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Socialdemokraternas förslag till budget för Osby kommun 2023
I ett svårt ekonomiskt läge för Osby kommun börjar Alliansen mandatperioden med att
lägga stora nedskärningskrav på nämnder och styrelse utan att ge stöd, ledning eller
politisk styrning
Vi Socialdemokrater och Vänsterpartister inser att läget är tufft och att anpassningar och
nedskärningar i verksamheten inte går att undvika. Vi delar uppfattningen att kommunens
kostnader måste minska med 36 miljoner. Men vi kan inte ställa oss bakom att nedskärningen
av ramarna till nämnder och styrelse med 36 miljoner ska genomförs under budgetåret 2023.
Det är en extremt pressad ekonomi som kräver politiska prioriteringar. I det läget menar vi att
välfärden ska prioriteras – skola, vård och omsorg. Därför föreslår vi en budget där
nedskärnings uppdraget för välfärdsverksamheterna läggs ut under två budgetår 2023 och
2024. Uppkomna underskott täcks genom uttag från resultatutjämningsreserven.
Genom att använda 18 miljoner 2023 ur ResultatUtjämningsReserven (RUR) fördelas
nedskärningsuppdraget över två år. Vi ser våra kapitaltillgångar på 60 miljoner som en
garant för att inte försätta Osby kommun på ruinens brant.
Det minskar risken för att panikåtgärder som är kraftigt fördyrande i framtiden genomförs
men också ger oss tid att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen som förhoppningsvis
ljusnar.
Hela nedskärningsuppdraget på 36 miljoner måste genomföras senast under 2024 om inte
det ekonomiska läget drastiskt förbättras genom yttre faktorer.

Kommunens kostnader måste minska MEN nämnder och styrelser måste ges en rimlig chans
att utföra uppdraget på ett sätt som är hållbart och där det gör minst ont för medborgarna och
där välfärden värnas. Ett stort och genomgripande arbete krävs och det måste få ta tid.
Anpassningar ska genomföras på ett sätt som i framtiden inte medför ökade kostnader och
mänskligt lidande. Befintlig organisation, verksamhet och arbetssätt ska granskas och
utvärderas för att skapa det utrymme som behövs för att behålla kontroll över välfärden.

I det fortsatta anpassningsarbetet kommer vi särskilt att bevaka och värna

Barn och utbildningsnämnd
Vi Socialdemokrater vill skapa förutsättningar för god utbildning och bildning.
Förskola och skola har ett särskilt ansvar för de barn och elever som av olika anledningar har
problem och svårigheter. Det förebyggande och stödjande arbetet i förskola och skola måste
värnas även i ett tufft ekonomiskt läge för att minimera misslyckanden och lidande samt
förhindra ökade kostnader i framtiden.
Barn- och elevhälsan ska så långt det är möjligt inte utsättas för nedskärningar

Samhällsbyggnadsnämnden
Skolmåltiden är en del av utbildningen och har stor betydelse för barns och elevers hälsa, men
är också en förutsättning för trivsel och lärande.
Skolmåltidsverksamheten ska så långt det är möjligt inte utsättas för nedskärningar

Hälsa- och omsorgsnämnd
Vårt land och vår välfärd byggdes av generationer före oss. Alla möjligheter vi har idag har
andra gett oss förutsättningar för.
Det förebyggande arbetet inom Hälsa- och omsorgsnämndens verksamhetsområde syftar till
att ge stöd och hjälp som bidrar till att de människor som byggt upp vår välfärd kan klara sig
själva och leva ett självständigt liv längre. Vilket också medverkar till att kostnaderna hålls
nere.
Att vårda en åldrande livskamrat är ett stort ansvar och därför ska alla som vårdar någon
erbjudas stöd.
Anhörigas insats är omfattande och fyller en samhällsbärande funktion som minskar
kommunernas kostnader.
Förebyggande arbete och anhörigstöd ska så långt det är möjligt inte utsättas för
nedskärningar

Kommunstyrelsen / Arbete och välfärd
Att ha ett arbete är på många sätt grunden både för individens och samhällets välfärd. Arbetet
ger försörjning, tillfredsställelse och stolthet. Verksamheten inom Arbete- och
välfärdsförvaltningen bidrar till människors egenförsörjning och minskade kostnader för
kommunen på sikt. En begränsning av resurser riskerar att öka kommunens kostnader.

Investeringsbudgeten
Alla barn i hela kommunen har rätt att få sin utbildning i bra lokaler. De befintliga
skolorna i Killeberg och Lönsboda är i undermåligt skick med en dålig arbetsmiljö för både
barn och personal samtidigt som de blöder pengar i både ineffektiva
uppvärmningskostnader samt inhyrda paviljonger. Behovet av en ny idrottshall i Osby är
skriande eftersom tiderna inte räcker till för ändamålsenlig utbildning inom ämnet Idrott
och Hälsa.
Utöver de redan beslutade byggnationerna Blåljushuset och Killebergs förskola föreslår vi
att Killebergsskolan, Örkenedskolan samt en idrottshall i Osby tidigareläggs i
investeringsbudgeten enligt följande.
Killebergsskolan och Örkenedskolan lämnas ut på anbud 2023 och byggnationerna
påbörjas 2023 och görs i största möjliga mån klara under 2024, Idrottshallen i Osby
lämnas ut på anbud 2024 och byggs 2025.
Även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inser att nyupplåningen behöver begränsas
till 450 miljoner under budgetperioden 2023-2025 och är beredda att göra de
omprioriteringar som krävs om vårt budgetförslag vinner gehör.

Övrigt
Klimatförändringen är vår tids ödesfråga. Osby kommun antog i november 2021 en Klimatoch energiplan. Planen innehåller mål och åtgärder som ska styra kommunens klimatarbete
fram till 2030. Klimatomställningen är en prioriterad fråga och vi socialdemokrater kommer
nogsamt att följa arbetet. Handlingsplanerna med konkreta åtgärder och fördelat ansvar ska
bevakas och följas upp. Att satsa på klimat-och energiomställning är en ekonomisk vinning
utöver att det räddar det enda jordklot vi har.
Vi förslår också att Hälsa- och omsorgsnämnden utreder möjligheterna till utökat samarbete
med organisationer och föreningar i kommunen med syftet att främja möten, minska ensamhet
och stimulera till fysisk aktivitet för äldre.

