
BUDGETRAM 2023 

Inför budget 2023 föreslår förvaltningen följande förändringar jämfört med budget 2022: 

Allmänt 

 Utifrån de konstaterade faktiska kommande höjningarna i avtalsförhandlingarna på fastlandet 
föreslås en beräknad löneökning med 2,53 % från 1.1.2023 och 1,9 % från 1.6.2023 inom hela 
organisationen. 

 Arvoden och ersättningar för närståendevård, familjevård och stödfamiljer/-personer justeras 
med 4 % i enlighet med ÅSUB:s prognos för inflationen (KPI) för 2022. 

 För stödpersoner föreslås en oförändrad servicenivå. 
 Ovanstående innebär en ökning om cirka 450 tusen euro. 

 

Organisationsstöd 

Personaladministratören föreslås inrättas ordinarie. Löpande personaladministration, såsom 
exempelvis hantering av olycksfallsanmälningar, administration kring rekrytering, uppföljning av 
sjukfrånvaro och framtagande av statistik, ryms inte inom ramen för löneadministratörernas arbete 
och skulle utan personaladministratören hamna på personalchefen. Det är en stor efterfrågan av 
systemstöd för att effektivisera personaladministration inom organisationen och därmed frigöra mer 
tid till värdeskapande uppgifter, särskilt för förmän. En förutsättning för att införa systemstöd är att 
det finns en tilldelad personalresurs med sakkunskap som kan förvalta systemen. 

Under 2022 har flera personliga assistenter som haft klienten som arbetsgivare i stället anställts av 
KST. Under 2023 förväntas ytterligare anställda tas över. Verksamheten vid Fixtjänst tas till fullo över 
av KST vid årsskiftet 2022–2023 och då övertar KST 5 anställda och cirka 25 klienter med arbetsavtal. 
Därutöver får KST 8 nya anställda om KST:s ESB förverkligas. Alla dessa nya arbetstagare ökar 
löneadministratörernas arbete. Såvida tjänsten som personaladministratör bibehålls bedöms denna 
personalökning kunna hanteras av befintliga löneadministratörer. 

Utöver förväntade löneökningar bedöms organisationsstödet hålla sig inom samma ramar som 
budget 2022. 

Tidigt stöd för barn och familj 

Utöver förväntade löneökningar räknar Tidigt stöd med att hålla sig inom samma ramar som budget 
2022, dock så att medel omdisponeras enligt följande: 

 Områdeschefens rekryteringstillägg försvinner vid årsskiftet 2022–2023. 
 Spec. socialarbetarens lön på Tidigt stöd avviker från budget 2022 och behöver därför justeras i 

budget 2023. 
 Anslaget för familjerådgivning föreslås (index)justeras med 4 %. I nuvarande avtal finns en 

indexjustering kopplad till producentprisindex. 
 I budgeten för 2022 för tidigt stöd finns medel för vikarier. Dessa föreslås strykas i budgeten för 

2023. 
 Medel behövs för licenser för digitalt skilsmässoverktyg (SES). 
 Medel behövs för utrymmen för övervakade umgängen (lokaler och inventarier). 

  



Barnskydd 

Utöver förväntade löneökningar räknar Barnskyddet med att hålla sig inom samma ramar som 
budget 2022, dock så att medel omdisponeras enligt följande: 

 Områdeschefens rekryteringstillägg försvinner vid årsskiftet 2022–2023. 
 En socialhandledare har omvandlats till socialarbetare under 2022 och därmed kommer 

lönekostnaderna att behöva justeras jämfört med budget 2022. 
 Den tillfälliga socialarbetaren på barnskyddet föreslås fortsätta under 2023 och omvandlas till en 

tillfällig mottagningssocialarbetare och lönekostnaderna behöver då justeras jämfört med 
budget. 

 Den tillfälliga socialhandledaren 80 % på Tallbacken föreslås fortsätta som tillfällig under 2023. 
 Anslag för eftervård flyttas från barnskyddet till vuxensocialarbete (insatser + stödpersoner). 

 

Vuxensocialarbete 

Utkomststödet föreslås (index)justeras med 4 %. Utöver justeringen av utkomststödet och 
förväntade löneökningar räknar Vuxensocialarbete med att hålla sig inom samma ramar som budget 
2022, dock så att medel omdisponeras enligt följande: 

 Områdeschefens rekryteringstillägg försvinner vid årsskiftet 2022–2023. 
 En socialhandledare har ombildats till socialarbetare under 2022 och därmed kommer 

lönekostnaderna att behöva justeras jämfört med budget 2022. 
 Anslaget för Pelaren föreslås strykas. 
 Medel behövs för social rehabilitering. 
 Medel behövs för stödsamtal för våldsutsatta. 
 Anslag för eftervård flyttas från barnskyddet till vuxensocialarbete (insatser + stödpersoner). 
 Flyktingersättningar budgeteras enligt föreslagen fördelning 50–50 mellan KST och kommunerna. 

 

  



Funktionsservice och sysselsättning 

För verksamhetsområdet finns ett skilt dokument med budgetmotiveringar. 

 Områdeschefens rekryteringstillägg försvinner vid årsskiftet 2022–2023. 
 En utökning med en tf socialarbetare föreslås. 
 En utökning med en tf socialhandledare föreslås. 
 Utökade vikariekostnader inom administrationen föreslås. 
 En administratör har ombildats till ledande administratör och därmed kommer lönekostnaderna 

att behöva justeras jämfört med budget 2022. 
 I budgeten för 2022 räknade man med att flera nya tjänster skulle tillsättas först i februari. I 

budgeten för 2023 behöver man räkna med dessa tjänster för hela året. 
 En ökning av anslagsbundet ekonomiskt stöd föreslås, då behov redan nu har identifierats. 
 Ett utökat anslag för stöd för rörligheten behövs för att klara dagens nivåer. 
 Ett utökat anslag för färdtjänst behövs för att klara dagens nivåer. 
 Ett utökat anslag för stöd för närståendevård behövs för att klara dagens nivåer 
 En ändrad servicenivå för ersättningsnivå I innebär ett minskat anslag för avlastning 

närståendevård. 
 Ett utökat anslag för hemservice behövs för att klara dagens nivåer. 
 Ett utökat anslag för personlig assistens behövs för att klara dagens nivåer. 
 En utökning med en handledare på boendestödet (SVL) föreslås. 
 En nettominskning av anslagen för boende (ej egen produktion) förväntas vid förverkligandet av 

ett ESB i KST:s egen regi. 
 KST övertar Fixtjänsts verksamhet vid årsskiftet 2022–2023. För 2022 erhåller Fixtjänst ännu PAF-

bidrag som sedan faller bort för 2023, därför behövs ett ökat anslag för verksamheten. I 
budgeten för Fixtjänst ingår kostnader för redovisning och revision som torde kunna tas bort vid 
övergången till KST. 

 Redan i budget 2022 har kostnadsminskningar beräknats till följd av en planerad 
sammanslagning av flera enheter inom daglig verksamhet. Utöver detta förväntas anslaget för 
vikariekostnader och klienttransporter kunna minskas, medan anslaget för matkostnader 
behöver ökas. 

 Verksamheten vid Mariegatan beräknas startas upp i januari 2023 samtidigt som Svedgränd 
stängs och töms under samma månad och Svedgränds personal flyttar till Mariegatan. 
Mariegatan är en större enhet, med plats för 13 klienter jämfört med Svedgränd som har plats 
för 5 klienter. Svedgränd ägs av KST, medan Mariegatan kommer att hyras. Ytterligare 
vårdpersonal anställs till Mariegatan. För Svedgränds och Mariegatans verksamheter behövs ett 
ökat anslag jämfört med budgeten för 2022. 

 Ett anslag för kostnader för rivning av Svedgränd behövs. 


