
BUDGET 2022 

Förslag på förändringar i förvaltningens budgetförslag 

 

Mariegatan 

 Försenad start, 1 november istället för 1 augusti. 

 

Närståendevård 

 Minska antalet avlastningsdagar för vårdkategori 1 (20 000 euro). 
 Omförhandla befintliga arvoden i enlighet med KST:s fastställda servicenivå (40 000 euro). 
 Fasa ut avlastning i form av städservice (10 000 euro). 
 Kräver sänkning av servicenivån (beslut av styrelsen). 

 

Tjänster 

 Den föreslagna tf socialarbetaren på Tidigt stöd för barn och familj föreslås strykas och 
medlen omvandlas till vikarielöner. 

 Administratör 100 % på organisationsstödet tas bort och medlen flyttas till telefonkostnader 
(köptjänst). Växelfunktionen utreds vidare med syfte att få ner telefonkostnaderna. 

 Juristtjänsten stryks och medlen flyttas till köptjänster. 
 Vikarielöner omfördelas mellan verksamhetsområdena. 
 De föreslagna nya tjänsterna budgeteras för 11 istället för 12 månader. 

o Spec socialarbetare tidigt stöd för barn och familj (5 000 euro). 
o Socialhandledare Tallbacken 80 % (3 000 euro). 
o Administratör funktionsservice och sysselsättning (3 000 euro). 
o Metodhandledare projektanställning (5 000 euro). 

 Anslaget för vikarielöner föreslås minskas med 32 600 euro. 

 

Styrelsens dispositionsmedel 

 Budgeterade 100 000 euro minskas till 50 000 euro. 

 

Institutionsvård för missbrukare 

 Anslaget föreslås minskas med 50 000 euro. 
 Klientavgifter om 24 500 euro tas upp. 

 

Stödpersoner inom vuxensocialarbete 

 Anslaget föreslås minskas med 8 900 euro. 

 



Pelaren 

 Anslaget föreslås minskas med 30 000 euro. 

 

Barnskydd 

 Anslaget för öppna stödtjänster föreslås minskas med 12 000 euro. 
 Anslaget för familjerehabilitering föreslås minskas med 6 000 euro. 

 

Färdtjänst/stöd för rörligheten 

 Se över inkomstnivåer. 
 Se över hur långt man får resa. 
 Samordna taxiresor. 
 Kräver sänkning av servicenivån (beslut av styrelsen). 

 

Tidigt stöd 

 Anslaget för hemservice föreslås minskas med 10 000 euro. 

 

Fixtjänst 

Anslaget för Fixtjänst budgeterades enligt 2021 års nivå. Efter att förvaltningens budgetförslag hade 
uppgjorts kom besked från landskapsregeringen att PAF-medlen kommer att halveras för 2022. Detta 
innebär ett behov av tilläggsanslag om 135 000 euro. Beloppet omdisponeras inom budgeten för 
2022. 
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