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Bilaga till tjänsteutlåtande - Årsbudget 2020 för socialnämnden 
 
Förslag till årsbudget för socialnämnden 2020, mnkr 

    

Driftbudget Netto Netto Förändring 

  2019 2020 % 

Avdelning äldreomsorg -626,6 -615,8 2 % 

Avdelning funktionsnedsättning -376,6 -398,2 6 % 

Avdelning individ- o familjeomsorg -152,5 -157,6 3 % 

Samordnad verksamhet -11,1 -11,8 6 % 

Total driftbudget son -1 166,8 -1 183,4 1 % 

Inventariebudget son -5,0 -5,0 0 % 

Volymer och à-priser    
    

Äldreomsorg 
    

 

Volymer 
Budget Budget Förändring   

2019 2020 %  

Vård- och omsorgsboende (årsplatser) 587 593 1 %  

Korttidsboende (dygn per år) 5 110 5 100 0 %  

Hemtjänst (insatser per år) 3 218 000 2 713 000 16 %  

Kommentarer till tabellen:  

Den budgeterade volymen inom hemtjänsten har anpassats till de senaste årens minskning av antal 

utförda insatser. 

À-priser, kr 
Budget Budget Förändring     

2019 2020 %    

Vård- och omsorgsboende (netto per årsplats) -580 731 -596 296 3 %    

varav avgifter 54 522 55 895 3 %    

Korttidsboende (netto per dygn) -2 155  -2 204 2 %    

Hemtjänst (netto per insats) -48,4 -50,2 4 %    

Kommentarer till tabellen:  

Snittpriset för vård- och omsorgsboende ökar för att pengen till utförare höjs 2020. Förklaringen till 

det högre snittpriset för hemtjänst är att utfallet per insats 2019 beräknas bli högre än budget och att 

budget 2020 har anpassats efter det.  

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

Volymer Budget Budget Förändring  
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2019 2020 % 

Boende LSS (årsplatser) 155,0 157,5 2 % 

Personlig ass SFB (timmar per år) 102 312 97 760 4 % 

Daglig verksamhet LSS (dagar per år) 46 762 43 176 8 % 

Hemtjänst SoL (insatser per år) 141 000 108 051 23 % 

Vård- och omsorgsboende & HVB SoL (årsplatser) 27,0 22,5 17 % 

Kommentarer till tabellen:  

Volymen för daglig verksamhet är lägre än i budget 2019 beroende på att volymen anpassats till att 

ersättning numera utgår för utförd tid mot tidigare för beviljad tid. 

Den budgeterade volymen för hemtjänst har sänkts för att motsvara behovet av insatser. 

Budgetminskningen beror på att volymerna för boende SoL (Socialtjänstlagen) inte ökat i den takt 

2019 som antogs i budget 2019. 

À-priser (kr)  
Budget Budget Förändring  

2019 2020 % 

Boende (netto per årsplats) -868 595 -977 651 13 % 

Personlig ass SFB (netto per timme) -307 -309 1 % 

Daglig verksamhet (netto per dag) -943 -1 125 19 % 

Hemtjänst (netto per insats) -57,8 -55,8 3 % 

Vård- och omsorgsboende (netto per årsplats) -905 446 -974 808 8 % 

Kommentarer till tabellen:  

Kostnaden för boende LSS är högre 2020 än 2019 till följd av en större andel brukare med stora 

omsorgsbehov.  

Kostnaden för daglig verksamhet i budget 2019 är också högre till följd av en större andel brukare med 

stora omsorgsbehov. 

Individ- och familjeomsorg 
      

Volym & à-pris 
Budget Budget Förändring  

2019 2020 % 

Hushåll med försörjningsstöd    

antal per månad 175 160 9 % 

kr per hushåll och år 127 000 133 000 5 % 

Kommentarer till tabellen:  

Minskningen av antal hushåll beror på att volymen under 2019 inte ökat i den takt som budgeterats 

och budgeten för 2020 har anpassats efter det. À-priset per hushåll beräknas dock bli högre än under 

2019 och därför har det budgeterade à-priset höjts. 


