssystem
och programvaror som ska användas inom kommunens verksamheter.
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50. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kommunens upphandlingsrutiner i syfte att klarlägga vilka merkrav som medför fördyringar.
51. Kommunfullmäktiges beslut i VIP 2020-22 om att avveckla ett särskilt
boende för äldre om 30 platser rivs upp.
52. Uppdrag ges till miljö- och hälsoskyddsnämnden att utreda förutsättningar för att anlägga mer våtmarker för att minska utsläppen av växthusgaser och att anpassa marken till ett förändrat klimat.
53. Tekniska nämnden uppdras att utreda möjligheten för fler riktade markanvisningar för byggnation av trygghetsboende.
54. Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda hur vi kan höja ambitionsnivån för gång och cykelvägar med upptag av grus vid mildväder
även om det är mitt i vintersäsongen.
55. Uppdrag ges till tekniska nämnden att se över möjligheten till ställplatser för husbil i centrala delarna av Jönköping under sommartid.
56. Tekniska nämnden ges i uppdrag att sälja jordbruksmark som ingår i
fastighetsinnehavet och istället köpa annan mark som är lämplig för
byggnation.
57. Tekniska nämnden uppdras att utreda möjligheten till långsiktig avkastning från kommunens skogsinnehav samt hur skogsinnehavet påverkar kommunens utbyggnadsstrategi.
58. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna och
föreslå eventuella åtgärder för att kommunen ska ha en bränslereserv
för att klara transporter och nödvändiga mobila insatser under två
veckors tid.
59. Barngruppernas storlek ska vara 12 barn i småbarnsgrupperna och 18
barn i syskongrupperna sett som ett kommunsnitt över ett år.
60. Antalet barn per årsarbetare i förskolan ska maximalt vara 4,8 barn.
61. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med familjecentralernas olika aktörer ta fram en strategi gällande familjecentralernas framtida inriktning, omfattning och placering.
62. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att kartlägga vilken kunskap som finns bland skolans personal gällande hur olika funktionsnedsättningar påverkar förmågan till inlärning samt att redovisa utredningens slutsatser i samband med VIP 2023-2025.
63. Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheten att upplåta skollokaler i
form av klassrum och aulor.
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64. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder och föreningar att ta fram förslag på hur Grön arena uppe vid
Jönköpings golfklubb ska kunna förverkligas.
65. Återinför målet om 450 tillkommande platser i särskilda boenden för
äldre till 2032.
66. Äldrenämnden ges i uppdrag att se över nivån på den subvention som
kan sökas (av hyresvärd/bostadsrättsförening) för anställning av
bovärd vid trygghetsboenden. Översynen har som syfte att förbättra
villkoren med avseende på lokalisering och nivån på subventionen av
bovärd.
67. Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete mellan länets kommuner kring
institutionsvård för barn och unga.
68. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på minst fem olika
platser i Jönköpings kommun som lämpar sig för hundrastgårdar. Platserna ska vara utspridda och i närheten av områden där många hundar
bor.
69. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över prismodellen för den kommunala IT-verksamheten med syftet att IT-avdelningens verksamhet
till 80 procent bör finansieras genom avgifter.
70. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell med ekonomiska
incitament som låter verksamheterna behålla en del av sin hyrespeng
då de lämnar lokaler.
71. Äldrenämnden ges i uppdrag att utarbeta förslag om hur befintlig kompetens i palliativ vård på Ekhagens gästhem bättre kan tas tillvara inom
hela äldreomsorgen.
72. Äldrenämnden ges i uppdrag att utreda hur Ekhagens gästhem kan utvecklas till ett till palliativt centrum, i likhet med det framtida särskilda
boendet på Åsens Gård för området demens.
73. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom ägardirektiv ge June Avfall
i uppdrag att utreda hur andelen textil som går till återvinning kan öka,
t.ex. genom en fraktion för textil inom Fastighetsnära insamling (FNI).
Detta ska inte ske på ett sätt som undandrar det återbruk av textiler
som sker genom ideella organisationers second hand verksamhet utan
fokuserar på den stora mängd textiler som hamnar i restavfall och
bränns.
74. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att upplåta
verksamheten på Trafikövningsplats Axamo till utförsäljning. Villkoren för en utförsäljning ska bland annat vara en bibehållen eller ökad
tillgänglighet och funktionalitet för samtliga samhällsviktiga aktörer
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samt en bibehållen eller ökad servicenivå till privatpersoner och organisationer. Fastigheten ska fortsatt ägas av Jönköpings kommun.

Andreas Sturesson (KD)

Peter Jutterström (M)

Kommunalråd

Kommunalråd
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Bilaga
Resultatplan 2022-2024
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

2 247

3 390

3 236

3 282

3 366

-9 675

-11 356

-11 453

-11 759

-12 176

1

-16

-3

Oppositionens förslag på förändring KD, M
Avskrivningar

-617

-455

-465

-500

-550

-8 045

-8 421

-8 682

-8 993

-9 363

Skatteintäkter

6 779

6 935

7 396

7 673

7 927

Generella statsbidrag, fastighetsavgift och kommunalekon. utj.

1 577

1 556

1 614

1 587

1 676

311

70

329

267

240

73

117

70

75

79

0

15

20

Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter
Oppositionens förslag på förändring KD, M
Finansiella kostnader

-48

-50

-58

-66

-74

Årets resultat

336

137

341

291

265

Resultatnivå

4,0%

1,6%

3,8%

3,1%

2,8%
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Finansieringsplan 20222024
mnkr

Bokslut
2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

1 499

1 334

1 792

1 701

-27

-150

-226

-446

-392

-493

-442

1 053

915

1 150

1 032

137

341

291

265

455

485

520

570

115

91

152

134

707

917

963

969

346

-1

187

64

346

199

386

449

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

8 827

9 385

9 954

10 584

11 046

3 791

3 791

3 791

3 791

3 791

12 618

13 176

13 745

14 375

14 837

0

0

0

0

0

1 036

1 036

1 035

1 035

1 036

13 654

14 212

14 781

15 410

15 873

5 108

5 320

6 037

6 479

6 878

583

583

583

583

583

213

213

213

213

213

7 750

8 096

7 948

8 135

8 199

13 654

14 212

14 781

15 410

15 873

2 579

2 467

2 444

2 364

2 282

49,7%

53,5%

54,4%

55,6%

Investeringar
Nettoinvesteringar
Oppositionens förslag på förändring KD, M
Genomförandegraden bedöms till 70 %
Summa investeringar
Finansiering av investeringar
Budgeterat resultat
Avskrivningar
Försäljningar av anläggningstillgångar och
exploatering
Summa finansering

Nyupptagna lån
Total låneskuld
Balansplan 2022-2024
mnkr
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa Anläggningstillgångar
Bidrag till infrastrukturen
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar
Skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse pensioner intjänade
innan 1998
Borgensförbindelser

Soliditet exkl vidareutlåning kapitalmarknadsprogram

7 000

50,3%
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KD och M förändringar i investeringsbudgeten jämfört med Koalitionens i Jönköpings förslag
Nämnd
Verksamhet/projekt, tkr

kod

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Stadsbyggnadsnämnden
18 Räddningstjänst
3222

Reservkraft

-1 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

3222

Reservkraft

1 500

2 500

2 500

2 000

2 000

Tekniska nämnden

88 Teknisk service
3501

Fastighetsförvärv

-25 000

-25 000

-25 000

-25 000

-25 000

3501
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

Fastighetsförvärv

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

Reinvestering i gator, hamnar, industrispår m.m.
Reinvestering i gator, hamnar, industrispår m.m. (ursprung)
Reinvestering i gator, hamnar, industrispår m.m. (hamnar)
Reinvestering i gator, hamnar, industrispår m.m. (mer underhåll)

-44 800

-48 300

-41 100

-37 400

-37 500

44 800

48 300

41 100

37 400

37 500

1 500

1 500

0

0

0

33 000

16 000

16 000

0

0

3862

Maskiner, fordon mm

-44 000

-42 600

-37 600

-39 000

-41 600

3862

Maskiner, fordon mm

25 660

26 880

24 500

24 500

24 500

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

31 660

17 280

18 400

500

-2 100

-15%

-15%

-15%

Kultur- och fritidsnämnd
31 Idrotts- och fritidsanläggningar
Nytt

Snökanoner

Summa förändringar per projekt

Övergripande minskning per nämnd
5 procent 2022, 10 procent 2023 och 15 procent 2024-2026
-5%

-10%

Kommunstyrelse i förslaget

75 550

82 550

67 450

66 686

50 760

Förändring Kommunstyrelse

-3 778

-8 255

-10 118

-10 003

-7 614

Stadsbyggnadsnämnd i förslaget

80 300

111 000

111 300

116 100

72 200

Förändring stadsbyggnadsnämnd

-4 015

-11 100

-16 695

-17 415

-10 830

330 125

273 440

222 225

206 900

194
903

-16 506

-27 344

-33 334

-31 035

-29 235

288 713

581 850

542 970

360 125

307
070

-14 436

-58 185

-81 446

-54 019

-46 061

40 928

81 563

19 763

27 963

62 763

-2 046

-8 156

-2 964

-4 194

-9 414

112 919

283 503

446 489

309 456

32 500

-5 646

-28 350

-66 973

-46 418

-4 875

Teknisk nämnd i förslaget
Förändring teknisk nämnd

Barn- och utbildningsnämnd i förslaget
Förändring barn- och utbildningsnämnd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd i förslaget
Förändring Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd i förslaget
Förändring Kultur- och fritidsnämnd
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KD och M förändringar i investeringsbudgeten jämfört med Koalitionens i Jönköpings förslag
kod

Nämnd
Verksamhet/projekt, tkr

Individ- och familjeomsorgsnämnd i förslaget

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

4 842

742

742

742

742

-242

-74

-111

-111

-111

202 925

228 480

209 570

181 390

160
310

Förändring äldrenämnd

-10 146

-22 848

-31 436

-27 209

-24 047

Socialnämnden i förslaget

28 040

25 215

9 750

27 320

29 620

Förändring socialnämnd

-1 402

-2 522

-1 463

-4 098

-4 443

1 164
342

1 668
343

1 630
259

1 296
682

-58 217

-166 834

-244 539

-194 502

910
868
-136
630

-26 557

-149 554

-226 139

-194 002

-138
730

Förändring individ- och familjeomsorgsnämnd

Äldrenämnd i förslaget

Total investering nämnderna
Förändring nämnderna

TOTAL FÖRÄNDRING INVESTERINGAR
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KD och M förändringar jämfört med Koalitionens i Jönköpings förslag
Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

-15,0

-5,0

0,0

Hyrespotten

0,0

-4,6

-18,0

Flyktingfond

-5,0

0,0

0,0

-20,0

-9,6

-18,0

-0,9

-1,2

-1,5

Ekonomiavdelningen förstärkning med tre controllers

2,1

2,1

2,1

Näringslivsavdelningen förstärkning med en tjänst

0,7

0,7

0,7

Summa

1,9

1,6

1,3

Effekter av ökad digitalisering (0,3%, 0,4%, 0,5%)

-0,1

-0,1

-0,1

Summa

-0,1

-0,1

-0,1

Effekter av ökad digitalisering (0,3%, 0,4%, 0,5%)

-0,5

-0,6

-0,8

Borttagande mobilitetslots

-0,8

-2,4

-4,0

1,4

2,1

2,1

Minskade avgiftssänkningar av bygglovsavgifter

-0,5

-0,5

-0,5

Summa

-0,4

-1,4

-3,2

-0,1

-0,1

-0,1

Personalförstärkning en tjänst våtmarker

0,4

0,7

0,7

Personalförstärkning en tjänst förorenad mark

0,4

0,7

0,7

Summa

0,7

1,3

1,3

Effekter av ökad digitalisering (0,3%, 0,4%, 0,5%)

-0,8

-1,0

-1,3

Bilar

-1,4

-2,5

-3,5

Borttagande av sopsaltning

-0,6

-0,6

-0,6

Avgift konferens Rosenlunds herrgård

-0,5

-0,5

-0,5

0,4

0,5

0,5

mnkr
Kommunövergripande
Konjunkturpott

Summa
Kommunstyrelsen
Effekter av ökad digitalisering (0,3%, 0,4%, 0,5%)

Överförmyndarnämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Förstärkning plan- och bygglovsavdelningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Effekter av ökad digitalisering (0,3%, 0,4%, 0,5%)

Tekniska nämnden

Ökade driftskostnader hamnar
Ökat gatuunderhåll

2,0

3,0

4,0

Ökade avgifter felparkeringsförseelser

-1,7

-1,7

-1,7

Summa

-2,6

-2,8

-3,1

Effekter av ökad digitalisering (0,3%, 0,4%, 0,5%)

-9,3

-12,5

-15,8

Bilar

-0,2

-0,4

-0,6

9,5

18,5

27,5

Förstärkt elevhälsa

14,0

14,0

14,0

Summa

14,0

19,6

25,1

Barn- och utbildningsnämnden

Minskade barngrupper i förskolan
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KD och M förändringar jämfört med Koalitionens i Jönköpings förslag
mnkr

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Effekter av ökad digitalisering (0,3%, 0,4%, 0,5%)

-2,2

-3,0

-3,8

Bilar

-0,2

-0,4

-0,6

Förstärkta arbetsmarknadsinsatser

10,0

10,0

10,0

Förstärkt elevhälsa

1,4

1,4

1,4

Summa

9,0

8,0

7,0

Effekter av ökad digitalisering (0,3%, 0,4%, 0,5%)

-0,9

-1,2

-1,4

Bilar

-0,2

-0,4

-0,6

Reducerad satning på biblioteken

-1,0

-2,0

-2,0

Konstsnö

0,5

0,5

0,5

Ökade anslag kulturproduktion

1,0

2,0

2,0

Tillfälligt föreningsstöd mot droger

1,0

1,0

0,0

Tillfällig höjning föreningsbidrag

1,0

0,0

0,0

Summa

1,4

-0,1

-1,5

Effekter av ökad digitalisering (0,3%, 0,4%, 0,5%)

-2,0

-2,6

-3,3

Bilar

-0,2

-0,4

-0,6

Kultur- och fritidsnämnden

IFO-nämnden

Minskning försörjningsstöd

-4,0

-4,0

-4,0

Förstärkning arbete barn och unga

15,0

15,0

15,0

8,8

8,0

7,1

-5,1

-6,9

-8,9

Summa
Äldrenämnden
Effekter av ökad digitalisering (0,3%, 0,4%, 0,5%)
Bilar

-1,6

-3,0

-4,0

Minskade kostnader till följd av avveckling Lindgården

-15,9

-15,9

-15,9

Minskade kostnader till följd av avveckling Västerhäll

-14,0

-14,0

-14,0

Borttagande av beslut om nedläggning särskilt boende 30 platser

14,4

14,4

14,4

Utökning antalet platser särskilda boenden

10,0

20,0

20,0

Förstärkt ensamhetsbidrag

1,0

1,0

1,0

Skyddsutrustning

0,5

0,0

0,0

-10,7

-4,4

-7,4

Effekter av ökad digitalisering (0,3%, 0,4%, 0,5%)

-3,3

-4,4

-5,6

Bilar

-0,7

-1,3

-1,7

1,0

1,0

1,0

"Ung omsorg" på gruppboenden
Summa

0,5
-2,5

1,0
-3,7

1,0
-5,3

Total påverkan årets resultat

-0,5

16,4

3,2

Finansiella kostnader och intäkter
Utdelning bolagen
Total påverkan årets resultat inkl finansiella kostnader och intäkter

0
-0,5

-15
1,4

-20
-16,8

Summa
Socialnämnden

Förstärkt flitpeng
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Flyktingfond mnkr

2019

2020

Prognos
2021

Budget
2022

Ingående balans
Uttag
Utgående balans

124,8
49,1
75,7

75,7
28,7
47,0

47,0
12,0
35,0

35,0
15,0
20,0

Budget Budget
2023
2024

20,0
12,0
8,0

8,0
10,0
-2,0

Kd o M förslag att ta 5 mnkr ur flyktingfonden
2022
Flyktingfond mnkr

2019

2020

Prognos
2021

Budget
2022

Ingående balans
Uttag
Utgående balans

124,8
49,1
75,7

75,7
28,7
47,0

47,0
12,0
35,0

35,0
20,0
15,0

Budget Budget
2023
2024

15,0
12,0
3,0

3,0
10,0
-7,0
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NIVÅ PÅ FELPARKERINGSFÖRSEELSER
Gatumark

Nuläge

Fr o m
2022

Stannat eller parkerat fordon:
- på allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng
- på en gång- eller cykelbana
- mot färdriktningen

1 050 kr

- på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe
- i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanans närmaste ytterkant
- i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på:
- busshållplats, bokbussplats, laddplats, lastplats, på/avstigningsplats, skolskjutsplats
- vändplats

1 050 kr
800 kr

Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på-eller avstigning på plats avsedd för viss
trafikantgrupp eller visst fordonsslag:
- konsulatfordon, p-plats bilpool, p-plats mc/moped, p-plats buss, p-plats elbil, pplats lastbil,
utryckningsfordon
- plats för rörelsehindrad med särskilt tillstånd

800 kr
1 300 kr

1 200 kr

Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse:

- cirkulationsplats, fara eller hinder, heldragen linje, korsande cykelbana, korsande
gångbana, skymmer vägmärken, spärrområde
- ej i vägens längdriktning
Parkerat längre tid än 24 timmar på vardag, utom vardag före sön- och helgdag. (P-24 h)

1 050 kr
800 kr
700 kr

600 kr

Parkerat fordon:
- med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering
- framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten
väsentligt försvåras

800 kr

- på en huvudled
- på en gågata eller i ett gångfartsområde
Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse:
- dubb. P-anordning
- dubb. p-fordon

800 kr

- hindrar tillträde till andra fordon
- mötesplats
Stannat eller parkerat fordon inom område eller på plats där fordon inte får stannas eller parkeras.
Parkerat fordon:

1 050 kr

- inom område där fordon inte får parkeras

800 kr

- längre än tillåten tid

600 kr

700 kr

- utan att visa att avgift eller motsvarande är betald

600 kr

700 kr

- enligt antecknad överträdelse, udda överträdelse

800 kr

Tomtmark
Tidsbegränsad parkering:
- överträdelse överstigen högsta p-tid enlig skylt

Belopp
600 kr

700 kr

Betalparkering:
- överträdelse, ej erlagd avgift
- saknad eller utgången biljett

600 kr

- tillstånd saknas eller är ogiltig
Parkeringsförbud:
- utanför markerad p-plats

800 kr

- dubbelparkering
Plats för rörelsehindrad med särskilt tillstånd:

1 200 kr

700
kr
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Gatumark

Nuläge

- tillstånd saknas

Fordonsflytt
Flyttning av fordon utefter
2§ Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
samt 2§ lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
som medför förvaring av fordonet på särskild uppställningsplats

Flyttning av fordonsvrak med stöd av
2§ 7. Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
som inte medför förvaring av fordonet på särskild uppställningsplats.

Flyttning av fordon till närmsta möjliga plats utefter
2§ Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.
Dygnsavgift för förvaring av fordon vid särskild
uppställningsplats.

Belopp

1 500 kr

1 000 kr

800 kr
50kr/
dygn

Fr o m
2022
1 300 kr

