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Inledning 
En budget för hela kommunen i en 
orolig tid
Kriget i Ukraina skapar mänskligt lidande för 
miljoner människor. Kriget innebär också att de 
ekonomiska förutsättningarna för Europa och 
världen har förändrats drastiskt under det senaste 
året. Bristen på råvaror och energi har lett till 
rekordhög inflation, som i sin tur leder till kraftigt 
stigande räntor. Det leder sammantaget till att risk 
för en global lågkonjunktur med risk för en ökad 
arbetslöshet och ansträngd ekonomi för både 
enskilda och företag. Sveriges kommuner och 
regioner ska i detta läge finna en balans där en god 
välfärd kan fortsätta erbjudas till människor trots 
ökade ekonomiska utmaningar. Det gäller också 
Oskarshamns kommun.  

Socialdemokraternas och Moderaternas 
gemensamma mål är att fortsätta utveckla hela 
Oskarshamn. En utveckling som ger utrymme för 
fortsatt tillväxt, trygghet och välfärdssatsningar. För 
att detta ska uppnås är det viktigt att skapa 
incitament för att människor ska kunna se 
Oskarshamns kommun som ett naturligt val att flytta 
till. Vi ska erbjuda goda möjligheter för 
företagsetableringar, expansion av befintliga 
företag, bra bostäder i hyres- och ägandeform, 
attraktiva arbetsplatser både privata och offentliga 
samt ett stimulerande fritidsliv med ett varierat 
utbud. När fler människor väljer att flytta till vår 
kommun, när fler företag startas och befintliga 
expanderar skapas tillväxt och resurser till 
utveckling av kommunen som kommer alla 
medborgare oavsett ålder tillgodo. 

För att stimulera tillväxt behöver vi bli än bättre på 
att mobilisera tillgängliga resurser och engagemang 
på lokal och regional nivå. Det innebär att vi måste 
samverka än mer mellan aktörer inom privat och 
offentlig sektor. I Oskarshamn behöver vi därför 
samla alla aktörer med ett engagemang för vår 
kommun runt en gemensam vision. Både det 
offentliga och privata måste känna ett ägandeskap 
för den gemensamma visionen och vilja bidra till 
dess förverkligande. 

Kommunstyrelsen beslutade i april om budget 2023 
och verksamhetsplan 2024–2025. I april utökades 
socialnämndens budget med 5 mnkr och 
bildningsnämndens budget med 6 mnkr.  

Sedan kommunstyrelsen beslutade om budgeten och 
nämnderna om sina handlingsplaner har de 
ekonomistiska förutsättningarna förändrats 
avsevärt. Det förslag som Socialdemokraterna och 
Moderaterna nu förslår kommunfullmäktige skiljer 
sig därför i flera delar jämfört med den av 
kommunstyrelsen tidigare beslutade budgeten.  

Budgeten innebär bland annat att tidigare beslutad 
budgetförstärkning till socialnämnden och 
bildningsnämnden kvarstår, men att alla 
förvaltningar också får en ramminskning för att den 
totala kostnaden för verksamheterna ska minska. I 
budgeten ryms också en priskompensation till 
respektive nämnd för att möta de stigande priserna 
med anledning av den stigande inflationen.  

Den ekonomiska situationen kommer framöver 
kräva tuffa prioriteringar av alla.  

Kommunstyrelsen och nämnderna har till uppgift att 
utifrån fastställd budget och verksamhetsplan arbeta 
med handlingsplaner och åtgärdsplaner för att nå en 
budget i balans. 

 

Andreas Erlandsson, kommunalråd, Socialdemokraterna 

Lucas Lodge, kommunalråd, Moderaterna 
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Vision, mål och löften
Hållbara Oskarshamn – ett internationellt 
energicentrum och en kommun med hög livskvalitet 
och tillväxt. År 2030 har kommunen 30,000 
invånare. I Oskarshamns kommun finns attraktiva 
boenden och en omgivning som är god att växa upp, 
leva och åldras i. Här finns mötesplatser och 
möjligheter för att lära av varandra och påverka sin 
vardag. Kommunen har utbildning av hög kvalitet 
och aktiviteter, kultur och fritid för alla. 

Kommunen är en viktig del i Kalmarsundsregionen 
och dess gemensamma arbets- och bostadsmarknad. 
Det finns goda kommunikationer inom kommunen 
och med omvärlden. 

Med vårt starka näringsliv är Oskarshamn kommun 
en motor i regionen. Här råder en positiv företagar- 
och utvecklingsanda som skapar jobb. I samarbete 
med näringsliv, universitet och högskolor främjar 
kommunen kunskap och innovation. Oskarshamns 
kommun är ett internationellt erkänt energicentrum 
där världsunik forskning bedrivs. 

Kommunen bevarar och gör kulturmiljöer och natur 
tillgängliga för invånare och besökare. Landsbygd 
och stad stärker varandra och Oskarshamn satsar på 
upplevelser och turism i hela kommunen. 
Oskarshamns stad har en levande stadskärna med en 
bredd av handel, kultur och service. 

Oskarshamns kommun har ett hållbart samhälle som 
präglas av trygghet, tillit och tolerans – så skapar 
Oskarshamn en kommun med trivsel och 
delaktighet under hela livet. 

God ekonomisk hushållning 
Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk 
hushållning är att varje generation av invånare ska 
bära kostnaderna för den service som de själva 
konsumerar. Kommunen ska vara väl förberedd på 
att kunna möta kraven på kommunal verksamhet 
genom att både verksamhet och ekonomi 
genomsyras av en god ekonomisk hushållning på 
kort och lång sikt. 

För att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning 
behövs en ekonomi i balans samt en väl fungerande 
uppföljning och utvärdering. En förutsättning för 
god ekonomisk hushållning är att verksamhetens 
nettokostnader inte överstiger kommunens 
skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens resurser 
behöver därför användas på ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt, verksamheternas löften och 
de finansiella målen ska vara i fokus. 

Finansiellt mål för drift 
Det finansiella målet för driften innebär att 
verksamheternas nettokostnader, efter synnerliga 
skäl inklusive utdelningar från kommunala bolag, 
ska uppgå till högst 100% av skatteintäkter och 
statsbidrag. Det ska uppnås genom att begränsa 
nivån på nettokostnadernas andel. 

Finansiellt mål 
Drift 

Verksamhetens nettokostnader, 
efter synnerliga skäl inklusive 
utdelningar från kommunala bolag, 
ska uppgå till högst 100% av 
skatteintäkter och statsbidrag 

Hur Begränsa nettokostnadernas 
andel, efter synnerliga skäl 
inklusive utdelningar från 
kommunala bolag, av 
skatteintäkter och statsbidrag 

Nyckeltal Skatteintäkter och statsbidrag 
multiplicerat med målprocentsats, 
efter synnerliga skäl inklusive 
utdelningar från kommunala bolag 

Mättid Månad: augusti, december 
Måltal 100% 

 

Finansiellt mål för investeringar 
Målet för skattefinansierade investeringar innebär 
att självfinansieringsgraden ska vara minst 70%, 
efter synnerliga skäl. Den skattefinansierade 
investeringsvolymen ska motsvara 
skattefinansierade avskrivningar samt resultat före 
finansnetto för att kommunen ska vara 
självfinansierad. Den andel av investeringar som är 
medfinansierade externt, till exempel 
mervärdespengar ska inte ingå i målet. 
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Investeringsmålet mäts över mandatperioden (åren 
2023–2026). Målet behöver inte uppfyllas för varje 
enskilt år. Vid mandatperiodens utgång får 
investeringarna inte överstiga skattefinansierade 
avskrivningar inklusive resultaten före finansnetto, 
efter synnerliga skäl, samt lånefinansieringen för 
åren 2023–2026. 

Finansiellt mål 
Investeringar 

Självfinansiering av 
skattefinansierade investeringar 

Hur Begränsa nivån på 
investeringarna enligt budgetram 

Nyckeltal Skattefinansierade avskrivningar + 
resultat före finansnetto + 
lånefinansiering 2023–2026 / 
skattefinansierade investeringar 
under mandatperioden 2023–2026 
efter synnerliga skäl 

Mättid Månad: augusti, december 
Måltal 70% 

 

Löften 
Kommunen arbetar sedan år 2018 med löften som 
direkt berör våra invånare. Löftena är en modell för 
en väl fungerande verksamhetsstyrning där 
kundfokus, värdeskapande, effektivitet och 
helhetsperspektiv är viktiga ledord. 

Utgångspunkten är en mer tillitsbaserad styrning 
som innebär: 

• Styrning med fokus på verksamhetens syfte 
och brukarbehov 

• Varje beslutsnivå verkar för 
helhetsperspektiv och samverkan 

• Tillitsfulla relationer  
 

Denna typ av styrning avser att minska onödig 
kontroll, tillvarata medarbetarnas kompetens och 
säkerställa kvalitet i tjänsterna till invånaren. Den 
tillitsbaserade styrningen omfattar hela styrkedjan, 
från den politiska huvudmannen till medarbetaren 
ute i verksamheten. 

Uppföljning av löften innebär ett ständigt 
förbättringsarbete där våra medarbetare är 

delaktiga. Kommunen följer upp löftena på ett sätt 
som möjliggör att medarbetarna kan agera för 
ständiga förbättringar. 

• Genom att fråga och mäta rätt kan man förstå 
och därefter förbättra verksamheten och 
prestationerna 

• Mätetalet ska följa upp om brukarens eller 
kundens behov uppfyllts 

• Mätetalen ska vara i händerna på de som 
utför arbetet för att bidra till förbättring 

 

Uppföljningen ska göras okomplicerad och fokusera 
på verksamhetens utveckling, inte uppföljningen i 
sig. 

Löftena redovisas under respektive styrelse och 
nämnd i detta dokument.  
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Ekonomiska 
förutsättningar
Under budgetarbetets gång har ett antal ekonomiska 
avvägningar gjorts. Budgeten grundar sig på 
skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner 
och regioner (SKR), 2022-10-21 cirkulär 22:37. 

Utfallen för svensk inflation är överraskande höga. 
Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts 
de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av 
centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och 
ränteuppgångarna blir större än vad SKR räknat 
med i tidigare prognoser. Frågan är inte längre ”om” 
Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” 
man når dit, samt hur djup den blir. SKR:s prognos 
är att svensk BNP faller nästa år. 

En svagare nominell skatteunderlagstillväxt medför 
att köpkraften nedrevideras på kort sikt. Detta beror 
på en högre allmän prisuppgång och medför ett 
högre prisbasbelopp som i sin tur påverkar 
värderingen av pensionsskulden. Detta påverkar 
såklart de ekonomiska förutsättningarna för 
kommunen. 

Skatteunderlagsprognosen visar att kommunens 
intäkter blir lägre än vad föregående prognos 
uppvisat. Sammantaget för perioden beräknas 
skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en 
växande kommunal verksamhetsvolym. Samtidigt 
är den demografiska utmaningen framöver större än 
tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler 
(yngre och äldre). Dessa ekonomiska 
förutsättningar innebär stora utmaningar i den 
kommunala budgeten. 

Utmaningar i budgeten 
I kommunallagen (kapitel 8, paragraf 4) föreskrivs 
att budgeten skall upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Det ges i lagen ingen 
möjlighet att fastställa en budget som inte är i 
balans. I dag är balanskravet i budgeten ovillkorligt 
medan kravet på balans i det redovisade resultatet 
inte behöver uppfyllas om det föreligger synnerliga 
skäl. I regeringens proposition (2003/04:105) tas 
skäl upp för en uppmjukning av bestämmelserna i 

denna del vilket innebär att det bör finnas en viss 
överensstämmelse mellan bestämmelserna om 
budgetbalans och bestämmelserna om reglering av 
ett negativt resultat. 

Möjligheten att redan i samband med beslut om 
budgeten kunna fastställa en budget som inte är i 
balans bör dessutom minska benägenheten att 
fastställa orealistiska budgetar, vilkas konsekvenser 
förr eller senare måste åtgärdas, samt stimulera 
kommuner till ett mer långsiktigt ekonomiskt 
tänkande och agerande. I ett sådant läge bör det 
finnas möjlighet att anta finansiella mål som anger 
att det egna kapitalet tillåts minska.  

Stark ekonomisk ställning 
En finansiell analys som uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning skall ligga till grund för en 
sådan minskning av det egna kapitalet. För att ett 
uttag av det egna kapitalet inte skall bryta mot 
kravet på en god ekonomisk hushållning skall det 
bl.a. finnas kapital som täcker hela 
pensionsåtagandet, även den del som redovisas som 
en ansvarsförbindelse. Därutöver skall det finnas en 
buffert med realiserbara tillgångar som kan 
användas för delfinansiering av framtida 
investeringar. 

Oskarshamns kommuns starka ekonomiska 
ställning visas via nyckeltalet soliditet. Nyckeltalet 
förklarar hur stor del av de totala tillgångarna som 
är finansierade med eget kapital. Måttet ger en 
indikation på kommunens stabilitet och förmåga att 
motstå förluster och klara sig på längre sikt. 

Soliditet 
(procent) 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Kommunen exkl. 
pensionsförpliktelser 64,4 62,9 63,4 
Kommunen inkl. 
pensionsförpliktelser 46,5 46,1 48,3 
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Balanskravsutredning
Balanskravskravsutredningen innebär att 
kommunen ska upprätta en budget för nästa 
kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
Om underskott ändå uppstår ska det negativa 
resultatet balanseras med motsvarande överskott 
under de närmast följande tre åren. 

I 2023 och 2024 års balanskravsutredning i budget 
kommer Oskarshamns kommun åberopa synnerliga 
skäl för ökade pensionskostnader motsvarande 65,1 
mnkr respektive 45,8 mnkr. Årets 
balanskravsresultat för budget år 2023–2024 blir 
därmed positivt.

Balanskravsutredning 
(mnkr) 

Bokslut 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Ingående ackumulerat balanskravsresultat 136,5 182,7 202,1 223,9 261,9 
Årets resultat 247,4 -149,3 -43,4 -7,7 32,6 
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Reavinster/förluster vid försäljning av materiella 
anläggningstillgångar -46,2 -11,6 0,0 0,0 0,0 
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -85,3 -42,3 0,0 0,0 0,0 
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 29,8 15,1 0,0 0,0 0,0 
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -108,2 202,5 0,0 0,0 0,0 
Återföring av orealiserade vinster/ förluster i 
värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 37,5 14,4 -43,4 -7,7 32,6 
Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0,0 0,0 0,0 
Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0,0 0,0 0,0 
Synnerliga skäl 8,7 5,0 65,1 45,8 0,0 
Årets balanskravsresultat 46,2 19,4 21,8 38,0 32,6 
Utgående ackumulerat balanskravsresultat  182,7 202,1 223,9 261,9 294,5 

 

 

 

Synnerliga skäl
Ett synnerligt skäl kan vara att en kommun med en 
stark finansiell ställning ges möjlighet att med 
beaktande av god ekonomisk hushållning minska 
sin förmögenhet, dvs. upprätta en budget som inte 
är i balans. 

Mot denna bakgrund åberopar Oskarshamns 
kommun synnerliga skäl med anledning av 
kommunens starka ekonomiska ställning och 
balanskravsutredning.

De synnerliga skälen för kommunen grundar sig i de 
kraftigt ökade pensionskostnaderna. 

Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. 
Det nya pensionsavtalet AKAP-KR är dyrare än 
tidigare avtal, men till största del beror ökningen på 
en ny värdering av sektorns pensionsskuld. De 
förmånsbestämda avtalspensionerna är 
värdesäkrade med prisbasbeloppet (år 2023 52,500 
kr, tidigare 47,600 kr), vilket betyder att 
pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs.  
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För år 2023 och 2024 åberopas synnerliga skäl för 
ökade pensionskostnader med följande belopp. 

Synnerliga skäl 
(mnkr) 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Pensionskostnad 65,1 45,8 0,0 
 

Resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en 
resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta 
får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för 
RUR som beslutas av fullmäktige. 

Reservering till RUR görs då kommunens resultat 
så medger. Kommunallagen reglerar hur stor den 
maximala avsättningen till RUR får vara utifrån 
årets resultat efter balanskravsjusteringar. 
Kommuner får reservera medel till RUR med högst 
ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den 
del av årets resultat eller den del av årets resultat 
efter balanskravsjusteringar som överstiger: 

• En procent av summan av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, eller 

• Två procent av summan av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, om 
kommunen har ett negativt eget kapital, 
inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser. 

 

Med balanskravsresultat avses att årets resultat 
justeras med realisationsvinster och 
realisationsförluster som inte överensstämmer med 
god ekonomisk hushållning. Årets resultat ska även 
justeras med orealiserade förluster och återföring av 
orealiserade förluster i värdepapper. 

Vid uträkning av avsättning utgör 
balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om 
kommunal bokföring och redovisning, grund för 
beräkning. 

Oskarshamns kommuns lokala tillämpning innebär 
att avsättning till resultatutjämningsreserven 
maximeras till 10% av skatteintäkter och 
statsbidrag, avrundat till närmast hela hundratusen 
kronor. 

Medel från resultatutjämningsreserv får användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 
Oskarshamns kommun följer de av SKR 
rekommenderade riktlinjerna för disponering av 
RUR där definitionen av en konjunkturcykel utgår 
ifrån det underliggande skatteunderlaget. 

Oskarshamns kommun lokala tillämpning innebär 
att medlen från RUR ska användas för att täcka 
negativa resultat, vilket innebär så mycket som 
krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp 
till noll, eller så långt som reserven täcker för att 
täcka det negativa resultatet. 

Anspråkstagande får uppgå till det som är högst av 
antingen 25% av resultatutjämningsreservens värde 
eller engångsbeloppet 20 mnkr. 
Resultatutjämningsreserven får nyttjas maximalt 
fem år i rad. 

Disposition får inte göras för att möjliggöra en 
sänkning av skattesatsen. 

För Oskarshamns kommun är det möjligt att nyttja 
RUR när den årliga ökningen av rikets 
skatteunderlagsutveckling är lägre än det tioåriga 
genomsnittet. Nedan tabell visar differensen att 
disponering av RUR är möjlig åren 2023 och 2025. 

RUR 
(förändring i procent) 

År 
2022 

År 
2023 

År 
2024 

År 
2025 

Snitt 10 år 4,2 4,4 4,3 4,4 
Årlig ökning 5,7 3,1 4,5 4,1 
Differens 1,5 -1,2 0,2 -0,3 
Källa: Skatteverket och SKR     

 

Pensioner 
Det nya pensionsavtalet innebär permanent högre 
kostnader för den avgiftsbestämda pensionen, då 
premien höjs från 4,5 procent till 6 procent under tak 
(7,5 inkomstbasbelopp) respektive från 30 till 31,5 
procent på inkomster över tak. Detta motverkas till 
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viss del då avtalet på sikt minskar kostnaden för den 
förmånsbestämda pensionen. Men det nya avtalet 
innebär en högre kostnadsnivå, särskilt för 
kommunerna. 

Det nya avtalets ökade kostnader svarar dock enbart 
för en liten del av kostnadsökningarna år 2023, då 
effekter av den kraftiga inflationen och ökade 
värdesäkringen dominerar stort. Av 
kostnadsökningen för sektorn mellan 2022 och 2023 
är det enbart cirka en femtedel som kommer från 
avtalsförbättringen. För kommunerna har 
avtalsförändringen större betydelse än för 
regionerna. Det beror på att den avgiftsbestämda 
pensionen dominerar då det är förhållandevis få som 
har inkomster över tak. 

Känslighetsanalys 
Oskarshamns kommuns beroende av omvärlden kan 
framställas i en känslighetsanalys. I tabellen nedan 
framgår hur olika händelser påverkar kommunens 
ekonomi. Små förändringar såsom en 
befolkningsökning eller minskning på 100 invånare 
kan innebära betydande belopp i budgeten. Det visar 
hur viktigt det är att det finns marginaler när 
budgeten fastställs. 

Händelse 
(mnkr) 

  Årlig 
påverkan 

Befolkningsförändring 100 inv. +/- 6,2 mnkr 
Förändrad 
kommunalskatt 10 öre +/- 6,8 mnkr 
Löneförändring  1% +/- 15,4 mnkr 
Ränteförändring 1% +/- 2,5 mnkr 

 

Lån och borgen 
Vid utgången av år 2021 uppgick kommunens 
låneskuld till 275,0 mnkr. Under 2022 har 
låneskulden minskat till 250,0 mnkr. För 2023 - 
2025 är den planerade investeringstakten fortsatt 
hög, vilket gör att budgeterade avskrivningar 
tillsammans med budgeterade resultat inte räcker 
för att finansiera budgeterade investeringar. För 
2023 finns det möjlighet, i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut, att upplåna ytterligare 
200,0 mnkr. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen 
skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens 
låneförpliktelser. 

Befolkningsunderlag 
Budgeten 2023 bygger på ett befolkningsunderlag 
om 27,170 invånare. Verksamhetsplan 2024 bygger 
på ett befolkningsunderlag om 27,190 invånare och 
i verksamhetsplan 2025 är motsvarande siffra 
27,210 personer. Utgångspunkten är fastställd 
befolkning per 1 november år 2021 då Oskarshamns 
kommun hade 27,169 invånare. 

Skattesats 
Oskarshamns kommuns skattesats uppgår till 22,35 
kronor per hundralapp. Den kommunala 
skattesatsen förändrades senast 1 januari 2022 från 
22,26 procent till nuvarande.  

Till budget 2023 och verksamhetsplaner 2024–2025 
kvarstår en oförändrad kommunalskatt. 

Uppdrag 
Budgeten innehåller ett antal uppdrag till 
verksamheterna. Det handlar om uppdrag som ska 
ge så goda förutsättningar som möjligt för 
verksamheterna att ta ett helhetsgrepp om budgeten.  



| 11 

Verksamheternas ramar 
och uppdrag
Verksamheterna tilldelas medel utifrån de 
förutsättningar som erhållits från årets 
skatteunderlagsprognoser. Skatteunderlagets 
urholkning tillsammans med ökade kostnader för 
bland annat livsmedel, drivmedel och energi har 
gjort att kommunens ekonomi påverkas negativt. 

Tillskott i verksamheternas ramar har under årets 
budgetarbete genomförts generellt för samtliga 
nämnder vad gäller bland annat kompensation för 
prisökningar. Samtidigt har kommunen påbörjat ett 
arbete med att se över tjänster och verksamheter 
som inte finns närmast barn, elever och brukare.  

Ambitionsnivån i samtliga verksamheter gällande 
städ och fastighetsservice ska ses över för att minska 
kostnaderna och öka likvärdigheten generellt. 

I samband med ny mandatperiod (år 2023–2026) har 
nämndsstrukturen setts över och beslut har tagits för 
att införa tekniska nämnden under 
kommunstyrelsen. Tekniska nämnden byter av den 
anledningen namn till tekniska kontoret. I samband 
med den nya politiska organisationen påverkas 
kommunstyrelsens och tekniska kontorets ramar 
samt att synergieffekter eftersträvas. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens verksamheter tilldelas en 
engångskostnad för bildande av räddningsförbud år 
2023. 

Kommunstyrelsen ska minska sin verksamhet med 
motsvarande en ramminskning om 2,98 miljoner 
kronor under 2023. Därutöver så förväntas 
kommunstyrelsen minska med ytterligare tjänster i 
det fall som verksamheten har fler anställda än 
budget. 

Utvecklingsprojektet i Misterhult tas bort med 
anledning av att ett äldreboende har öppnat i bygden 
och att kommunen inleder ett bredare arbete med 
medborgarbudget. 

Med anledning av tuffa ekonomiska förutsättningar 
så upphör Oskarshamns kommun att finansiera 
skärgårdstrafik och subvention av resor för 
studerande på universitet och yrkeshögskolan. 

Kommunstyrelsen har tidigare givit ett uppdrag om 
att inrätta en aktivitetsbank, men arbetet har inte 
förverkligats och därför skjuts arbetet på framtiden. 

Den nya organisationen där kommunstyrelsen är 
ansvarar för såväl den tidigare verksamheten, 
kommunstyrelsens verksamheter, och tekniska 
kontoret bör leda till synergieffekter. 

Förändring av ram 
(mnkr) 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Engångskostnader för 
bildande av 
räddningsförbund 1,21 0,00 0,00 
Minskat antal tjänster 2,98 2,98 1,45 
Utvecklingsprojekt i 
Misterhult 0,60 0,00 0,00 
Skärgårdstrafik 0,35 0,35 0,35 
Resesubventioner för 
studerande 0,39 0,39 0,39 
Aktivitetsbank 0,50 0,50 0,50 
Synergieffekt samverkan 
KS och TK 0,50 0,50 0,50 
Ny politisk organisation, 
kostnader flyttas från 
tekniska och 
kommunfullmäktige -0,34 -0,34 -0,34 
Avveckling av Fnyket 0,06 0,06 0,06 
Minskad städning i 
Stadshuset 0,11 0,11 0,11 
Minskad service från 
fastighetsavdelningen 0,04 0,09 0,09 
Priskompensation för 
drivmedel -0,06 -0,02 -0,01 
Priskompensation för övriga 
kostnader -2,35 -1,64 -0,86 
Summa 1,56 2,98 2,23 
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Uppdrag 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom sina 
verksamheter vidta åtgärder för att minska 
kostnadsutvecklingen. 

Kommundirektören får i uppdrag att göra en 
översyn av om Oskarshamns kommun bedriver en 
effektiv systemförvaltning samt ta fram förslag för 
hur systemförvaltningen kan bli effektivare. 

Kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag 
att ta fram ett förslag med tillhörande tidsplan för 
hur Oskarshamns kommun kan tillämpa ”cook and 
chill” inom hemtjänsten. I utredningen ska också 
belysas hur mat på de särskilda boendena ska 
hanteras framöver. Utredningen ska vara klar 1 mars 
2023. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en 
kommunövergripande arbetsgrupp för att ta fram 
förslag på lokaloptimering både vad gäller hur 
befintliga lokaler används, men också vilka lokaler 
som Oskarshamns kommun fortsatt ska äga. Arbetet 
ska återrapporteras till verksamhetsledningen en 
gång per månad och vid behov till respektive nämnd 
för beslut. 

Kommundirektören får i uppdrag ta fram förslag på 
parkeringsavgifter. 

Kommundirektören får i uppdrag att utreda en ny 
modell för internhyra av kommunens fastigheter. 
Uppdraget ska vara klart 1 oktober 2023. 

Kommundirektören får i uppdrag att säga upp 
avtalet om skärgårdstrafik mellan Oskarshamns 
kommun och Region Kalmar län. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-29 paragraf 282, 
punkt 8 om att tillskapa en aktivitetsbank upphävs. 

Oskarshamns kommun ska inte längre 
subventionera resor för studerande på universitet 
och YH-utbildningar. 

Bildningsnämnden 
Utbyggnaden av förskola och skola i Figeholm 
senareläggs med anledning av att investeringen inte 
har varit möjlig att genomföra med avsatta 
investeringsmedel. Bildningsnämnden har tidigare 
fått kompensation för utbyggnationen i 
driftsbudgeten och i avvaktan på investeringen kan 
genomföras så minskas budgeten med tidigare 
kompensation. 

Nämnden har tidigare fått kompensation för drift av 
Havslätts camping. Kommunen har ett pågående 
arbete med syfte att campingen ska drivas i privat 
regi varför kompensationen till nämnden kommer 
tas bort. 

Idrottsparken vid Arena Oskarshamn kommer inte 
att spolas upp med is under kommande säsonger. 
Budgeten för att ha is på idrottsparken uppgår till 
0,75 mnkr, men med nuvarande elpriser beräknas 
kostnaden att överstiga budgeten.  

Nämnden ska avveckla en fritidsgård i Oskarshamn 
samt en förskola i Oskarshamns tätort från och med 
hösten 2023. Under hösten 2023 öppnar en nybyggd 
förskola i Oskarshamns tätort samtidigt som 
barnantalet i förskolan är lägre än tidigare år. 

Nämnden får minskad budget motsvarande sex 
tjänster inom olika delar av sin verksamhet.  

Nämnden ger årligen Stiftelsen Forum ett bidrag om 
0,60 mnkr för att stiftelsen har en teatersalong. 
Nämnden har ett avtal med stiftelsen som har en 
uppsägningstid. Nämnden ska därför säga upp 
avtalet så att bidraget inte betalas av nämnden från 
och med 2024-01-01.  
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Förändring av ram 
(mnkr) 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Utökad budgetram -6,00 -6,00 -6,00 
Utbyggnad i Figeholm 
senareläggs 0,70 0,70 0,70 
Havslätts camping drivs i 
enskild regi 0,70 0,70 0,70 
Ingen uppspolad is på 
idrottsparken 0,75 0,75 0,00 
En kommunal fritidsgård i 
Oskarshamn avvecklas 0,18 0,35 0,35 
Avveckling av en förskola i 
Oskarshamns tätort 0,30 0,71 0,71 
Två tjänster i central 
förvaltning och 
modermålsenheten 0,64 1,10 1,10 
En tjänst på 
ungdomsenheten 0,71 0,71 0,71 
Tre tjänster med fokus på 
kulturen 1,50 1,50 1,50 
Driftsbidrag till Forum för 
scen 0,00 0,61 0,61 
Avveckling av Fnyket 0,02 0,02 0,02 
Minskad städning i 
Stadshuset 0,03 0,03 0,03 
Minskad service från 
fastighetsavdelningen 0,39 0,78 0,78 
Minskad städning generellt 0,44 0,88 0,88 
Priskompensation för energi -0,38 -0,10 -0,05 
Priskompensation för 
livsmedel -0,06 -0,02 -0,01 
Priskompensation för 
drivmedel -0,05 -0,01 -0,01 
Priskompensation för övriga 
kostnader -8,09 -5,64 -2,97 
Summa -8,23 -2,94 -0,96 

 

Uppdrag 
Bildningsnämnden får i uppdrag att se över sin 
ledningsorganisation för gymnasium och kommunal 
vuxenutbildning. Kommundirektören ska få 
löpande information om uppdraget minst en gång 
per månad. Uppdraget ska vara klart 1 april 2023. 

Bildningsnämnden får i uppdrag att inom sin 
verksamhet minska budgeten motsvarande minst 
sex tjänster. Tjänsterna ska inte omfatta 
medarbetare som arbetar i förskola, skola eller 
kulturskola med barn och elever. 

Bildningsnämnden får i uppdrag att avveckla en 
förskola i Oskarshamns tätort.  

Bildningsnämnden ska inte spola upp idrottsparken 
vid Arena Oskarshamn under säsongerna 2023/2024 
och 2024/2025. 

Bildningsnämnden ska avveckla en kommunal 
fritidsgård. 

Bildningsnämnden ska besluta om hur statsbidrag 
inom sin verksamhet överstigande 10 miljoner 
kronor ska användas. 

Socialnämnden 
Nämnden får minskad budget motsvarande fem 
tjänster inom olika delar av sin verksamhet.  

Nämnden kommer att omorganisera sitt användande 
av bilar får att på så sätt minska antalet bilar som 
behövs. 

Nämnden har tidigare fått kompensation för 
gemensamhetsutrymme i ett nytt trygghetsboende. 
Det nya trygghetsboendet kommer vara färdigt för 
inflyttning först 2024. 

I budgeten inför 2022 fick nämnden kompensation 
med 0,7 mnkr i samband med att ansvaret för fältare 
flyttades från socialnämnden till bildningsnämnden. 
I och med budget 2023 tas kompensationen bort.  
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Förändring av ram 
(mnkr) 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Utökad budgetram -5,00 -5,00 -5,00 
Minskat antal tjänster 3,35 3,35 3,35 
Minskat antal bilar 0,50 0,50 0,50 
Trygghetsboende öppnar 
senare 0,30 0,00 0,00 
Kompensation från budget 
2022 gällande förändrad 
organisation för fältning 
återtas 0,70 0,70 0,70 
Avveckling av Fnyket 0,02 0,02 0,02 
Minskad städning i 
Stadshuset 0,03 0,03 0,03 
Minskad service från 
fastighetsavdelningen 0,08 0,17 0,17 
Priskompensation för energi -0,11 -0,03 -0,02 
Priskompensation för 
livsmedel -0,60 -0,16 -0,08 
Priskompensation för 
drivmedel -0,58 -0,15 -0,08 
Priskompensation för övriga 
kostnader -9,38 -6,54 -3,44 
Summa -10,69 -7,11 -3,86 

 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag 
att ta fram ett förslag med tillhörande tidsplan för 
hur Oskarshamns kommun kan tillämpa ”cook and 
chill” inom hemtjänsten. I utredningen ska också 
belysas hur mat på de särskilda boendena ska 
hanteras framöver. Utredningen ska vara klar 1 mars 
2023. 

Socialnämnden får i uppdrag att se över sin 
ledningsorganisation både på central förvaltning 
och i verksamheterna. Kommundirektören ska få 
löpande information om uppdraget minst en gång 
per månad. Uppdraget ska vara klart 1 april 2023. 

Nämnden får i uppdrag att senast 1 mars 2023 
redovisa kostnad per brukare per enhet inom 
äldreomsorgen. Kommundirektören ska få löpande 
information om uppdraget minst en gång per månad.  

Socialnämnden får i uppdrag att inom sin 
verksamhet minska budgeten för sina verksamheter 
motsvarande minst fem tjänster. Tjänsterna ska inte 
omfatta medarbetare som arbetar med brukare i 

äldreomsorgen eller omsorgen för personer med 
funktionsnedsättning. 

Nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en fördjupad samverkan med Region Kalmar län 
om utskrivningsklara patienter i behov av stöd inom 
ramen för särskilt boende. 

Socialnämnden ska besluta om hur statsbidrag inom 
sin verksamhet överstigande 10 miljoner kronor ska 
användas. 

Tekniska kontoret 
Beräkningen är att Oskarshamns kommun kommer 
att spara 1,4 miljoner kronor på att släcka 1500 
ljuspunkter i kommunen. Fokus är i Oskarshamns 
tätort. 

Oskarshamns kommun inför från och med den 1 juli 
2023 parkeringsavgift i centrala Oskarshamn igen. 
Intäkten innebär att andra neddragningar inte 
behöver genomföras. 

Avveckling av nämnden innebär en besparing hos 
tekniska som i sin tur omfördelas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Besparingen blir under 2023 cirka 0,1 mnkr och 
under 2024 cirka 0,3 mnkr. 

Fnyket som är stadshusets café kommer under 2023 
att avvecklas i dess nuvarande form. Det kommer 
fortsättningsvis inte att vara bemannat utan skötas 
via självservice. Detta påverkar ramar hos flera 
nämnder. 

Pedagogiska måltider i form av frukost och 
mellanmål tas bort. De pedagogiska måltiderna vid 
lunch kvarstår. Förändringen innebär att pedagoger 
inte äter frukost och mellanmål kostnadsfritt längre.  
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Förändring av ram 
(mnkr) 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Tekniska kontoret, övrigt    
Gatubelysningen 1,40 1,40 1,40 
Införa parkeringsavgifter 1,00 2,00 2,00 
Administration 0,25 0,25 0,25 
Avveckling av nämnden 0,85 0,85 0,85 
Priskompensation för energi -0,27 -0,07 -0,04 
Priskompensation för 
drivmedel -0,60 -0,16 -0,08 
Priskompensation för övriga 
kostnader -1,37 -0,96 -0,50 
Tekniska kontoret, kost 
och service    
Ökade livsmedelskostnader -0,50 -0,50 -0,50 
Avveckling av Fnyket 0,35 0,35 0,35 
Pedagogisk frukost och 
mellanmål tas bort 0,70 0,70 0,70 
Avveckling av förskola i 
Oskarshamns tätort 0,12 0,35 0,35 
Avgiftsfri frukost tas bort 0,00 0,00 0,00 
Priskompensation för 
livsmedel -1,53 -0,40 -0,21 
Priskompensation för övriga 
kostnader -0,21 -0,14 -0,08 
Tekniska kontoret, 
fastighetsavdelningen    
Priskompensation för energi -1,86 -0,49 -0,26 
Priskompensation för 
drivmedel -0,16 -0,04 -0,02 
Priskompensation för övriga 
kostnader -1,39 -0,97 -0,51 
Summa -3,22 2,18 3,70 

 

Uppdrag 
Tekniska chefen får i uppdrag att inom tekniska 
kontorets verksamhet vidta åtgärder för att minska 
kostnadsutvecklingen. I de fall som styrande 
dokument behöver revideras för att åtgärderna ska 
kunna genomföras så ska tekniska chefen 
återkomma omgående. Åtgärderna ska löpande 
redovisas. 

Tekniska kontorets fastighetsavdelning får höja 
internhyrorna för kommunens fastigheter med högst 
2% mellan 2023 och 2024. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden får minskad budget för tjänster inom olika 
delar av sin verksamhet samt för förändrad 
tillsynstaxa. 

Förändring av ram 
(mnkr) 

Budge
t 2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Minskat antal tjänster 1,65 2,18 1,18 
Avveckling av Fnyket 0,05 0,05 0,05 
Minskad städning i 
Stadshuset 0,08 0,08 0,08 
Minskad service från 
fastighetsavdelningen 0,01 0,02 0,02 
Förändrad tillsynstaxa 0,40 0,00 0,00 
Priskompensation för 
drivmedel -0,03 -0,01 0,00 
Priskompensation för 
övriga kostnader -0,37 -0,26 -0,14 
Summa 1,77 2,05 1,18 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige får en generell minskning av 
ram samt medel till utbildning av förtroendevalda. 

Förändring av ram 
(mnkr) 

Budge
t 2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Generell minskning 0,25 0,25 0,25 
Ny politisk organisation, 
kostnader flyttas från 
tekniska -0,37 -0,37 -0,37 
Ny politisk organisation, 
kostnader flyttas till 
kommunstyrelsen 0,17 0,17 0,17 
Utbildning nya 
förtroendevalda -0,20 0,00 0,00 
Summa -0,15 0,05 0,05 

 

Revision 
Revision får en generell minskning av ram samt 
medel för dubbel bemanning under del av 2023 med 
anledning av ny mandatperiod. 

Förändring av ram 
(mnkr) 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Dubbel bemanning del av 
2023 -0,20 0,00 0,00 
Generell minskning 0,20 0,20 0,20 
Summa 0,00 0,20 0,20 
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Driftbudget 2022 VP 2023–2024
Tabellen nedan visar nämndernas ramar och 
kommunens förutsättningar för budget 2023 och 
verksamhetsplaner 2024 och 2025. Budgeten är 
indelad i avgiftsfinansierade och skattefinansierade 
verksamheter.

Med fortsatt osäkerhet i vad som händer framåt i 
konjunktur, inflation och andra påfrestningar 
speglar tabellen en underfinansierad budget för åren 
2023–2024. Balans i budget återfinns från år 2025. 

 

Driftbudget 
(mnkr) 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Avgiftsfinansierade verksamheter    
Kommunstyrelsens verksamheter 9,5 9,9 10,4 
Tekniska kontoret 29,3 32,7 33,8 
Avskrivningar avgiftsfinansierade -28,2 -31,1 -32,4 
Ränta avgiftsfinansierade -10,6 -11,5 -11,8 
Totalt avgiftsfinansierade verksamheter 0,0 0,0 0,0 
Skattefinansierade verksamheter    
Kommunstyrelsens verksamheter -105,2 -103,2 -103,9 
Tekniska kontoret -41,7 -33,7 -30,4 
Samhällsbyggnadsnämnd -24,7 -24,4 -25,3 
Bildningsnämnd -756,6 -754,2 -752,2 
Socialnämnd -714,5 -714,5 -708,2 
Övriga nämnder -3,7 -3,3 -3,3 
Totalt skattefinansierade verksamheter -1 646,4 -1 633,3 -1 623,4 
Övrig central verksamhet -322,7 -368,2 -396,6 
KF- resultatenheter 0,0 0,0 0,0 
Effektiviseringar 5,0 10,0 10,0 
Verksamheternas nettokostnader -1 964,1 -1 991,5 -2 010,0 
Skatteintäkter och statsbidrag 1 892,3 1 962,3 2 021,1 
Finansnetto 28,5 21,5 21,5 
Årets resultat -43,4 -7,7 32,5 
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Räkenskapsplaner
Resultatbudget
En resultatbudget innebär en planering över intäkter 
och kostnader som kommer i framtiden. För 
Oskarshamns kommuns del görs en budget för det 
kommande året (2023) samt två års efterföljande 
verksamhetsplaner (2024–2025). 

Kommunens finansiella planering ska präglas av 
långsiktighet genom att bedriva en god ekonomisk 
hushållning, som ytterst syftar till att varje 
generation ska bära sina egna kostnader. 

Resultatbudget 
(mnkr) 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Verksamhetens intäkter och kostnader -1 613,7 -1 718,3 -1 876,1 -1 895,3 -1 903,4 
Avskrivningar -94,4 -87,6 -85,5 -93,7 -104,1 
Nedskrivningar 0,0 -3,5 -2,5 -2,5 -2,5 
Verksamhetens nettokostnader -1 708,0 -1 809,4 -1 964,1 -1 991,5 -2 010,0 
Skatteintäkter 1 398,8 1 430,4 1 507,1 1 567,8 1 623,2 
Generella statsbidrag och utjämning 350,5 379,0 385,2 394,5 397,9 
Verksamhetens resultat 41,3 0,0 -71,8 -29,2 11,1 
Finansiella intäkter 244,9 37,6 44,6 37,6 37,6 
Finansiella kostnader -38,8 -16,1 -16,1 -16,1 -16,1 
Resultat efter finansiella poster 247,4 21,5 -43,4 -7,7 32,6 
Årets resultat 247,4 21,5 -43,4 -7,7 32,6 

 

 

 

Finansieringsanalys
Finansieringsanalysen visar kassaflöden från den 
löpande verksamheten, investerings- och 
finansieringsverksamheten. Summeringen av dessa 
delar utgör förändringen av likvida medel under 
året. 

Budgetens kassaflöde är ansträngt under 
budgetperioden och med stor sannolikhet kan det 
uppstå behov av tillskott via exempelvis 
nyupplåning.  
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Finansieringsanalys 
(mnkr) 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

Löpande verksamhet      
Årets resultat 247,4 21,5 -43,4 -7,7 32,6 
Justering för av- och nedskrivningar 94,4 114,6 116,2 127,3 139,0 
Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar 12,8 20,0 20,0 20,0 20,0 
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -276,0 -84,0 -120,0 -120,0 -120,0 
Ökning (-) /minskning (+) förråd och varulager 61,5 -7,0 10,0 10,0 10,0 
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 83,6 0,0 50,0 50,0 50,0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 223,7 65,1 32,8 79,5 131,5 
Investeringsverksamhet      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -200,3 -194,6 -172,2 -219,1 -300,4 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar -46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -247,5 -194,6 -172,2 -219,1 -300,4 
Finansieringsverksamhet      
Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amortering av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ökning (-) /minskning (+) långfristiga fordringar -1,4 14,0 20,0 20,0 20,0 
Ökning (+) /minskning (-) långfristiga skulder 15,2 58,0 40,0 40,0 40,0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13,9 72,0 60,0 60,0 60,0 
Årets kassaflöde -10,0 -57,6 -79,4 -79,5 -108,9 
Likvida medel vid årets början 134,6 124,6 67,0 -12,4 -92,0 
Likvida medel vid årets slut 124,6 67,0 -12,4 -92,0 -200,9 

 

 

 

Investeringsbudget
Investeringsbudgeten är en plan för vilka 
investeringar som kommunen ska genomföra under 
kommande år. Budgeten är indelad i 
avgiftsfinansierade investeringar och 
skattefinansierade investeringar. 

För Oskarshamns kommuns del görs en budget för 
det kommande året (2023) samt tre års efterföljande 
verksamhetsplaner (2024–2026). Utifrån uppsatt 
investeringsmål finns det möjlighet att investera 
ytterligare 52 mnkr under mandatperioden. 
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Avgiftsfinansierade investeringar 
(mnkr) 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

VP 
2026 

Vatten och avlopp     
Tekniska kontoret     

Drift, underhåll och förnyelse av ledningar 13,5 15,0 15,0 1,5 
Avloppsreningsverk 2,0 0,0 0,0 0,0 
Vattenverk 2,0 17,0 12,0 0,0 

Övriga VA-investeringar 1,5 1,5 6,5 7,0 

VA-omvandlingsområden m m 17,0 17,0 17,0 17,0 

Summa Vatten och avlopp 36,0 50,5 50,5 25,5 

Övrigt     
Kommunstyrelsens verksamheter     

Kommunstyrelseförvaltningen, hamnen 7,0 7,0 7,0 7,0 

Summa övrigt 7,0 7,0 7,0 7,0 

Totalt avgiftsfinansierade investeringar 43,0 57,5 57,5 32,5 
 

Skattefinansierade investeringar 
(mnkr) 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

VP 
2026 

Fastigheter     
Tekniska kontoret m fl     

Skolor och förskolor 22,9 6,0 78,3 27,8 
Vård och omsorg 0,5 5,8 2,5 11,8 
Övriga fastigheter 8,4 7,3 6,8 6,8 

Summa fastigheter 31,8 19,1 87,6 46,3 
Gator och vägar     
Tekniska kontoret     

Gatuombyggnader 2,9 3,1 2,9 3,6 
Gång- och cykelvägar 6,0 2,0 3,0 3,0 
Övriga investeringar 5,9 9,5 2,8 2,8 
Särskilda insatser 1,0 0,2 5,5 0,0 

Summa gator och vägar 15,8 14,8 14,1 9,4 
Övrigt     
Tekniska kontoret 1,3 2,0 2,0 2,0 
Summa övrigt 1,3 2,0 2,0 2,0 
IT-investeringar     
Kommunstyrelsens verksamheter 13,9 17,4 15,0 14,4 
Summa IT-investeringar 13,9 17,4 15,0 14,4 
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Skattefinansierade investeringar forts. 
(mnkr) 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

VP 
2026 

Övriga investeringar     
Bildningsnämnden 15,2 14,4 13,6 20,5 
Socialnämnden 0,2 0,2 0,2 0,9 
Samhällsbyggnadsnämnden 0,1 0,5 0,1 0,5 
Kommunstyrelsens verksamheter     

Kansli och utveckling 9,5 15,0 16,0 8,0 
Kommunledningsförvaltningen 2,0 0,0 0,0 0,0 

Summa övriga investeringar 27,0 30,1 29,9 29,9 
Reinvesteringar/investeringar     
Kommunstyrelsens verksamheter 10,3 10,3 10,3 10,3 
Tekniska kontoret 2,2 4,2 3,2 2,2 
Samhällsbyggnadsnämnden 0,1 0,1 0,1 0,1 
Bildningsnämnden 5,5 5,5 5,5 5,5 
Socialnämnden 1,0 1,0 1,0 2,0 
Summa reinvesteringar/investeringar 19,0 21,1 20,1 20,1 
Totalt skattefinansierade investeringar 108,7 104,4 168,5 122,0 

 

Kommunfullmäktiges mål för skattefinansierade 
investeringar 

Budget 
2023 

VP 
2024 

VP 
2025 

VP 
2026 

Mål (procent) 70 70 70 70 
Utfall (procent) 89 78 113 82 
Mål (mnkr) 122 134 149 149 
Måldifferens (mnkr) 13 30 -20 27 
Mandatperiodens mål (2023–2026, mnkr)   553  
Differens mot mandatperiodens mål (2023–2026, mnkr)   50  

 

 

 

Exploateringsbudget
Exploateringsbudgeten är en plan för hur 
kommunen ska utvecklas. För Oskarshamns 
kommuns del görs en exploateringsbudget för det 

kommande året (2023) samt tre års efterföljande 
verksamhetsplaner (2024–2026).  
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Exploateringsbudget 
(mnkr) Budget 

2023 
VP 

2024 
VP 

2025 
VP 

2026 
Bostadsområden     
Kommunstyrelsens verksamheter 2,4 7,2 13,3 10,9 

Summa bostadsområden 2,4 7,2 13,3 10,9 
Industriområden     

Kommunstyrelsens verksamheter 10,1 39,9 51,1 20,0 

Summa industriområden 10,1 39,9 51,1 20,0 

Övrigt     

Kommunstyrelsens verksamheter 10,0 10,0 10,0 10,0 

Summa industriområden 10,0 10,0 10,0 10,0 

Summa exploateringar 22,5 57,1 74,4 40,9 
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Styrelse- och 
nämndsplaner
Kommunstyrelsens verksamheter 
Ordförande: Andreas Erlandsson 

Kommundirektör: Henrik Andersson 

Förvaltningschef: Mats Johansson 

Nämndens uppdrag 
Kommunstyrelsens uppgift är att styra och 
samordna kommunen. I praktiken ska 
kommunstyrelsen styra och ha en övergripande 
uppsikt över kommunens angelägenheter, vilket 
innebär att fatta de beslut som påverkar den dagliga 
verksamheten, att bereda de speciellt viktiga beslut 
som behöver fattas i kommunfullmäktige samt att 
leda sin förvaltningsorganisation. 
Kommunstyrelsen har två arbetsutskott som 
förbereder ärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträden. 

Kommunstyrelsens uppdrag förvaltas i mångt och 
mycket av kommundirektören och kansli- och 
utvecklingsenheten. Här sker planering, beredning, 
sekreterarfunktioner och annan administration runt 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. I 
beredningsuppdraget ingår att upprätta förslag till 
beslut inför behandling av ärenden i 
kommunstyrelsen, utföra utredningar samt bistå 
kommundirektören och den politiska 
organisationen. Sedan 2022 har uppdraget breddats 
och en utvecklingsenhet bildats. Översiktlig 
planering, exploatering, landsbygdsutveckling och 
övergripande hållbarhetsfrågor ingår numera i 
uppdraget. Även säkerhetsavdelningen ligger under 
kommundirektören. 

Den sedan årsskiftet 2022 beslutade nya 
Kommunledningsförvaltningen (KLF) är en 
sammanslagning av de tidigare förvaltningarna 
”Tillväxt och Näringslivskontoret” och 
”Kommunstyrelseförvaltningen”. Verksamheten 
styrs till stor del av lagar, förordningar samt centrala 
och lokala avtal. Kommunledningsförvaltningen 
utgör en samlad strategisk resurs och har en aktiv 

roll i kommunens utvecklingsarbete samt biträder 
kommunstyrelsen i dessa ledningsuppgifter, vilket 
innebär verksamheter och avdelningar med fokus på 
både extern som intern service. Till förvaltningens 
avdelningar räknas Ekonomiavdelningen, 
Digitaliseringsavdelningen, HR, 
Kommunikationsavdelningen, Nova Oskarshamns 
kommun, Arbetsmarknadsenheten samt 
kommunens näringslivsarbete som samordnas via 
näringslivschefen. 

Från den 1 januari 2023 kommer även de tekniska 
frågorna att tillhöra kommunstyrelsen, då tekniska 
nämnden upphör. Tekniska kontorets uppdrag 
svarar för fastighetsförvaltning, väghållning, allmän 
vatten- och avloppsförsörjning, park- och 
skogsskötsel samt städ- och kostverksamhet. 
Tekniska kontoret handhar också trafikfrågor och 
svarar för det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom 
kommunen. 

Vidare lämnar Räddningstjänsten 
Kommunledningsförvaltningen för att gå upp i det 
nya beslutade förbundet ”Räddningstjänsten 
Sydost” från den 1 januari 2023. I och med 
förbundsbildningen kommer flera avhängiga frågor 
att hanteras och bearbetas under åtminstone 2023 
och det är troligt att det kommer påverka 
kommunens ekonomi i någon riktning, då principer 
och modellen som inträdet i förbundet kräver ska 
accentueras. 

Ekonomi 
Budget 
Under hösten 2022 har inflationstakten nått nivåer 
som tidigare inte varit kända och prognostiserade, 
där inflationen under september månad noterades 
till 9,7 %. Därtill har sociala avgifter (PO-påslag) 
ökat i flera etapper, vilket motsvarar cirka 58 
miljoner kronor i ökade lönekostnader för 
Oskarshamns kommun. Sedan beräknas nytt 
pensionsavtal att öka kommunens kostnader med 
stora belopp. Därutöver har kommunen i 
inflationens kölvatten stora priskostnadsökningar 
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att vänta, som behöver beaktas och hanteras i 
budgeten. 

Kommunstyrelsens verksamheter kommer fortsätta 
att fokusera på förbättrad styrning och ledning, där 
intern kontroll och vardaglig ekonomisk 
uppföljning har en central funktion, för att verka för 
att förvaltningens löften och kommunens finansiella 
mål uppnås samt att de processer som är nödvändiga 
för att nå måluppfyllelse och en budget i balans 
optimeras. Kommunstyrelsens kostnader utgörs till 
stor del av en tjänstepersonsorganisation där man 
kontinuerligt gör övervägningar i samband med 
pensionsavgångar och återbesättning av tjänster 
kopplat till verksamhetens uppdrag. 

Kommunens gemensamma IT- och 
digitaliseringsresurser bygger på en modell med 
kostnader som ligger till grund för nätverksavgiften 
baserade på gamla uppgifter sedan 2014 och som 
därmed inte är uppdaterade på lång tid. Förutom 
licens- och supportavgifter för ren infrastruktur, så 
hanterar digitaliseringsavdelningen även kostnader 
för flera gemensamma samt förvaltningsspecifika 
verksamhetssystem i avgiften. Vidare har beslut om 
digitalisering inneburit att tekniska plattformar och 
annan systemuppgradering har varit nödvändigt att 
investera i. Det är också så att för att klara IT-
säkerheten i kommunen med den ökade hotbilden, 
så behöver det ske uppgraderingar inom området. 
Digitaliseringsavdelningen har tidigare fått till sig 
att avgiften inte skall höjas och det är inte längre 
möjligt och troligt att klara 
Digitaliseringsavdelningens driftsbudget, varför vi 
nu ser att den kommungemensamt behöver hanteras 
för budget 2023 och framåt.  I samband med att den 
nya digitaliserings-chefen har tillträtt prioriteras 
arbetet med att ta fram ett förslag på en ny hållbar 
finansierings-modell för kommunens IT- och 
digitaliseringsarbete. 

Ursprungliga kända förutsättningar och tidigare 
kommunicerad (våren 2022) ramtilldelning för 
kommunledningsförvaltningen 2023, innebär 
effektiviseringar om motsvarande 653 tkr, vilket 
hanteras genom att inte återbesatta tjänster i 
förvaltningen (chefstjänst för tidigare KSF samt IT- 
driftchef). Effektiviseringarna berör Ölandstrafiken, 
ökad medlemsavgift till Samordningsförbundet 

Kalmar län, höjda lokalhyror och beslutad ny tjänst 
inom CESAM H. 

Motsvarande effektivisering för kommundirektör 
samt kansli- och utvecklingsenheten uppskattas till 
300 tkr. Här finns en del kostnadsökningar och ej 
fullt ut budgeterade poster, där ändamål och behov 
visat sig vara större än tilldelad budgetram. 
Skärgårdstrafiken, larm och bevakningstjänster 
samt överförmynderi är exempel på poster som vi 
behöver hitta nya former för och/eller förändrade 
avtal kring. En del av dessa kända utmaningar 
balanseras upp med överskott från icke utnyttjade 
anslag för tjänster och utredningar samt externa 
intäkter från riksgälden i saneringsprojekt som 
täcker annars budgeterade tjänster. 

Med höstens helt förändrade förutsättningar bl.a. 
kopplat till den höga inflationen med en rad olika 
kostnadsökningar som följd, har den reviderade 
budgeten för 2023 med ny ramtilldelning ändrat 
förutsättningarna att klara en budget i balans 2023. 
Det är därmed helt nödvändigt med ytterligare flera 
konkreta mer eller mindre kännbara åtgärder, som ej 
återbesatta vakanser, generella spar och 
effektiviseringar samt indragna satsningar. 

Driftbudget 
Driftbudget Budget VP VP 
(mnkr) 2023 2024 2025 
Avgiftsfinansierad    
Kommunstyrelsens 
verksamheter 9,5 9,9 10,4 
Summa 9,5 9,9 10,4 
Kapitalkostnader -9,5 -9,9 -10,4 
Summa 0,0 0,0 0,0 
Skattefinansierad    
Kommunfullmäktige -2,4 -2,2 -2,2 
Kommunstyrelsens 
verksamheter -105,2 -103,2 -103,9 
Summa -107,6 -105,4 -106,1 
Kapitalkostnader -21,0 -20,8 -22,6 
Summa -128,6 -126,1 -128,7 

 

Under 2023 kommer kommunstyrelsens 
verksamheter få en förstärkning i sin driftbudget om 
1,2 mnkr för att täcka engångskostnad vid bildande 
av räddningsförbund. I övrigt är det senhöstens 
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nationella ekonomiska utveckling som ligger till 
grund för den politiska majoritetens budget, som 
präglar kommunstyrelsens verksamheter och dess 
prioriteringar samt konkreta åtgärder. Det står klart 
att kommunstyrelsens verksamheter har att hantera 
en personalminskning för år 2023 med 2 980 tkr, 
vilket hanteras genom motsvarande ej återbesatta 
vakanser. Dock kommer neddragningar ske över tid 
och ger sannolikt inte de direkta kostnadseffekterna 
som budgetförutsättningarna anger. Men bl.a. med 
Särskilda Avtals Pensionslösningar (SAP), så 
förbättras förutsättningarna till att ha en budget i 
balans år 2023. Men det förutsätter också den 
politiska majoritetens priskompensationer för 
lokaler, drivmedel, kostnadsökningar etc. 
motsvarande 2 414 tkr för kommunstyrelsens 
verksamheter. För att därutöver klara en budget i 
balans krävs ytterligare åtgärder som: 

• Utvecklingsprojekt i Misterhult 600 tkr 
• Indragen kostnad skärgårdstrafik 350 tkr 
• Indragna resesubventioner för studerande 

390 tkr 
• Ej införande av Aktivitetsbank – Miljöhuset 

(AME) 500 tkr 
• Synenergieffekt samverkan KS och TK 500 

tkr 
• Avveckling av Fnyket 58 tkr 
• Minskad städning i stadshuset 110 tkr 
• Minskad service från fastighetsavdelningen 

42 tkr 
 

Investeringsbudget 
Investeringsbudget Budget VP VP 
(mnkr) 2023 2024 2025 
Avgiftsfinansierad    
Kommunstyrelsens 
verksamheter 7,0 7,0 7,0 
Summa 7,0 7,0 7,0 
Skattefinansierad    
Kommunstyrelsens 
verksamheter 35,6 42,7 41,3 
Summa 35,6 42,7 41,3 

 

 

Exploaterings- 
budget Budget VP VP 
(mnkr) 2023 2024 2025 
Kommunstyrelsens 
verksamheter 22,5 57,1 74,4 
Summa 22,5 57,1 74,4 

 

Tillstånd är klart och antagande av detaljplanen för 
kommande logistik- och företagspark vid 
Kvastmossen beräknas, efter eventuella 
överklaganden, vinna laga kraft under 2023. 
Exploatering av området blir en storskalig satsning 
och flera intressenter finns för den kommande 
industrimarken. Etableringsarbetet förväntas blir 
intensivare under planperioden. 

Fiberutbyggnad sker i kommunens regi på flera 
platser under 2023: Utbyggnaden färdigställs i 
Kristdala, projektet i Jämserum, sträcka 1, avslutas 
och längs kusten fortsätter fler delprojekt under 
2023. Kommunen startar även upp ett 
samverkansprojekt i och omkring Oskarshamns 
tätort för att koppla upp boende och verksamheter i 
några områden som idag saknar fiber. 
Projektansökningar till PTS och regionen fortsätter 
och kommunala sträckor kommer påbörjas även 
under 2024–2025. 

Med början från 2023 har medel avsatts för att 
utveckla orterna Kristdala, Bockara, Påskallavik, 
Fårbo, Figeholm, Misterhult och stadsdelarna 
Kristineberg och Södertorn (2 mnkr), strategiska 
hållbarhetsåtgärder (1 mnkr) samt 
beredskapsåtgärder (1 mnkr). 

Kommande händelser 
Som ny kommunledningsförvaltning kommer 
verksamheten 2023 särskilt inriktas på att förfina 
processer, stödet och servicen till kollegor inom 
kommunorganisationen, medborgare och till det 
lokala näringslivet. Förutom förvaltningens och 
avdelningarnas ordinarie uppdrag och 
arbetsuppgifter lyfter vi fram följande som 
kommande händelser. 

Under våren 2023 driftsätts HELLO-projektet som 
kommunens nya bemannings- och lönesystem, ett 
resultat av det tidigare arbetet och analysen kring att 
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identifiera felkopplingar inom kommunens 
administrativa arbete. Med det nya systemstödet 
aktualiseras också arbetet med heltid som norm. 
Den tidigare insatsen som är genomförd kring 
friskfaktorer inom främst Socialförvaltningen 
fortsätter i övriga kommunala verksamheter för att 
öka frisknärvaron. 

Inom digitaliseringsavdelningen fortsätter arbetet 
med en digital agenda för Oskarshamn, vilket berör 
både interna som externa processer och erbjudanden 
av digitala tjänster. För att möjliggöra den digitala 
transformationen behövs en harmonisering och 
anpassning av avtal och fokus på system med 
tillhörande infrastruktur och processer. Inom 
avdelningen kommer arbetet med en ny 
finansieringsmodell prioriteras med presentation 
under 2023 om förslag till innehåll och införande år 
2024. 

Inom området ekonomi fortsätter det påbörjade 
utvecklingsarbetet för att förbättra och effektivisera 
arbetssätt och rutiner. Vidare fortsätter arbetet med 
att modernisera processer med syfte att öka kvalitén 
i kommunens redovisning som helhet. 

Ukrainakrisens flyktingvåg blev inledningsvis år 
2022 inte så stor för Sverige, som den ursprungliga 
bedömningen och prognosen från Migrationsverket. 
Oskarshamns kommun har utifrån ny lagstiftning 
fått anvisningar om 75 flyktingar under 2022 och 
därtill ytterligare uppemot ett 60-tal boende 
flyktingar i kommunen. Då Oskarshamns kommun 
har hanterat sitt anvisningsavtal för 
skyddsbehövande från Ukraina under år 2022, så 
beräknar Migrationsverket att anvisningstalet för 
skyddsbehövande från Ukraina vara 1 person under 
2023. Men detta är bara utifrån hittills kända behov 
och värden, vilket inte behöver betyda att 
situationen inte kan komma att kräva fler 
kommunanvisade till Oskarshamns kommun. 

Ett område som flera av förvaltningens avdelningar 
kommer att vara engagerade i är en av de största 
utmaningarna vi står inför både internt som externt 
d.v.s. kompetens- och 
arbetskraftsförsörjningsarbetet. Inom HR- och 
kommunikationsavdelningen läggs ett särskilt fokus 
på arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare samt 

satsning på kommunens arbetsgivarvarumärke. När 
det gäller vårt kompetensförsörjningsbidrag till det 
lokala näringslivet är det främst genom NOVA med 
uppdrag om att bidra till hållbar regional tillväxt och 
med fokus på eftergymnasiala kompetens- och 
utbildningsinsatser som det sker.  
Arbetsmarknadsenheten lägger fokus på 
arbetskraftsfrågorna främst genom att coacha och 
rusta de långtidsarbetslösa, för matchning mot det 
lokala näringslivet och offentliga arbetsgivare. 
Kommunens näringslivsarbete samordnas genom 
näringslivschefen, där 10 punkter för ett starkare 
näringsliv vägleder våra insatser rörande 
rekrytering, företagsetablering, kompetens- och 
arbetskraftsförsörjning, god service och bemötande. 
När det gäller god service och bemötande till 
kommunens kunder, så fortsätter servicecenter att 
delta i SKR:s servicemätning. 

Under planperioden kommer ”O-ringen 
Smålandskusten 2024” att genomföras i 
Oskarshamn. Detta kommer innebära att stora delar 
av organisationen och framförallt invånarna i 
Oskarshamn blir delaktiga i ett av Sveriges största 
evenemang. Den kommunala insatsen följer avtal 
men vi behöver resurs-sätta och kanske 
tidigarelägga en del satsningar. 

Kommunstyrelsen övergripande ansvar innebär 
även att styra och leda. Här behöver en översyn och 
möjligen ny styrmodell kommande period arbetas 
fram. Styrmodellen förutsätts fortsatt bygga på 
löften, tillitbaserad styrning och vila på hållbara 
utvecklingsstrategier. 
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Verksamhetens övergripande löften
 
Löften Uppföljning 
Vi lovar hög service med ett öppet och flexibelt 
bemötande. (HR, EK, IT, SC) 

Kundnöjdhetsenkät 

Vi lovar snabb och korrekt kommunikation och 
information som är tydlig för alla. (HR, EK, IT, SC) 

Kundnöjdhetsenkät 

Vi lovar att ständigt utveckla vårt arbetssätt för att våra 
tjänster ska vara uppdaterade och ligga i framkant. (HR, 
EK, IT, SC) 

Kundnöjdhetsenkät 

Vi lovar att alltid ge återkoppling. Vi vill vara tillgängliga, 
snabba och lätta att förstå. (ToN) 

Uppföljning genom att efterfråga förbättringsförslag, om 
man känner att vi inte har lyckats hålla löftet. Alternativt 
via Synpunkten. 

Vi lovar att med engagemang erbjuda stöd, rådgivning 
och vägledning för individers och näringslivets behov. 
(ToN) 

Enkätuppföljning inom ett visst tidsfönster 

Vi lovar att jobba för att skapa förutsättningar för 
företagsamhet i hela vår kommun. (ToN) 

Uppföljning genom Svenskt Näringslivs mätning av 
Företagsamheten och SCB:s uppföljning. 

Vi lovar att jobba för att hela vår kommun - landsbygd 
och stad - ska vara en plats där vi tillsammans kan 
trivas, växa och utvecklas. (ToN) 

Uppföljning - SCB:s medborgarundersökning och 
befolkningsstatistik. 

Konsekvenser för barn och unga
Som beskrevs inledningsvis har kommunstyrelsens 
verksamheter en direkt koppling till politiska 
satsningar och genomförande samt ett direkt och 
viktigt stöd till övriga förvaltningar. En minskad 
förmåga att genomföra satsningar, bedriva 
utåtriktad och nära dialog med våra unga 
medborgare kan ge negativa effekter. Likaså om 
utveckling och innovation samt stödsystem i form 
av IT och digitala lösningar för ex 
Bildningsnämnden försämras så kan det ge effekter 
på möjligheterna att bedriva viss utbildning och 
framåtsyftande lärande.

En ansträngd ekonomisk situation kräver 
prioriteringar och här behöver dessa prioriteringar 
bedömas och utgå från ett barnperspektiv.

 

Tekniska nämnden 
Ordförande: Yvonne Bergvall 

Förvaltningschef: Richard Bergquist 

Nämndens uppdrag 
Enligt reglementet ska tekniska nämnden svara för 
fastighetsförvaltning, väghållning, allmän vatten- 
och avloppsförsörjning, park- och skogsskötsel 
samt städ- och kostverksamhet. Från år 2022 återgår 

kommunens gemensamma inköps- och 
upphandlingsresurs till 
kommunstyrelseförvaltningen efter att ha funnits på 
tekniska kontoret en kortare period. Nämnden 
handhar också trafikfrågor (trafiknämnd) och svarar 
dessutom för det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom 
kommunen. 
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Ekonomi 
Budget 
För de skattefinansierade verksamheterna har 
tekniska nämnden beslutat om en något utökad 
budget jämfört med 2022. Utökningen beror på den 
nya förskolan i Kristineäng samt ökade 
livsmedelskostnader. Pris- och löneökningen har 
generellt beräknats till ca 2–3 % under perioden 
(SKR Ekonomirapport). Löneökningar beräknas 
även till 2–3 % och kompenseras delvis. Men under 
2022 har kraftiga prisökningar inom de flesta 
segment påverkat alla avdelningar. Prisökningarna 
väntas fortsatt stiga inom de flesta områden vilket 
gör det extra svårt att beräkna verksamheternas 
kommande behov för att fortsätta utföra sina 
uppdrag på samma nivå. 

Driftbudget 
Driftbudget Budget VP VP 
(mnkr) 2023 2024 2025 
Avgiftsfinansierad    
Tekniska nämnden 29,3 32,7 33,8 
Summa 29,3 32,7 33,8 
Kapitalkostnader -29,3 -32,7 -33,8 
Summa 0,0 0,0 0,0 
Skattefinansierad    
Tekniska nämnden 
övrigt -31,7 -29,7 -29,1 
Tekniska nämnden 
kost och service -49,7 -48,3 -48,0 
Tekniska nämnden 
fastighetsavdelning 40,0 44,6 47,0 
Tekniska nämnden 
mark -0,3 -0,3 -0,3 
Summa -41,7 -33,7 -30,4 
Kapitalkostnader -62,1 -69,2 -75,0 
Summa -103,8 -102,9 -105,4 

 

Tekniska kontoret föreslår att brukningstaxan för 
VA höjs med 4 procent på den fasta 
brukningsavgiften från 2023 för att jämna ut en 
förväntad större höjning av taxan framöver. 
Brukningstaxan har höjts under några år och det 
finns ett upparbetat kapital. Minskning av 
kapitalöverskottet har påbörjats. Minskning sker 
med ungefär 4–5 mnkr/år. Inom några år kommer 
ökade kostnader för nya Figeholms 
avloppsreningsverk påverka. Anläggningsavgiften 
planeras att fortsatt förbli oförändrad. 

Budgeten förutsätter att utökade skötselområden vid 
nya investeringar, utvecklingsprojekt och 
exploateringar kompenseras gatuavdelningen fullt 
ut enligt tidigare beslut. Kommunens omfattande 
satsningar i t ex stadsmiljön, hamnmiljön, 
Gotlandsrangeringen, torgen osv kräver större 
insatser i drift och underhåll för att hållas i gott skick 
som kommuninvånare och besökare förväntar sig. 

Fastighetsavdelningen är en resultatenhet där alla 
kostnader utom ca 1,5 + 0,3 mnkr ska täckas med 
intäkter. De 1,8 mnkr är ”kommunbidrag” för 
skötsel av allmänna toaletter, kapitalkostnader för 
exploateringsfastigheter osv. Övriga kostnader, ca 
120 mnkr, täcks med externa och interna intäkter. 
Fastighetsavdelningen har gjort en beräkning att de 
externa hyrorna kommer att höjas som under de 
senaste åren. Förändringen av konsumentprisindex 
(KPI) styr förändringen av arrendeintäkterna. 

Kost- och städavdelningen (KoS) har budgeten för 
hela kostverksamheten. Pensionärsluncher och 
övriga luncher inom vården/omsorgerna höjs pga. 
ökade livsmedels-, kemikalie- och övriga kostnader. 
Handlingsplanen innebär en utökning av budget 
2023 pga. volymökningar inom förskolan samt 
ökade livsmedelskostnader. 

Investeringsbudget 
Investeringsbudget Budget VP VP 
(mnkr) 2023 2024 2025 
Avgiftsfinansierad    
Tekniska nämnden 36,0 50,5 50,5 
Summa 36,0 50,5 50,5 
Skattefinansierad    
Tekniska nämnden 48,6 34,2 102,0 
Summa 48,6 34,2 102,0 

 

Investeringsbudgeten fortsätter till största del som 
tidigare planerat. Delar av investeringsbudgeten 
från 2022 kommer behöva överföras från 2022 på 
grund av förseningar i projekten. På grund av den 
prisökning som varit under 2022 är det också svårt 
att avgöra hur mycket kommande periods 
investeringar kommer påverkas. För VA-
avdelningen är det Figeholms avloppsreningsverk 
som är det största projektet under perioden. I övrigt 
fortskrider löpande arbete med drift, underhåll och 
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förnyelse av ledningar samt arbetet med 
kommunens VA-omvandlingsområden. 
Fastighetsavdelningens största projekt är den nya 
förskolan i Kristineäng som beräknas klart under 
perioden. 

Kommande händelser 
Planperiodens kommande händelser består av 
många olika investeringar och projekt i olika 

former. Alla avdelningar påverkas både i driften och 
i sina investeringsprojekt av den ovanligt stora och 
snabba prisökning som skett under 2022. 
Avdelningarna arbetar kontinuerligt med att vara 
uppdaterade på den senaste informationen för att 
kunna möta de utmaningar som en ökad prisbild ger 
både för driften och i investeringsprojekten. 
Sammanfattningsvis ser alla avdelningar 
möjligheter framåt där kommande investeringar 
också kan bidra till sänkta driftkostnader.

Verksamhetens övergripande löften 
Vatten- och avloppsverksamhet 
Löften Uppföljning 

Vi lovar att leverera vatten som uppfyller 
Livsmedelsverkets krav på ett hälsosamt och rent 
dricksvatten. 

Månatliga uppföljningar om inget annat anges.  
Vattenprover enligt egenkontrollprogram som inte 
uppfyller kraven samt vidtagna åtgärder redovisas. 
Sammanställning av klagomål från kund avseende 
kvalitet eller tryck redovisas inklusive vidtagna åtgärder. 

Vi lovar att omhänderta allt hushållsavlopp och rena det 
väl motsvarande gällande miljötillstånd. 

Avvikelser anmälda till tillsynsmyndigheten 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisas. 
För Ernemar och Figeholms reningsverk gäller 
årsmedelvärden. Avvikelser rapporteras därför årsvis. 

Vi lovar att vid avbrott i vattenleverans eller avloppsstopp 
påbörja åtgärd inom en timme efter att vi fått vetskap om 
felet. 

Anmälda avvikelser från löftet till tekniska kontoret, 
servicecenter eller kommunens Synpunktshantering 
redovisas. 

Ditt ansvar att du är hemma på bokade tider. 
Ditt ansvar att du skyddar vår utrustning som är installerad på din fastighet (vattenmätare, ev. avloppspump). 
Ditt ansvar att du själv läser av din vattenmätare enligt utskickat avläsningskort i rätt tid (om du inte har digital 
mätare). 
Ditt ansvar att du inte förorsakar avloppsstopp, eller häller skadliga ämnen i avloppet. 
Ditt ansvar att du åtgärdar läckor inom din fastighet. 

 

 

Vinterväghållning 
Löften Uppföljning 

Vi lovar att påbörja halkbekämpning på klass 1-gator och 
gångbanor när halka uppstått. Arbetet bör vara avslutat 
inom 8 timmar. Sandning utförs endast i undantagsfall. 
Normalt använde vi salt som halkbekämpning. 

Månatliga uppföljningar. 
Anmälningar till Servicecenter, kommunens 
Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner 
redovisas. 
Förseningar och kvaliteten (halka, framkomlighet) på 
vinterväghållningen redovisas och bedöms av ansvarig 
tjänsteperson. 
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Löften Uppföljning 

Vi lovar att påbörja snöröjning på klass 1-gator när 
snödjupet är mer än 5–8 centimeter. Snöröjningen bör 
vara avslutad inom cirka 12 timmar efter avslutat snöfall. 

Månatliga uppföljningar. 
Anmälningar till Servicecenter, kommunens 
Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner 
redovisas. 
Förseningar och kvaliteten (halka, framkomlighet) på 
vinterväghållningen redovisas och bedöms av ansvarig 
tjänsteperson. 

Vi lovar att påbörja snöröjning på klass 2-gator när 
snödjupet är mer än 10–15 centimeter. Snöröjningen bör 
vara avslutad inom cirka 24 timmar efter avslutat snöfall 
(gäller vardagar). 

Månatliga uppföljningar. 
Anmälningar till Servicecenter, kommunens 
Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner 
redovisas. 
Förseningar och kvaliteten (halka, framkomlighet) på 
vinterväghållningen redovisas och bedöms av ansvarig 
tjänsteperson. 

Vid extrema snöfall så kan andra prioriteringar bli nödvändiga. 
(Klass 1-gator är genomfartsgator och gator med busslinjer, klass 2-gator är övriga.) 

 

Ditt ansvar att underlätta framkomligheten för snöröjningsfordon vid bilkörning och parkering.  

 

Sandupptagning efter vinterväghållning 
Löften Uppföljning 

Vi lovar att upptagning av grus och sand från 
vinterväghållningen ska påbörjas direkt efter snön och 
halkan försvunnit, normalt i mitten av mars, och vara 
avslutad i mitten av maj 

Månatliga uppföljningar under säsongen. 
Anmälan till Servicecenter, kommunens 
Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. 
Förseningar ska redovisas och bedömas av ansvarig 
tjänsteperson. 

Ditt ansvar att respektera tillfällig skyltning om sopning.  

 

Gatubelysning 
Löften Uppföljning 

Vi lovar att se till att det finns en ändamålsenlig väl 
fungerande gatubelysning enligt belysningspolicyn, så 
att det kan kännas tryggt och säkert i trafikmiljön. 

Månatligen följa upp att entreprenören åtgärdar fel och 
utbyten/tillsyn inom bestämd tid. 
Anmälda avvikelser redovisas (grupp och antal) och 
bedöms om de åtgärdats i rätt tid av ansvarig 
tjänsteperson. 
Har relevanta åtgärder inte vidtagits ska redovisning ske 
av när felet ska vara avhjälpt. 

Vi lovar att fel som utgör fara för liv eller egendom ska 
åtgärdas omedelbart. (1) 

Månatligen följa upp att entreprenören åtgärdar fel och 
utbyten/tillsyn inom bestämd tid. 
Anmälda avvikelser redovisas (grupp och antal) och 
bedöms om de åtgärdats i rätt tid av ansvarig 
tjänsteperson. 
Har relevanta åtgärder inte vidtagits ska redovisning ske 
av när felet ska vara avhjälpt. 
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Löften Uppföljning 

Vi lovar att mörk gatukorsning, mörkt övergångställe, 
mörk busshållplats, tre eller flera trasiga ljuskällor i följd 
ska åtgärdas inom tre arbetsdagar efter anmälan. (2) 

Månatligen följa upp att entreprenören åtgärdar fel och 
utbyten/tillsyn inom bestämd tid. 
Anmälda avvikelser redovisas (grupp och antal) och 
bedöms om de åtgärdats i rätt tid av ansvarig 
tjänsteperson. 
Har relevanta åtgärder inte vidtagits ska redovisning ske 
av när felet ska vara avhjälpt. 

Vi lovar att enstaka felanmälda lampor ska vara 
åtgärdade inom maximalt tre veckor. (3) 

Månatligen följa upp att entreprenören åtgärdar fel och 
utbyten/tillsyn inom bestämd tid. 
Anmälda avvikelser redovisas (grupp och antal) och 
bedöms om de åtgärdats i rätt tid av ansvarig 
tjänsteperson. 
Har relevanta åtgärder inte vidtagits ska redovisning ske 
av när felet ska vara avhjälpt. 

Vi lovar att samtliga ljuskällor inom ett visst område eller 
utmed en viss gata/väg byts enligt ett planerat utbyttes 
intervall av tre år. I samband med detta utför 
entreprenören även tillsyn av belysningsanläggningarna. 
(4) 

Månatligen följa upp att entreprenören åtgärdar fel och 
utbyten/tillsyn inom bestämd tid. 
Anmälda avvikelser redovisas (grupp och antal) och 
bedöms om de åtgärdats i rätt tid av ansvarig 
tjänsteperson. 
Har relevanta åtgärder inte vidtagits ska redovisning ske 
av när felet ska vara avhjälpt. 

Ditt ansvar att anmäla fel till kommunens entreprenör  

 

Renhållning av gator och torg 
Löften Uppföljning 

Vi lovar att Oskarshamn ska vara rent genom att 
städning utförs två gånger per vecka och sopning med 
maskin sker en gång per vecka (inte vid vinterväglag) i 
centrum, papperskorgar töms två gånger per vecka i 
centrum, papperskorgar i övriga tätorter töms vid behov. 

Anmälan till Servicecenter, kommunens 
Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. 
Utvärdera egen insats samt inkomna klagomål 
månatligen samt ange skäl till eventuell avvikelse. 
Avvikelser redovisas och bedöms av ansvarig 
tjänsteperson. 

Vi lovar att Oskarshamn ska vara rent genom att 
hundlatrinbehållare töms varannan vecka. 

Anmälan till Servicecenter, kommunens 
Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. 
Utvärdera egen insats samt inkomna klagomål 
månatligen samt ange skäl till eventuell avvikelse. 
Avvikelser redovisas och bedöms av ansvarig 
tjänsteperson. 

Vi lovar att Oskarshamn ska vara rent genom att fulla 
papperskorgar och hundlatrinbehållare ska tömmas 
inom en arbetsdag efter anmälan till Servicecenter. 

Anmälan till Servicecenter, kommunens 
Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. 
Utvärdera egen insats samt inkomna klagomål 
månatligen samt ange skäl till eventuell avvikelse. 
Avvikelser redovisas och bedöms av ansvarig 
tjänsteperson. 

Ditt ansvar att kasta skräp i uppsatta behållare. 
Ditt ansvar att anmäla nedskräpning till Servicecenter. 
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Skötsel av parker, grönområden och lekplatser 
Löften Uppföljning 

Vi lovar att kortklippt gräs (företrädesvis parker) ska 
klippas kontinuerligt. 

Anmälan till Servicecenter, kommunens 
Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. 
Utvärdera eget arbete och inkomna klagomål månatligen 
av ansvarig tjänsteperson. 

Vi lovar att övriga gräsytor klipps med slaghack en gång 
per år. 

Anmälan till Servicecenter, kommunens 
Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. 
Utvärdera eget arbete och inkomna klagomål månatligen 
av ansvarig tjänsteperson. 

Vi lovar att besiktning av lekplatser sker en gång per år. 
Mindre reparationer utförs omgående. Brister som 
äventyrar säkerheten ska repareras inom tre dagar från 
anmälan eller tas ur bruk. 

Anmälan till Servicecenter, kommunens 
Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. 
Utvärdera eget arbete och inkomna klagomål månatligen 
av ansvarig tjänsteperson. 

 

Luncher för äldre (hemleverans och restauranger) 
Löften Uppföljning 

Vi lovar att servera/leverera en näringsrik, vällagad och 
varierad måltid (1) 

Grupp (1) -normalportion innehåller rätt mängd näring för 
en äldre person vid servering/leverans, matsedeln gäller 
sex veckor i taget med flera rätter att välja på varje dag. 

Vi lovar att måltiden är hygienisk (2) Grupp (2) - Kvalitetsmätning avseende hygien i 
egenkontrollsystemet dagligen/varje vecka. 

Vi lovar att ge kunden ett bra bemötande (3) Utvärdera inkomna klagomål avseende punkt 3 
månatligen. 

 

Luncher i förskola/skola 
Löften Uppföljning 

Vi lovar att servera en näringsrik, vällagad och varierad 
lunch (1) 

Grupp (1): -luncherna följer Livsmedelsverkets 
rekommendationer, kost- och måltidspolicyn och 
skollagen genom uppföljning av planerade matsedlar. 

Vi lovar att ha ett bra bemötande (2) Utvärdera inkomna klagomål avseende punkt 2 
månatligen. 

Vi lovar att lunchen är hygienisk (3) Grupp (4) - Kvalitetsmätning avseende hygien i 
egenkontrollsystemet dagligen/varje vecka. 

Ditt ansvar att komma och provsmaka en gång per termin och bilda dig en uppfattning om kvaliteten.  
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Städning av offentliga lokaler 
Löften Uppföljning 

Vi lovar att följa Socialstyrelsens allmänna råd om 
städning av offentliga lokaler (1) 

Kvalitetsmätning-kontroll i städprogrammet fyra 
ggr/enhet och år. Kvalitetskontrollen sker genom 
okulärbesiktning av städledare. Kontroll: jämförs mot 
städinstruktion, daglig städning resp. månadsstädning 

Vi lovar att toaletter på skolor och förskolor ska städas 
dagligen (vardagar) (2) 

Kvalitetsmätning-kontroll i städprogrammet fyra 
ggr/enhet och år. Kvalitetskontrollen sker genom 
okulärbesiktning av städledare. Kontroll: jämförs mot 
städinstruktion, daglig städning resp. månadsstädning 

Vi lovar att ha ett bra bemötande (3) Anmälan till Servicecenter, kommunens 
Synpunktshantering eller kommunens tjänstepersoner. 
Utvärdera egen insats samt inkomna klagomål 
månatligen samt ange skäl till eventuell avvikelse. 
Avvikelser redovisas och bedöms av ansvarig 
tjänsteperson. 

Vi lovar att städa med miljövänliga produkter (4) Kvalitetsmätning-kontroll i städprogrammet fyra 
ggr/enhet och år. Kvalitetskontrollen sker genom 
okulärbesiktning av städledare. Kontroll: jämförs mot 
städinstruktion, daglig städning resp. månadsstädning 

Ditt ansvar att respektera skogräns inom förskolorna (alt använda skoskydd). 
Ditt ansvar att kasta skräp i papperskorgar. 

 

 

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga kommer påverkas av förslagen i olika 
grad. Målsättningen är att påverkan ska bli så liten 

som möjligt och förvaltningen ska fortsätta ge en 
god service med kvalité till samtliga medborgare. 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Ylva Alexandersson 

Förvaltningschef: Kristina Erlandsson 

Nämndens uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för en hållbar 
utveckling som innebär att medborgarna 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö samt bidra 
till en samhällsutveckling med jämlika och sociala 
levnadsförhållanden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för: 

• kommunens åtaganden enligt plan- och 
bygglagen med undantag för den 
översiktliga planeringen där ansvaret ligger 
hos kommunstyrelsen  

• miljö- och hälsoskyddsarbetet 
• livsmedelskontrollen 
• tillsyn över försäljningen av receptfria 

läkemedel, tobak och folköl inom 
detaljhandeln 
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• handläggning samt tillsyn enligt 
alkohollagen  

• dispensgivning och tillsyn enligt 
strandskyddslagen 

• kommunens mätningsverksamhet, kart- och 
GIS-utvecklingen 

• bidragsgivning för bostadsanpassning 
• energirådgivning genom delvis 

bidragsfinansierad tjänst 
 

Samhällsbyggnadskontoret (SBK) verkställer 
nämndens beslut och har ansvar för att driva 
verksamheten. 

Ekonomi 
Budget 
Samhällsbyggnadskontoret fortsätter att fokusera på 
kärnverksamheten och verkar för att en budget i 
balans samt att beslutade löften uppnås. Prognosen 
för svensk ekonomi är dyster med hög inflation och 
stigande räntor. Vi påverkas av yttre händelser i 
världen vilket påverkar det ekonomiska läget hårt. 
På grund av rådande lågkonjunktur med ökade 
kostnader och den höga inflationen behöver vi inför 
år 2023 se över våra verksamheter för att klara de 
besparingskrav som vi fått till oss. 

Vi kommer under 2023 och 2024 få ökade interna 
kostnader, främst med anledning av det 
digitaliseringsarbete som har inletts. På grund av de 
nya besparingskraven har beslut tagits att inte införa 
Lätt och Rätt i den takt som var tänkt, eftersom det 
får negativ ekonomisk påverkan. Införandet av ny 
miljötaxa och livsmedelstaxa skjuts därför till 2024. 
Däremot kommer nämnden att fatta beslut om 
förslag till ny plan- och bygglovstaxa. 

Vi står inför en situation där vi behöver se över 
kostnader generellt, hitta andra smartare arbetssätt 
för att effektivisera och hitta synergieffekter för att 
möta satta besparingskrav. Vi kommer att 
omfördela personal utifrån var behovet finns. Vi 
kommer också att täcka upp för vakanser så längre 
det inte påverkar personalens arbetsmiljö negativt. 
Målet är att vidta åtgärder som dessutom ger en så 

liten påverkan som möjligt på det kommunala 
uppdraget gentemot våra medborgare. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsverksamheten 
som lyder under en rättighetslagstiftning, har under 
Corona-åren varit något lägre. Nu syns återigen en 
ökning av antal ärenden samt att råvarupriserna går 
upp. Med den redan strama budget som är beslutad 
ser vi en risk att verksamheten under 2023 genererar 
ett underskott som behöver täckas upp med ramen 
för samhällsbyggnadskontorets kärnverksamhet. 

Genom beslut i samhällsbyggnadsnämnden, att 
kontoret år 2025 ska vara en papperslös förvaltning, 
läggs just nu stort fokus på olika åtgärder för att öka 
digitaliseringsgraden i verksamheten. Som en effekt 
av detta kommer kontoret därför på sikt att se en 
ökning av kapitalkostnader i förhållande till 
förvaltningens budget. 

För en budget i balans 2023 krävs effektiviseringar 
om ca 1774 tkr under förutsättning att känd 
budgetram kvarstår. 

Driftbudget 
Driftbudget Budget VP VP 
(mnkr) 2023 2024 2025 
Skattefinansierad    
Samhällsbyggnads-
nämnden -24,7 -24,4 -25,3 
Summa -24,7 -24,4 -25,3 
Kapitalkostnader -0,2 -0,4 -0,5 
Summa -24,9 -24,8 -25,8 

 

I den totala driftramen för 
samhällsbyggnadskontoret ingår förutom 
kärnverksamheten 
bostadsanpassningsverksamheten med 3,2 mnkr. 
Bostadsanpassningsverksamhetens budget är snäv 
och uppkomna underskott täcks idag av 
kärnverksamhetens medel. 

Investeringsbudget 
Investeringsbudget Budget VP VP 
(mnkr) 2023 2024 2025 
Skattefinansierad    
Samhällsbyggnads-
nämnden 0,2 0,6 0,2 
Summa 0,2 0,6 0,2 
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Samhällsbyggnadskontoret står inför en omfattande 
digitalisering av verksamheten. Beslut är taget att 
flytta investeringsprojektet för digitaliseringen till 
IT under det att projektet fortlöper. Däremot 
kommer detta sedan generera högre 
kapitalkostnader för Samhällsbyggnadskontoret i 
samband med införandet. Investeringsbudget hos 
Samhällsbyggnadskontoret avser utrustning såsom 
storscanner och plotter. 

Kommande händelser 
På samhällsbyggnadskontoret pågår just nu ett 
omfattande utvecklingsarbete. 2021-10-12, paragraf 
147, fattade samhällsbyggnadsnämnden ett beslut 
att bli en modern och digital förvaltning med målet 
att vara en helt papperslös förvaltning 2025. Målet 
är att det inom kort ska finnas möjligheter att utföra 
en del av samhällsbyggnadskontorets tjänster helt 
digitalt. 

Införandet av Lätt och Rätt Oskarshamn 
(Rättviksmodellen) är ett beslut som kommun-
fullmäktige fattade 2021-02-12, paragraf 40, och 
som i stor utsträckning påverkar samhällsbyggnads-
kontorets verksamhet. Lätt och Rätt Oskarshamns 
intensioner är framför allt ett större fokus på service 
och bemötande, men även att kommunal tillsyn ska 
faktureras i efterhand. Arbetet med införandet av 
modellen sker i nära samarbete med 
Näringslivschefen samt Räddnings-tjänsten och 
Tekniska kontoret. Enligt beslut i KF 2021-11-15, 
paragraf 165 finns ekonomiska medel i form av 
särskilda satsningar om totalt 400 tkr för åren 2022–
2023 för arbetet med införandet av 
Rättviksmodellen. 

Energi- och klimatrådgivningen kommer att 
fortsätta ge kostnadsfri och opartisk rådgivning till 
allmänheten, föreningar, organisationer och företag 
om effektivare energianvändning för att minska 
samhällets klimatpåverkan. 

Under kommande planperiod fortsätter kontoret att 
utföra planerad och händelsestyrd tillsyn. Tillsyn 
enligt gällande lagstiftningar där kontoret utövar 
tillsyn kommer att ske i enlighet med beslutade 
tillsyns- och uppföljningsplaner. 

Mängden lov- och anmälningsärenden minskade 
markant under 2022. Eftersom bygglovs-
verksamheten är konjunkturkänslig är det svårt att 
bedöma vad som händer under kommande 
planperiod. 

Bostadsanpassningslagen är en 
rättighetslagstiftning vilket betyder att om en person 
har rätt till en anpassning så kan bidrag inte nekas. 
Bostadsanpassningsbidrag är mer kostnadseffektivt 
för kommunen än att äldre och funktionshindrade 
bor på särskilt boende. Dessutom ger det möjlighet 
för den enskilde att få bo kvar i sitt hem. Antalet 
ärenden har varit mindre under Corona-åren men nu 
syns återigen en ökning av antalet ärenden. 

Arbetet med att producera lättförståeliga och tydliga 
kartprodukter fortsätter. Lantmäteriet har ändrat 
reglerna för hur en landsbygdsadress ska vara 
uppbyggd. Varje adress måste nu ha en siffra. 
Oskarshamns kommun har ca 1100 felaktiga 
adresser och kartavdelningen kommer att påbörja 
projektet med att ändra dessa adresser samt meddela 
varje fastighetsägare under kommande planperiod. 

Nya detaljplaner kommer att produceras för att hålla 
en god planberedskap. Det påbörjade arbetet med att 
uppdatera ålderdomliga planer fortsätter. Arbetet 
med att ta fram ett kulturmiljöprogram för 
Oskarshamn stad påbörjades i slutet av 2021 och 
förväntas kunna antas under 2023. Alla detaljplaner 
som påbörjas efter 31 december 2021 ska vara 
digitaliserade vilket kommer kräva nya 
arbetsprocesser och ny programvara. 

De av kommunstyrelsen beslutade större 
investeringsprojekten rörande stadsutveckling (där 
tekniska kontoret är ansvarig utförare, men 
samhällsbyggnadskontoret deltar i planering och 
utformning) för 2023 är få. Möjligen kan detta vara 
en följd av att omfattande insatser gjorts de senaste 
åren som nu står klara. Viktigt att kommunen 
fortsätter med den långsiktiga och strategiska 
planeringen för fortsatt utveckling av en attraktiv 
stad och kommun. Inte minst bedöms en fortsatt 
positiv utveckling behövas i Inre hamnen även 
framöver för att den ska fortsätta att utvecklas till en 
riktigt bra och attraktiv plats. 
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Det strategiska och operativa arbetet fortsätter kring 
utveckling av kommunens offentliga rum och 
stadsliv.

Verksamhetens övergripande löften
 
Löften Uppföljning 
Vi lovar att bemöta dig på ett professionellt, trevligt och 
tydligt sätt. 

Löftet följs upp genom en bemötandenkät som skickas 
till sökanden som haft ett ärende hos 
samhällsbyggnadskontoret. 

Vi lovar att ha aktuell och lättförståelig information på 
hemsidan om våra olika verksamheter. 

Löftet följs upp genom en bemötandenkät som skickas 
till sökanden som haft ett ärende hos 
samhällsbyggnadskontoret. 

Vi lovar att informera dig om hur 
handläggningsprocessen går till och eventuella 
avvikelser från den i ditt ärende. 

Löftet följs upp genom en bemötandenkät som skickas 
till sökanden som haft ett ärende hos 
samhällsbyggnadskontoret. 

Vi lovar att leverera kartutdrag inför bygglov inom 10 
arbetsdagar. 

Löftet följs upp genom statistik som hämtas ur 
kartavdelningens ärendehanteringssystem. 

Vi lovar att ta beslut i enklare bygglovsärenden inom 25 
arbetsdagar. 

Löftet följs upp genom statistik som hämtas från 
byggavdelningens ärendehanteringssystem  
(Bygg-R) 

Vi lovar att du som företagare ska få den tillsyn du 
betalar för. 

Löftet följs upp genom statistik som hämtas från 
miljöfunktionens ärendehanteringssystem Ecos. 

 

Beslut om bedömningsgrunder för uppföljning av 
löften antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-
11-03, paragraf 142. 

Konsekvenser för barn och unga 
Inför budget 2023 finns en kostnadsökning främst 
på grund av satsningar kopplade till utveckling och 
digitalisering. För en budget i balans behöver 
prioriteringar göras och bedömas utifrån 
barnperspektivet.

 

 

Bildningsnämnden 
Ordförande: Anton Sejnehed 

Förvaltningschef: Lotta Lindgren 

Nämndens uppdrag 
Bildningsnämnden ansvarar för verksamheter som 
påverkar tillväxten och platsen Oskarshamn; 
förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grundskolor, 
gymnasieskola, särskolor vuxenutbildning samt ett 
rikt och varierat kultur- och fritidsutbud. 

Målsättningen är hög kvalitet, hållbart liv och gott 
mående för alla! 

Nämnden ansvarar även för tillståndsgivning till 
och tillsyn av enskilt bedrivna förskolor och 
fritidshem. 

Ekonomi 
Budget 
Bildningsnämndens budget 2023 är totalt 771 mnkr 
inkl. kapitalkostnader. 
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Driftbudget 
Driftbudget Budget VP VP 
(mnkr) 2023 2024 2025 
Skattefinansierad    
Bildningsnämnden -756,6 -754,2 -752,2 
Summa -756,6 -754,2 -752,2 
Kapitalkostnader -14,3 -15,9 -18,1 
Summa -770,9 -770,1 -770,3 

 

Driftramen 2023 har ökat med 18,1mnkr från 
föregående år. Ökningen består av resurser till ny 
förskola, resurser till grundskola och drift för 
idrottsanläggningen Ernemar, lönekompensation, 
generella statsbidrag samt priskompensation för 
ökade kostnader. 

Investeringsbudget 
Investeringsbudget Budget VP VP 
(mnkr) 2023 2024 2025 
Skattefinansierad    
Bildningsnämnden 22,6 19,9 21,4 
Summa 22,6 19,9 21,4 

 

Årets största investeringar är toaletter på badplatser, 
energiprojekt i ishallen, ny brygga i Havslätt samt 
möbler och inventarier till nya förskolan. 

Kommande händelser 
2023 sker arbetet utifrån bildningsnämndens vision 
ETT GOTT LIV och de gemensamma löftena: 

• Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och 
utvecklas.  

• Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och 
delaktighet utifrån dina förutsättningar av 
professionella och engagerade medarbetare. 

• Vi lovar att information är tydlig och 
lättillgänglig. 

• Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, 
lärande och en meningsfull fritid. 

 

Åtgärdsplan är framtagen utifrån reviderad budget 
2023 för arbetet framåt med de besparingar som 
bildningsnämnden är tilldelad. Varje månad 
planeras avstämningar för att följa ökade kostnader 

och i den mån det är möjligt att kompensera 
verksamheterna. 

Vi är i ständig utveckling! Vi fokuserar på helheten, 
hur TANKE, KÄNSLA & HANDLING hänger 
ihop. Möjligheten att påverka sitt arbete är viktigt 
för att det ska upplevas som utvecklande och 
meningsfullt. Vi arbetar hårt med en budget i balans 
och samtidigt ta ansvar för kvalitet och utveckling. 
Arbetet med att förebygga och genomföra 
verkningsfulla åtgärder för en ökad frisknärvaro 
fortsätter, målet är minst 95 % frisknärvaro. Under 
2023 arbetar vi strategiskt vidare tillsammans med 
fackliga företrädare gällande en god arbetsmiljö för 
alla och kompetensförsörjning skola utifrån den 
handlingsplan som tillsammans togs fram 2020. I 
det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår vi från de 
åtta friskfaktorer som Sunt arbetsliv tagit fram: 

1. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat 
ledarskap 

2. Delaktighet och påverkansmöjligheter 
3. Kommunikation och återkoppling 
4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete i 

vardagen 
5. Ett genomtänkt system för rehabilitering 
6. Rättvis och transparent organisation 
7. Kompetensutveckling hela karriären 
8. Prioritering av arbetsuppgifter 

 

Sedan hösten 2020 har vi tillsammans med Nova 
och Jönköping University en utlokaliserad 
förskollärarutbildning. Vi fortsätter även samarbete 
med Linnéuniversitetet gällande 
verksamhetsintegrerad utbildning för lärare i 
fritidshem, förskoleklass och årskurs 1 - 3 samt 
årskurs 4 - 6. Detta arbete är mycket positivt 
gällande utmaningen att ha utbildade lärare i 
förskolor och skolor. Inom alla skolformer är det en 
stor utmaning att lyckas med rekryteringen av 
behöriga lärare och chefer. Att lyckas med 
rekryteringen är en förutsättning för att nå uppsatta 
mål och löften. Kopplat till förskollärarutbildningen 
är en doktorand anställd med uppdraget att forska på 
och bidra till utvecklingen av den praktiknära 
undervisningen i förskolan. 
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Cheferna tar ett tydligt ansvar för det 
verksamhetsnära ledarskapet och resultaten. Det 
administrativa stödet fortsätter att utvecklas och blir 
mer och mer effektivt, kompetent och tydligt. 

Det strategiska arbetet med att anpassa lokalbehovet 
i förskola och skola utifrån barn och elever 
fortsätter. Utbyggnaden i Figeholm samt 
Kristineängsförskola beräknas vara klar under året. 
Arbetet med en ny grundskola samt utbyggnad av 
lokaler i Påskallavik fortsätter. 

Oskarshamns kommun fortsätter, efter samarbetet 
med Skolverket gällande riktade insatser för 
flerspråkighet, att hålla i det språk- och 
kunskapsinriktade arbetssättet och det 
interkulturella förhållningssättet genom att på att 
vidareutveckla undervisningen med fokus på 
projekterande arbete i förskolan samt betyg och 
bedömning i skolan. 

Verksamheterna och enheterna är i olika 
förändringsprocesser och behöver vara det för att 
fortsätta utveckla verksamheten. Chefer på alla 
nivåer tar ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet 
för att utvecklingen utgår från kommunen och 
respektive enheters behov och resultat. Årligen tar 
bildningsnämnden beslut om prioriterade 
utvecklingsområden. Det krävs mod för att hålla i 
och hålla ut, långsiktighet ger resultat. 

Förskolans verksamhetsidé med gemensamma 
ställningstaganden utgör en ram, en gemensam 
tolkning av uppdraget, som stärker likvärdigheten 
och våra löften. En god arbetsmiljö är utgångspunkt 
för en hög kvalitet och att öka frisknärvaron är ett 
fortsatt viktigt arbete för att utveckla ett 
professionellt VI. Förskolan utvecklar 
undervisningen utifrån ett undersökande 
förhållningssätt som stärker ett språk och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Miljö och material, 
analoga och digitala, pedagogisk dokumentation 
samt en pedagog som möter barnen i dialog och 
reflektion är centrala delar i förskolans 
verksamhetsidé och i fokus för utveckling. Att dela 
lärande kommer att på olika sätt vara i fokus under 
året. Vårt kreativa återbruk behöver mer utrymme 
och blir under året ett nav och stöd för pedagoger.  
Teamorganisationen träder i kraft. Språk- och 

kulturstödjarna blir en naturlig del i organisationen. 
Unikum stödjer kommunikationen och samverkan 
mellan förskola och hem och synliggör utbildningen 
i förskola och hur utbildningen stödjer varje barns 
utveckling och lärande. Samverkan med familjer 
stärks och ”Förälder- förebild och lots” 
implementeras. Vår kommundoktorand ingår i ett 
mer strategiskt arbete med fokus på att stärka 
förskolans arbete med en vetenskaplig grund. 
Byggnationen av Kristineängs förskola pågår och 
ett omfattande arbete med organisation inom olika 
områden är i fokus. En ny förskola i Västra området 
2024 är prioriterat för att lämna lokaler som inte 
uppfyller en önskad standard. Förskolans 
organisation och bemanning är i fokus. Ett starkare 
samarbete mellan kosten och barnen är under 
utveckling. Alla barn ska erbjudas plats i förskola 
genom uppsökande verksamhet och Öppna 
förskolan blir navet i det arbetet. Barnens 
medborgerliga röster är fortsatt i fokus genom olika 
projekt i samverkan med bland annat kulturhuset för 
att på så sätt stärka barnens Oskarshamn. 

I förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, 
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning 
ligger, efter att vår stora satsning på samverkan med 
skolverket avslutats, fokus på betyg och bedömning 
kopplat till undervisningen. Denna satsning 
kommer vara tydligt sammankopplad med språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt samt en 
likvärdig och tillgänglig utbildning för alla. Syftet 
är att skapa en helhet i våra fortbildningsinsatser. 

Bildningsnämnden fortsätter att prioritera, utvärdera 
och följa upp problematisk skolfrånvaro. Skolan ska 
motverka skolfrånvaro genom att systematiskt 
främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, 
samarbete och individanpassning är några viktiga 
delar i det arbetet. 

Chefen för modersmål fokuserar tillsammans med 
lärarna på grunduppdraget, vilket innebär att ge 
eleverna förutsättningar att uppnå kunskapskraven i 
sitt modersmål, men även möjliggöra för eleverna 
att använda modersmålet som ett redskap på väg in 
i sitt andraspråk. Modersmålsstöd, 
modersmålsundervisning och studiehandledning på 
modersmål är viktiga delar för de resultat vi vill 
uppnå och att eleverna får en gymnasieexamen. 
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Kommunens samordnare för flerspråkighet träffar 
lärare och rektorer och pratar om språkutvecklande 
arbetssätt i alla ämnen, leder lärare med ansvar för 
svenska som andra språk i det kollegiala lärande 
gällande bedömning, progression och 
språkutveckling. Genom det systematiska 
kvalitetsarbetet säkerställs att mottagande och 
lärande sker enligt framtagen handlingsplan. 

Elevhälsan fortsätter att utvecklas och vara ett stöd 
i förebyggande och främjande insatser, 
handledningar och utredningar. Elevhälsans 
medarbetare har implementerat kunskaper kring 
traumamedveten omsorg och fortsätter verka för att 
kunskapen finns med. 

Avdelningen för administration vidareutvecklar 
stödstrukturer och arbetsprocesser i syfte att ge god 
support till kärnverksamheterna och i förlängningen 
bidra till att barn och elever i Oskarshamns kommun 
får de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Fokus 
framåt ligger bland annat på att förbättra analys och 
bedömning i underlag till beslut, implementering av 
nytt HR-system med tillhörande rutiner, 
implementering av nytt intranätet samt förbättring 
av hemsidans innehåll och struktur. 

Kulturkontoret kommer under 2023 att försätta i 
framåtrörelsen från 2022. Kombinationen av att 
pandemin släppte taget om samhället och den 
ekonomiska satsning som gjordes på kulturen till 
2022 gjorde både efterfrågan på och värdet av ett 
rikt och tillgängligt kulturliv väldigt tydlig. 
Kulturens värde är fortsatt prioriterat och 
Kulturkontoret kommer att fortsätta att erbjuda och 
tillgängliggöra kulturupplevelser, mötesplatser, 
samtal, reflektioner och mycket mer för alla 
målgrupper. 

En viktig del i det arbetet består av att bistå våra 
kultur- och hembygdsföreningar i deras fantastiska 
arbete. Kulturkontoret kommer att bidra dessa 
föreningar med både ekonomiska resurser och 
kvalitativa insatser så långt det bara går. 

Kulturhuset ska utvecklas i riktningen att erbjuda 
tillgängliga och kvalitativa kulturupplevelser. 
Utifrån den utredning som kulturkontoret 
presenterar för bildningsnämnden hösten 2022 tas 

beslut om hur kulturhusets lokaler ska utvecklas 
användas på bästa sätt. 

Kulturskolan kommer att fortsätta sin övergång från 
musikskola till kulturskola genom att erbjuda kurser 
i fler kulturyttringar. Flaskhalsen i den processen är 
huvudsakligen personell kompetens och 
övergången behöver därför göras över tid. 

Biblioteken kommer att bli ännu mer tillgängliga 
och attraktiva mötesplatser. För den sakens skull 
kommer dessa att fyllas med både mera och flera 
kulturyttringar, samtal och evenemang. 
Kommunens fyra folkbibliotek (Figeholm, 
Kristdala, Oskarshamn och Påskallavik) är sedan 
2022 dessutom samtliga mer öppna, vilket innebär 
att låntagarna har tillgång till biblioteken mellan 
07:00 och 22:00 varje dag, året om. Under 2023 
kommer biblioteken arbeta för att denna fantastiska 
service hela tiden är anpassad för de behov och krav 
som också följer med den. Skolbiblioteken kommer 
att integreras ännu mer i skolans verksamhet för att 
på bästa sätt kunna hjälpa varje elev att utvecklas. 

Bildningsnämnden och Fritidskontoret fortsätter 
under året att utveckla sina besöksanläggningar. 
Stort fokus kommer att läggas på fortsatta 
förbättringar och upprustningar på badplatserna 
med målet att modernisera och förbättra 
tillgängligheten. Under året fortsätter det påbörjade 
arbetet med att byta ut gamla toalettbyggnader med 
latrintömning. Här blir det istället nya byggnader 
som ansluts till avloppsnätet eller får en sluten tank 
beroende på platsens förutsättningar. De badplatser 
som planeras för under 2023 är Vånevik, Dragskär 
och Havslätt där de två sistnämna även får en HWC 
toalett då de är två av de tillgänglighetsanpassade 
badplatserna i kommunen. Havslätts badplats ska 
också utvecklas och under året inleds arbetet med ny 
bredare brygga och hopptorn. 

I början på året tar fritidskontoret över ägandet och 
ansvaret för Ernemar fotbollsanläggning från 
Oskarshamns AIK. Detta innebär att 
driftsorganisationen inom fritidskontoret 
omorganiseras och förstärks. Dessutom genomförs 
en rad förbättringar i själva fastigheten och på 
planerna. I simhallen fortsätter ett arbete med att 
förbättra och utveckla verksamheten och andra delar 
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vilket är viktig för att anläggningen ska vara 
tillgänglig, trygg och säker. 

Den under 2022 nystartade ungdomsenheten 
fortsätter bygga upp och utveckla enheten. 
Ambitionen är att vi under första halvan av 2023 ska 
ha samlokaliserat verksamheterna med 
ungdomscoacher, föräldraskapsstöd, 
ungdomsinflytande, ansvariga fritidsgårdar och 
enhetschefen som också ansvarar för det och lokala 
brottsförebyggande rådets (BRÅ) kansli. 
Verksamhetensutvecklingen har stort fokus och 
nämnas kan bl.a. en förbättrad webbplats, rutiner 
och årsplanering för att det främjande, 
förebyggande och uppsökande arbetet ska finnas på 
plats och förankras under året. Vi kommer erbjuda 
och genomföra utbildning i brottsförebyggande 
arbete för lokala BRÅ, förtroendevalda och 

tjänstepersoner. Implementering av SSPF-modellen 
(Samverkan socialtjänst, polis och fritid) och EST-
samverkan (Effektiv samordning för ökad trygghet) 
ska vara klart före halvårsskiftet. Vi ska utveckla 
nyhetsbrev kring trygghet och brottsförebyggande 
arbete. Förslag på hur Oskarshamn ska arbeta 
långsiktigt med unga kommunutvecklare 
(tillsammans med finansiering) ska tas fram i 
samverkan med berörda aktörer och förvaltningar. 
Implementering av verksamhetsgrenen ”mobil 
fritidsgård” ska fullföljas under året. 

Föreningslivet som är en viktig spelare inom 
kommunen får fortsatt stöttning via medel och andra 
stödinsatser. Idrottsskolan som bedrivs i samarbete 
med RF-SISU Småland fortsätter att utvecklas för 
de äldre ungdomarna.

Verksamhetens övergripande löften
 
Löften Uppföljning 
Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån 

statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i 
kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika 
ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör 
utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever 
upp till löften och tydliggör bedömningen i en 
beskrivande text som processas i verksamheterna. 
Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och 
Röd=Låg måluppfyllelse.  

Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet 
utifrån dina förutsättningar av professionella och 
engagerade medarbetare. 

Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån 
statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i 
kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika 
ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör 
utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever 
upp till löften och tydliggör bedömningen i en 
beskrivande text som processas i verksamheterna. 
Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och 
Röd=Låg måluppfyllelse.  

Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig. Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån 
statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i 
kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika 
ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör 
utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever 
upp till löften och tydliggör bedömningen i en 
beskrivande text som processas i verksamheterna. 
Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och 
Röd=Låg måluppfyllelse.  
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Löften Uppföljning 
Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande 
och en meningsfull fritid. 

Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån 
statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i 
kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika 
ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör 
utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever 
upp till löften och tydliggör bedömningen i en 
beskrivande text som processas i verksamheterna. 
Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och 
Röd=Låg måluppfyllelse.  

Konsekvenser för barn och unga 
Att satsa på kärnverksamheterna, höjd elevpeng 
samt en bibehållen variation av fritids- och 

kulturaktiviteter så långt det är möjligt är det bästa 
för barn och unga. De särskilda satsningarna som 
beskrivs i handlingsplanen ökar förutsättningarna än 
mer för barn och unga.

 

 

Socialnämnden 
Ordförande: Rolf Lindström 

Förvaltningschef: Cecilia Wahlström 

Nämndens uppdrag 
Socialnämnden har ansvar för kommunens samlade 
socialtjänst som omfattar äldreomsorg, omsorg för 
personer med funktionsnedsättning, hälso- och 
sjukvård samt individ- och familjeomsorg. 
Socialnämnden ska på demokratins och 
solidaritetens grund främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, 
aktivt deltagande i samhällslivet, självbestämmande 
och integritet.  Uppdraget är att ta vara på den 
enskildes resurser och riktar sig till personer som av 
olika anledningar inte klarar sin vardag utan 
insatser. Arbetet regleras av lagar och förordningar. 
Samarbete internt inom kommunen samt externt 
med olika intressenter som regionen, 
intresseorganisationer och anhörigföreningar är 
viktigt. Genom säkerställande att lagar efterlevs, 
uppföljning av löften och att en god omsorg ges 
eftersträvas en effektiv verksamhet som skapar 
värde för den enskilde brukaren, klienten och 
patienten. Förvaltningen vill vara en attraktiv 
arbetsgivare där medarbetare ges ett hållbart 
arbetsliv. 

Ekonomi 
Budget 
Förvaltningen strävar efter att nå de finansiella 
målen för driftbudget och investeringsbudget. Det 
finansiella målet för driftbudget är att genom 
budgetuppföljningar uppnå en budget i balans. 
Budgetuppföljningar görs månadsvis under 
perioderna februari till maj och augusti till 
december. Utöver budgetuppföljningar görs 
fördjupningar av utvalda områden vid 
arbetsutskottets sammanträden. När det gäller 
investeringsbudget är målet en god ekonomisk 
hushållning. Det uppfylls genom att begränsa nivån 
på investeringar och att de följs upp i förhållande till 
den beslutade investeringsbudgeten. Mätperiod för 
målen är augusti och december i samband med 
delårs- och helårsbokslut. Med start hösten 2022 
kommer förvaltningen anordna ekonomidagar för 
samtliga chefer. Innehållet ska vara 
verksamhetsnära och goda exempel på ekonomisk 
hushållning ska lyftas fram. 

Genom arbete med handlingsplaner, vardagliga 
ekonomiska uppföljningar, verksamhetsnära 
nyckeltal och nationell statistik eftersträvas en 
verksamhet där uppfyllande av det finansiella målet 
är möjligt. I handlingsplan året 2023 och VP 2024–
2025 har det särskilt lyfts fram betydelsen av 
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styrning och ledning och att fördjupa arbetet inom 
området intern kontroll. Genom riskanalyser kan 
förvaltningen göra urval av vilka 
granskningspunkter i den interna kontrollen som 
skapar värde. Ett exempel är granskningspunkten 
budget i balans där prognossäkerhet följs upp. 

Under året har volymbaserade nyckeltal 
identifierats inom samtliga förvaltningens områden. 
Nyckeltalen är ett stöd för att analysera förändringar 
i det ekonomiska utfallet. Exempel på nyckeltal är 
utskrivningsklara dagar från Regionen, kostnader 
för hjälpmedel, övriga insatser inom LSS och SoL 
samt kostnader för placeringar IFO jämfört med 
närliggande kommuner. Redovisning kommer att 
ske i samband med delår-och helårsbokslut. 

Budgeten är sårbar och kostnadsökningar påverkar i 
stort. Enligt beslut fattat av socialnämnden 2021-09-
08 paragraf 70 ska arbetet med Hållbart arbetsliv ge 
utrymme för omfördelning av medel mellan 
förvaltningens olika områden. Omfördelning sker 
under tre år med start år 2022. Arbetet med Hållbart 
arbetsliv och att ha rätt person på rätt plats och vid 
rätt tidpunkt med brukaren i centrum ger effekt på 
sikt, både i kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. 
Utvecklingsarbete med Nära vård pågår för att 
utforma insatser som tillgodoser brukaren, klienten 
och patienten. 

Driftbudget 
Driftbudget Budget VP VP 
(mnkr) 2023 2024 2025 
Skattefinansierad    
Socialnämnden -714,5 -714,5 -708,2 
Summa -714,5 -714,5 -708,2 
Kapitalkostnader -3,1 -4,3 -5,9 
Summa -717,6 -718,8 -714,1 

 

Nämndens budgetår 2023–2025 påverkas av 
tillfällig tilläggsbudget, utökad budgetram samt 
priskompensation för energi, livsmedel, drivmedel 
och övriga kostnader. Den tillfälliga 
tilläggsbudgeten minskar successivt för att upphöra 
år 2026.  Den utökade budgetramen, motsvarande 5 
mnkr, kommer, enligt handlingsplan 2023 och VP 
2024–2025 att användas för att möta 
prisförändringar samt inköp av skyddsutrustning 

som tidigare finansierats av statliga bidrag för 
merkostnader kopplade till pandemin. 

Nämndens budget påverkas av 
effektiviseringsuppdrag med minskat antal tjänster, 
det ska dock inte omfatta medarbetare som arbetar 
med brukare i ÄO eller OF. Budgeten påverkas 
också av minskat antal bilar, återtagande av budget 
från år 2022 gällande förändrad organisation för 
fältning samt det trygghetsboende som planerats att 
öppna år 2023 framflyttas och är klart för inflytt året 
2024. Budgeten påverkas också av minskad service 
från tekniska kontoret. 

Investeringsbudget 

Investeringsbudget Budget VP VP 

(mnkr) 2023 2024 2025 

Skattefinansierad    

Socialnämnden 1,7 7,0 3,7 

Summa 1,7 7,0 3,7 
 

Arbetet med investeringsbudgeten är långsiktig och 
samtliga förvaltningens områden är delaktiga i att 
bedöma vilka investeringar som behövs på sikt. 
Investeringar ska göras med god planering och 
beräknad livslängd för att bedöma när det åter är 
dags att planera nya inköp. 

Kommande händelser 
Förvaltningen kommer att starta ett långsiktigt 
arbete med att kvalitetssäkra inlämnad statistik till 
Socialstyrelsen som tillsammans med 
räkenskapssammandrag visar kommunens 
kostnader i Kolada (kommun och 
landstingsdatabas). Systemet syftar till att ge 
kommuner stöd och att få bättre förståelse för 
kostnadsförändringar i verksamheten. Samtliga 
förvaltningens områden är beroende av att 
statistiken är tillförlitlig. Ett nyare verktyg är Koll 
på IFO, skapat av rådet för främjande av 
kommunala analyser (RKA) och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR.) Under året 2022 
har arbete pågått med framtagande av nyckeltal. I 
majoritetens budgetförslag 2023 och VP 2024–2025 
framgår uppdraget om att redovisa kostnad per 
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brukare per enhet inom ÄO. Uppdraget är en del i 
ett redan pågående arbete med redovisning till 
nämnden två gånger per år. Förvaltningen ska även 
löpande informera kommundirektör om arbetets 
gång. 

Förvaltningen kommer att ha fokus på framtida 
rekrytering, kompetensförsörjning och samverkan 
kring karriärvägar inom vård och omsorg. Arbetet 
förväntas resultera i att rätt person utför rätt arbete 
vid rätt tidpunkt. Projekt HELLO driftsätts våren 
2023 och kommer att medföra utbildningsinsatser 
för förvaltningens chefer och medarbetare. Projekt 
HELLO är en av förutsättningarna för att lyckas 
med heltidsresan och det nya schemasystemet 
kommer stödja förvaltningens sätt att arbeta. 
Förvaltningens chefer behöver stöd i arbetet med 
bemanningsplanering, uppföljning och rådgivning 
för att främja ett Hållbart arbetsliv. För att fortsätta 
arbetet med Hållbart arbetsliv finns behov av att 
anställa en bemanningsutvecklare och förvaltningen 
kommer att utreda finansiering av tjänsten. Genom 
tilldelningen av det prestationsbaserade bidraget att 
minska antalet timvikarier i vård och omsorg 
främjas arbetet med Hållbart arbetsliv. 

Nämnden har i majoritetens budgetförslag 2023 och 
VP 2024–2025 fått i uppdrag att ta fram ett förslag 
med tillhörande tidsplan för hur Oskarshamns 
kommun kan tillämpa ”cook and chill” inom 
hemtjänsten. I utredningen ska också belysa hur mat 
på särskilda boendena ska hanteras framöver. 
Utredningen ska vara klar 1 mars 2023. 

Under pandemin har åtgången av skyddsutrustning 
varit stor och det är oklart hur stort behovet är i ett 
normalläge. Förvaltningen beräknar med stöd av 
ökad budgetram kunna finansiera köp 2023 och att 
samtidigt utreda vad som är rimlig årsbudget för 
skyddsutrustning. För att hålla en god hygienisk 
standard ska lokaler, utrustning och hela 
verksamheten utformas så att risken för infektioner 
och smittspridning blir så liten som möjligt. Det är 
arbetsgivarens ansvar att systematiskt undersöka 
och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan 
arbeta säkert. Socialstyrelsen har tagit fram ett 
prognosverktyg som bygger på referensvärden 
utifrån kommunernas inrapporterade lägesbilder 
under pandemin, European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDS): modell för 
beräkning av åtgång av personlig skyddsutrustning 
samt svenska rekommendationer för covid-19 kring 
personlig skyddsutrustning och basal hygien i vård 
och omsorg. 

Projekt med att bedriva en modern effektiv 
hemtjänst fortgår. Projektet ska leda till utveckling 
av hemtjänsten utifrån ledorden ekonomi, kvalitet 
och kompetensförsörjning. År 2022 infördes 
valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet (LOV) i 
hemtjänst. Ersättning ges för utförd upp till beviljad 
tid enligt fastställt belopp. 

Arbete med implementering av e-ansökan för att 
underlätta handläggningsprocessen gällande 
försörjningsstöd pågår. E-ansökan bidrar till ökad 
tillgänglighet och service för kommunens invånare. 
Fortsatt utveckling av välfärdsteknik är nödvändig 
för att möta framtida behov med begränsade 
resurser. 

Förvaltningens arbetssätt förväntas utvecklas mot 
en mer omfattande hemsjukvård och en mer 
specialiserad hemtjänst, för att möta människors 
önskemål om att bo i kvar sitt hem så länge som 
möjligt. Skiftet mot Nära vård kommer att ställa 
krav på ökad kompetens bland förvaltningens 
medarbetare och det förväntas att brukare i hemmet 
kommer ha mer komplexa och omfattande 
hjälpbehov. Utöver att följa antalet personer som har 
kommunala insatser behöver det även följas hur 
omfattande hjälp varje individ har. Samverkan är 
uppstartad med Regionen för att skapa en Trygg 
hemgång. Förhoppningen är att arbetet ska leda till 
minskat behov av korttidsplatser och lägre 
kostnader för utskrivningsklara dagar till regionen. 
Nämnden och förvaltningen har enligt majoritetens 
budgetförslag 2023 och VP 2024–2025 fått i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
fördjupad samverkan med Region Kalmar om 
utskrivningsklara patienter i behov av stöd inom 
ramen för särskilt boende. Utskrivningsklara dagar 
och beläggning av korttidsplatser är ett utav de 
nyckeltal och som redovisas för nämnden två gånger 
per år. 

Delar av förvaltningens områden har genom åren 
tagit del av statliga satsningar. Statsbidragen kan 
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vara generella, vilket innebär att kommunen fritt kan 
använda medlen eller riktade och då medlen enbart 
används till ett visst ändamål. Generella statsbidrag 
har syftet att förstärka eller förbättra verksamhet och 
riktar sig till alla kommuner. Riktade statsbidrag är 
specialdestinerade för ett specifikt ändamål, en 
speciell insats eller en specifik verksamhet och ofta 
också under en angiven tidsram. Riktade statsbidrag 
gör planeringen kortsiktig. Exempelvis Fler händer 
i vården där förvaltningen under en period kunde 
utöka bemanningen för att sedan minska när 
bidraget upphörde. Det statliga bidraget Säkerställa 
god vård och omsorg övergår till ett generellt 
bidrag. Statsbidraget utbetalas till och med år 2023. 
Förvaltningen behöver ha med i beräkningen 
kommande år att de nuvarande 13 mnkr minskar till 
7,8 mnkr. Enligt majoritetens budgetförslag 2023 
och VP 2024–2025 ska nämnden besluta om hur 
statsbidrag överstigande tio miljoner kronor ska 
användas. En redovisning som redan sker till 
nämnden. 

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till 
människans ansvar för sin egen och andras sociala 
situation inriktas på att utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. Socialtjänsten ska ha ett 
förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt 
tillgänglig. Under närmaste år förväntas en ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47), Hållbar socialtjänst, 
implementeras. Det pågår även en översyn av LSS 
lagstiftningen samt ansvarsfördelningen mellan 
kommun och region när det gäller personer med 
samsjuklighet. Förändringarna kommer att påverka 
förvaltningens arbete men det är i nuläget oklart i 
vilken omfattning.

Nämnden och förvaltningen får enligt majoritetens 
budgetförslag 2023 och VP 2024–2025 i uppdrag att 
se över ledningsorganisationen både på central 
förvaltning och i verksamheterna. Liknande 
granskningsområde finns i förvaltningens 
internkontroll för året 2022 där enhetschefers 
arbetsmiljö utreds. 

Vid uppstart av löften som styrmodell 2017 
upprättades mätetal av förvaltningsledningen. 
Mätetalen agerar som riktlinje, hjälpverktyg för att 
mäta sig emot hur väl förvaltningen lyckas med sina 
löften till förvaltningens målgrupp. Mätetalen har 
enligt revisionsrapporten, Granskning av styrelser 
och nämnder 2021, inte varit tillräckligt tydliga. En 
handlingsplan är upprättad där tydliggörande av 
mätetal ska genomföras under hösten 2022.

 

Verksamhetens övergripande löften
 
Löften Uppföljning 
Löfte 1 
Vi lovar möta dig och dina anhöriga i din situation och 
sätta dina behov i centrum 

En delårsuppföljning ska säkerhetsställa att 
förvaltningens insatser leder till hög löftesuppfyllnad. 
Mätpunkter hjälper förvaltningen att ta fram bra 
aktiviteter för att nå förvaltningens löften och 
förtydligar kriterier och värden för bedömning av 
löftesuppfyllnad. En helårsuppföljning görs utifrån 
resultat från brukarundersökningar samt en 
sammanställning av avvikelser och synpunkter för 
innevarande år. 
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Löften Uppföljning 
Löfte 2 
Vi lovar att bemöta dig respektfullt och professionellt 

En delårsuppföljning ska säkerhetsställa att 
förvaltningens insatser leder till hög löftesuppfyllnad. 
Mätpunkter hjälper förvaltningen att ta fram bra 
aktiviteter för att nå förvaltningens löften och 
förtydligar kriterier och värden för bedömning av 
löftesuppfyllnad. En helårsuppföljning görs utifrån 
resultat från brukarundersökningar samt en 
sammanställning av avvikelser och synpunkter för 
innevarande år. 

Löfte 3 
Vi lovar att vara ett tryggt stöd, med kontinuitet i vårt 
arbete och värna om din delaktighet 

En delårsuppföljning ska säkerhetsställa att 
förvaltningens insatser leder till hög löftesuppfyllnad. 
Mätpunkter hjälper förvaltningen att ta fram bra 
aktiviteter för att nå förvaltningens löften och 
förtydligar kriterier och värden för bedömning av 
löftesuppfyllnad. En helårsuppföljning görs utifrån 
resultat från brukarundersökningar samt en 
sammanställning av avvikelser och synpunkter för 
innevarande år. 

Löfte 4 
Vi lovar personal som samarbetar för ditt bästa och 
som är lätta att nå. 

En delårsuppföljning ska säkerhetsställa att 
förvaltningens insatser leder till hög löftesuppfyllnad. 
Mätpunkter hjälper förvaltningen att ta fram bra 
aktiviteter för att nå förvaltningens löften och 
förtydligar kriterier och värden för bedömning av 
löftesuppfyllnad. En helårsuppföljning görs utifrån 
resultat från brukarundersökningar samt en 
sammanställning av avvikelser och synpunkter för 
innevarande år. 

Konsekvenser för barn och unga 
En ansträngd ekonomisk situation kräver 
prioriteringar och dessa behöver prioriteras och 
bedömas utifrån ett barnperspektiv. Förvaltningen 
möter brukare, klienter och patienter i alla åldrar. 
Barn och unga kan ha stöd från flera av 
förvaltningens områden. Vid minskning av 
budgetram finns en risk att förvaltningen behöver 
minska service till medborgarna och det kan drabba 
barn och unga på ett negativt sätt. 
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