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SATSNINGAR PÅ 
VÄLFÄRDEN
Prioriterade områden:

• Barn- och ungdomsvård, 

• Äldreomsorg och 

• Utbildning 

Budgetförslaget omfattar även ett flertal 
investeringar bland annat i exploateringsprojekt 
som möjliggör nya bostäder, nya skolor och 
förbättring av infrastruktur.



KOMMUNSTYRELSEN -
EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN
Mål- och budgetberedning för 2020-2022

Jämfört med budget 2019 har nämndernas 
nettokostnader ökat med cirka 166 miljoner kronor. 

Ökningen består främst av:
volymökningar, cirka 119 miljoner kronor, 
satsningar och checkökningar, cirka 47 miljoner kronor.



VÄLFÄRDSSATSNINGAR

• Alliansens största satsning i 2020 års budget 
gäller socialnämnden, som tillförs 60 
miljoner kronor. 

• Pengarna avser främst att trygga den sociala 
barn- och ungdomsvården men också 
utökningar av omsorgen om 
funktionsnedsatta. Vi behöver både tidiga 
insatser för att förebygga missbruk, 
kriminalitet och att barn far illa, men också 
ge vård och hjälp när det gått för långt. De ökade 
resurserna ska säkerställa att socialsekreterarnas 
förutsättningar är bästa möjliga. 

• Utbildningsnämnden och Äldrenämnden 
tillförs 31 respektive 36 miljoner.



För 2020 finns riktade satsningar där checkarna höjs med totalt: 

• checkarna för grundskola, grundsärskola och förskoleklass räknas upp 
med 1,25 procent,

• checkar för förskola och pedagogisk omsorg räknas upp med 0,68 
procent, 

• gymnasieskolan räknas upp med 1 procent .

• för äldre med särskilt boende höjs checken med 1,4 procent,

• för äldre och yngre med hemtjänst, ledsagning och avlösning ökar checken 
med 0,75 procent,

• för ledsagning, avlösning LSS och barn SoL ökar checken med 1 procent,

• ökat checkbelopp dagverksamhet 1 procent

CHECKHÖJNINGAR



• Internräntan sänks till 1,75% utrymme plockas tillbaka

• Internhyra 2% för 2020

• Generell pris och lönekomp 0%

RAMÄRENDET FÖRUTSÄTTNINGAR

2018 2019 2020 2021 2022

BNP*) 2,4 1,2 1,1 1,7 1,7
Konsumentprisindex, KPI 
*) 2,0 1,8 1,9 2,1 2,5

Relativ arbetslöshet, nivå 6,3 6,7 7,1 7,1 6,9

Realt skatteunderlag 1,1 1,4 0,4 0,3 1,1
Timlöner, 
konjunkturlönestatistik 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3



PO-pålägg, procent Välfärd Välfärd Övriga Snitt kommun
Samhällsservice Skola

2019 38,58 42,22 44,53 42,08
2020 38,93 43,30 46,84 43,36
Förändring 2019-2020 0,35 1,08 2,31 1,28

FÖRÄNDRADE PO-PÅLÄGG 2020



Vid ingången av 2019 hade Välfärd skola ett ackumulerat underskott på 24,7 
miljoner kronor och Välfärd samhällsservice ett ackumulerat underskott på 
31,2 miljoner kronor.

• I förslaget till ekonomiska ramar är inlagt ett budgeterat överskott för 
produktionsverksamheterna på 0,5 respektive 1,5 procent av 
omslutningen. Välfärd Skola ska årligen lämna ett överskott på 
10,4 miljoner kronor. Välfärd Samhällsservice ska lämna ett 
årligt överskott på 9,4 miljoner kronor. 

• Enheten för fastighetsförvaltnings och enheten för bygg och 
anläggnings respektive verksamheter ska lämna ett samlat årligt 
överskottskrav om motsvarande 1,5 procent av omsättningen vilket 
för 2020 motsvarar cirka 10 miljoner kronor.

RESULTATKRAV



KOMMUNSTYRELSEN
Jämfört med ramärendet får kommunstyrelsen en 
minskning med 1,7 miljoner kronor 2020. 

Den största minskningen ska ske genom att 
effektiviseringar sker i kontors-
organisationen med 8 miljoner kronor. 

• Tillkommande medel tillförs kommunstyrelsen 
för att ytterligare stärka den strategiska 
kommunikationen med 1 miljon kronor.

• För arbete med klimatanpassningsplan avsätts 0,3 
miljoner kronor. 

• Kommunstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor för 
oförutsett.



Volymerna justeras ytterligare jämfört med ramärendet:

• Öka ram för grundläggande vuxenutbildning med 1,1 miljoner kronor.

• Minskad volym för gymnasial vuxenutbildning 4,2 miljoner kronor.

• Minskad volym jobbpeng 1,8 miljoner kronor.

• Arbetsmarknad övrigt minskas också med 4,5 miljoner kronor.

Medel tillförs för satsningar på digitalisering 0,5 miljoner kronor och för 
att göra hembesök 1,4 miljoner kronor.

ARBETS- OCH FÖRETAGSNÄMNDEN



Fritidsnämnden:

• Minskade kostnader för anläggningar medför att budgeten minskar med 
1,8 miljoner kronor. En neddragning av fritidsverksamhet ska genomföras 
med 2 miljoner kronor.

Kulturnämnden:

• Lägre lokalkostnader för främst Dieselverkstan medför en minskning av 
budgetramen med 1 miljon kronor.

• Inom ramen för kulturskolan införs en ny check och avgifterna minskas 
vilket medför en ökad budgetram med 0,4 miljoner kronor. 

• Mindre volym kulturskolan minskning 1,7 miljoner kronor samt en positiv 
volymjustering kulturskola ny check 0,5 miljoner kronor. (netto 1,2 mnkr)

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN



Utöver ramärendet:

Under 2019 får miljö- och stadsbyggnadsnämnden 0,15 miljoner kronor för 
projektmedel.

MILJÖ- OCH 
STADSBYGGNADSNÄMNDEN 



Utöver ramärendet:

• Under 2020 får natur- och trafiknämnden 1 miljon kronor för att utreda 
naturreservat.

• Parkeringsavgifterna bidrar till ökade intäkter med 1 miljon kronor.

NATUR- OCH TRAFIKNÄMNDEN



Socialnämnden tilldelas 831,5 miljoner kronor för 2020, vilket är en ökning 
med 60,4 miljoner kronor eller 7,8 procent jämfört med 2019. 

Volymer med totalt 46,6 miljoner kronor samt 13,8 miljoner kronor 
till satsningar. Tillkommande medel efter ramärende:

Volymer:

• Barn och unga dygnsvård 10 miljoner kronor.

• Familjerådgivning fler samtal 0,3 miljoner kronor.

Satsningar:

• Barn- och familjeenheten 12 miljoner kronor.

• Familjehemsekreterare 0,9 miljoner kronor.

• Hemtjänst ledsagning och avlösning, checkökning med 0,75 procent 
motsvarar 0,3 miljoner kronor.

• Ledsagning och avlösning LSS och Barn SoL 1% höjning av checken 
motsvarar 0,1 miljon kronor.

• Boendestöd SoL höjning av check med 3,5 procent vilket motsvarar 0,5 
miljoner kronor.

SOCIALNÄMNDEN



Nämndens ram har anpassats till nya antaganden om antalet barn och 
elever och StorSthlms rekommendation om höjning av programpengen för 
gymnasiet med 1,0 procent. I samband med ramärendet gavs nämnden 0,5 
miljoner kronor för volymjusteringar. Utöver det justeras nu nämndens 
budget för förändrade volymer och satsningar:

Volymer:

• Högre volymer motsvararande 5,5 miljoner kronor för grundskolan.

• Likvärdighetsgarantin ökar med 8,5 miljoner kronor.

Satsningar:

• Skolpeng för grundskolan, inklusive förskoleklass och grundsärskolan höjs 
med 1,25 procent, motsvarande 15 miljoner kronor. 

• Förskolechecken höjs med 0,68 procent motsvarande 5 miljoner kronor.

• Trygghetskartläggning 0,25 miljoner kronor. 

UTBILDNINGSNÄMNDEN



Volymer:

• Ökad volym för hemtjänst, vilket motsvarar 4,8 miljoner kronor.

• Ökad volym för dagverksamhet, vilket motsvarar 1,3 miljoner kronor.

• Färre med hemtjänst över 160 h/mån minskning med 1 miljon kronor.

• Ökad volym särskilt boende, vilket motsvarar 13,1 miljoner kronor.

• Minskad volym för korttidsboende, vilket motsvarar 2,6 miljoner kronor.

• Ökade kapitalkostnader övrig verksamhet 2,9 miljoner kronor.

Satsningar:

• Checkbeloppet för hemtjänst, ledsagning och avlösning höjs med 0,75 
procent, vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor.

• Dagverksamhet, justerade checknivåer med 1 % motsvarande på 0,1 
miljoner kronor. 

• Checkhöjning SÄBO med 1,4 procent, vilket motsvarar 6 miljoner kronor. 

• Checkhöjning natt- och larmpatrull 0,1 miljon kronor.

• LUS lagen om utskrivningsklara patienter 0,5 miljoner kronor.

ÄLDRENÄMNDEN



Överförmyndarnämnden tilldelas 8,1 miljoner kronor för 2020, vilket är i 
nivån med budget 2019. 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN



INVESTERINGAR FÖR 
1,1 MILJARD 2020
Av den totala ramen på 1,1 miljarder 
kronor år 2020 planeras 

• 428 miljoner kronor att investeras inom 
fastighetsverksamheten, 

• 487 miljoner kronor avser exploateringar och

• 178 miljoner kronor avser gator och parker.

• 40 miljoner kronor avser inventarier för skolor 
och förskolor och

• sammanlagt 6 miljoner kronor investeras på 
inventarier för verksamheterna inom kultur, fritid 
och Välfärd samhällsservice.

•



Maximalt värde för skattepengarna 
i fokus 2020
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