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 Strategisk plan och budget nämnd 

1 Uppdrag och verksamhet 

Socialnämnden (f.d. Social- och arbetsmarknadsnämnden) ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten 
avseende insatser riktade till: 

- barn och unga och deras familjer 

- personer med eller anhöriga som stödjer personer med missbruks- och beroendeproblematik 

- personer med behov av försörjningsstöd 

- personer med eller anhöriga som stödjer personer med psykiskt funktionsnedsättning över 18 år 

- brottsoffer 
 

Socialnämnden ansvarar vidare för: 

- familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning 

- sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk och social funktionsnedsättning 

- boende och omsorg för ensamkommande barn 

- budget-, skuld- och konsumentrådgivning 
 

Socialnämnden ansvarar därutöver för följande särskilda uppgifter, som enligt reglemente faller inom nämndens 
ansvarsområde: 

- ärenden om stöd och service till vissa funktionshindrade 

- samverka med övriga nämnder som tillsammans har det kommunala ansvaret för integration 

- vara huvudman för gruppboende, inackorderingshem och stöd-/omvårdnadsboende i egen regi 

- dödsbohandläggning 

- föreningsbidrag till föreningar som verkar inom nämndens ansvarsområde 

2 Utmaningar  

Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen. Till detta kommer 
framtida demografiska och ekonomiska utmaningar inom välfärdssektorn. 

För social- och arbetsmarknadsnämnden har flera års kraftiga budgetunderskott, bland annat inneburit en 
utmaning i att hitta en balans i verksamhet och kostnader, mellan det kortsiktigt nödvändiga och det mer 
långsiktigt viktiga, något som kvarstår trots nämndens nu förbättrade ekonomiska förutsättningar. 

En betydande ökning av antal orosanmälningar inom missbruksvården och för barn- och unga har utmanat 
verksamheten de senaste åren, men där är volymutveckling nu något avstannande. 

Den tidigare kraftiga ökningen av antal vårddygn i externa HVB-hem för barn och unga, har vänt till en 
nedåtgående trend, med anledning av tydlig styrning mot en omställning till verksamheter i egen regi. 

Det blir en fortsatt utmaning att utveckla våra hemmaplanslösningar kvalitativt för att minska beroendet av externa 
insatser. Arbetet med att förhindra, ersätta och förkorta externa placeringar fortgår. 
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Det fanns redan innan corona-pandemin tendenser till att sysselsättningen började ge vika, antalet hushåll med 
ekonomiskt bistånd ökade också. Den senaste tidens utveckling med anledning av detta riskerar att ställa alltfler 
personer utanför arbetsmarknaden och öka den psykiska ohälsan. 

Ett särskilt orosmoln är den höga ungdomsarbetslösheten och vad det kommer att få för effekter på 
försörjningsstödet. Även en ökad risk för ett mer långvarigt utanförskap för särskilt utsatta grupper. 

En viktig utmaning att ta sig an under nästkommande år gäller målsättningen att arbeta fram en robust samverkan 
med två nämnder inom sektor Social Välfärd, som ger bättre förutsättningar för en helhetssyn så att 
organisatoriska gränser inte märks eller får konsekvenser för vare sig medborgare eller brukare. 

3 Verksamhetsförändringar 

Det politiska direktivet ”Kraftsamling för än mer goda och jämlika livsvillkor i Lidköpings kommun” innefattar 
genomförande av en organisations- och verksamhetsförändring som direkt påverkar vissa av nämndens 
ansvarsområden och verksamheter. 

I enlighet med detta och från och med 2021 är Socialnämndens verksamhet och ansvarsområden 
samorganiserade inom sektor Social Välfärd, tidigare Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad. 

Beslut har fattats om verksamhetsövergångar till annan nämnd för Arbetsmarknadsenheten (AME) inklusive 
integrationsfrågorna gällande bosättningsuppdraget för nyanlända och för Tillståndsenheten i samverkan (TiS). I 
samband med detta görs en budgetväxling mellan respektive nämnder. Förslag om förändrat reglemente för 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har också skrivits fram för beslut i KF. 

Verksamheterna inom sektorn kommer under nästa år att arbeta aktivt med att utveckla teamarbetet, så att olika 
professioner med spetskompetens kan bilda tillfälliga team om så krävs vid komplexa problem. 

Det pågår flera utredningar inom socialtjänstens område där betänkanden och lagförslag kommer läggas under 
planperioden. Den största utredningen är den om framtidens socialtjänst. I förslaget till ny Socialtjänstlag lyfts 
bland annat ett stärkt barnrättsperspektiv, ökat fokus på förebyggande arbete, möjlighet till fler insatser utan 
behovsprövning, krav på uppföljning av verksamheten samt att socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen 
ska underlättas. 

Den nationella visionen för e-hälsa anger att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Det kommer därför ställas höga krav på att verksamheten aktivt 
arbetar med en digital omställning och förändrat arbetssätt för att kunna nyttja ny välfärdsteknik. 

För att kunna möta såväl befintliga som nya behov och målgrupper inom barn- och ungaområdet på ett mer 
resurseffektivt sätt, har ett nytt hem för vård eller boende (HVB) öppnats. Det kommer under nästkommande år 
att följas av ytterligare ett nytt boende i intern regi. Verksamheten arbetar även med en boendelösning på 
hemmaplan för unga vuxna inom neuropsykiatrin. 

Under 2021 kommer också en ny familjecentralsliknande verksamhet att öppnas. 

Nämnden behöver även arbeta mer aktivt för att utveckla samverkan med näringslivet och för att stärka 
civilsamhällets engagemang inom verksamhetsområdet. Samverkan med näringslivet behöver utvecklas 
ytterligare för att möjliggöra fler individuella placeringar inom daglig verksamhet. Nämnden har pågående avtal i 
form av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med barnrättsorgaisationen Maskrosbarn, för att implementera en ny 
insatsform Extravuxen, för ungdomar med behov som befinner sig i mellanrummet mellan öppenvårdsinsatser 
och placering. Nämnden kommer inom kort att ingå ytterligare avtal med kvinnojouren Linnean. 

4 Styrkort 

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma 
sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. De följs inte upp separat utan uppföljningen ingår i de uppföljningar 
som görs av verksamhetsmålen. 

Verksamhetsmålen är uppdelade i två perspektiv: "Kunden/brukaren i fokus" och "En organisation i framkant". För 
varje verksamhetsmål presenteras politiska prioriteringar som ger en vägledning till nämndernas fortsatta arbete 
och ska inte uppfattas som beslut. De politiska prioriteringarna kan komma att ändras under mandatperioden. 
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Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av utvecklingen mot målet med stöd av de 
indikatorer som är framtagna för respektive mål. Den förkortning som står före mål, nyckeltal eller indikator visar 
vem som antagit det. Står det KF före så är det antaget av kommunfullmäktige. En indikator kan beröra en eller 
flera nämnder. 

Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige eller nämnden vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, 
även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet. Det finns inga målvärde för nyckeltal. 

I styrkortet anges det vilka nämnder som har uppföljningsansvar för ett verksamhetsmål, ”Nämnd med särskilt 
ansvar”. Dessa nämnder följer upp målet fortlöpande i nämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse. Det 
bör dock påpekas att övriga nämnder också kan bidra till måluppfyllnaden även om man inte har ett särskilt 
uppföljningsansvar. 

I styrkortet anges vem som är uppföljningsansvarig tjänsteperson. Denna person ansvar för den sammanfattande 
redovisningen av kommunens gemensamma arbete som redovisas i delårsrapporter och årsredovisningar. 

4.1 Vision 

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 

4.2 Strategiska mål 
Strategiska mål 

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 
Lidköpingsbor.  

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.  

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta 
sig till och från utbildning och arbete. 

4.3 Verksamhetsmål 

Kunden/brukaren i fokus 

KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i  

Politiska prioriteringar är att: 

 Fortsätta planeringen av Hamnstaden. 

 Möjliggöra byggnation av centralt belägna bostäder. 

 Möjliggöra byggnation av enskilda hus på landsbygden och hus i planlagda områden i hela kommunen. 

 Bibehålla och utveckla landsbygdsskolorna. 

 Fortsätta planeringen av Framnäs Strandpark inkluderande planeringen av ett nytt badhus samt 
möjligheter för hotell med konferenslokaler. 

 Verka för bra kommunikationer i och utanför Lidköping. 

 Möjliggöra för en bredd av olika kultur- och fritidsaktiviteter så att det finns något för alla och underlätta 
för föreningslivet att bidra med olika typer av evenemang. 

 Prioritera tillgänglighetsarbetet för att skapa jämlika möjligheter till delaktighet i samhället. 

 Utreda behov och placering av nya idrottsanläggningar. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS, SEN, SBN, KFN, BSN, SAN, TSN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: samhällsbyggnadschef 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare) 39 879 40 089 42 012 
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Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 

SAN Sociala hyreskontrakt, antal 45 42 

 

KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa  

Politiska prioriteringar är att: 

 Öka den psykiska och fysiska hälsan framförallt för barn och ungdomar. 

 Skapa ytterligare en familjecentral i samarbete med regionen. 

 Skapa flexibla barngrupper i förskolan som utgår från barnens behov. 

 Fördela resurserna i skolan så att de utgår från barnen och ungdomarnas behov. 

 Förbättra och följa upp samordningen av de kommunala resurser som är riktade till barn och ungdomar 
som riskerar att inte klara skolan. 

 Förebygga utanförskap genom att prioritera tidiga insatser. 

 Stärka samarbetet mellan kommunen och regionen i hälsofrågor. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS, BSN, UTN, SAN, KFN, VON 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: utvecklings- och kommunikationschef 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, % 

0.9%  0.8% 

SAN Direkt brukartid inom barn & ungdom, %   25% 

SAN Ansökan om bistånd som skäl till aktualisering inom barn & 
ungdom, % 

4% 5% 10% 

 

Könsindelad Kön Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

SAN Positiv förändring efter 
insats, % 

Alla 60% 57% 80% 

SAN Positiv förändring efter 
insats, % 

Kvinnor   80% 

SAN Positiv förändring efter 
insats, % 

Män   80% 

SAN Placerade barns skolresultat Alla    

SAN Placerade barns skolresultat Kvinnor    

SAN Placerade barns skolresultat Män    

 

Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 

KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (kvinnor), % 69%  

KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (män), % 77%  

KF Antal per 1000 invånare i befolkningen med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av 
psykisk ohälsa 19-24 år (kvinnor) 

19.8  

KF Antal per 1000 invånare i befolkningen med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av 
psykisk ohälsa 19-24 år (män) 

29.4  

SAN Vuxna av befolkningen med långvarigt ekonomiskt bistånd, % 0.6% 0.7% 

SAN Individer inom Daglig verksamhet som går till arbete eller studier, antal 5 2 

SAN Ungdomars droganvändande årskurs 8, % 4% 3% 

SAN Våldsutövare som söker stöd, antal 14 16 

 

From 2021: KF Kvinnor och män i Lidköping ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt 
erbjudas vård och omsorg på lika villkor 
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Politiska prioriteringar är att: 

 Ohälsotalet för kvinnor ska minska. 

 Stärka möjligheterna för äldre kvinnor och män att behålla och utveckla sociala nätverk. 

 Fördelningen av vård- och omsorgstjänster ska vara jämställd och behov ska bedömas på ett jämställt 
sätt. 

 Förbättra möjligheter till social gemenskap för dem som lider av social isolering till följd av sitt vård- och 
omsorgsansvar. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS, SAN, VON 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: vård- och omsorgschef 

Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 

KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, gruppbostad LSS, kvinnor, %  55% 

KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, gruppbostad LSS, män %  67% 

KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, servicebostad LSS, kvinnor, %  52% 

KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, servicebostad LSS, män, %  62% 

 

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet   

Politiska prioriteringar är att: 

 Öka användningen av förnyelsebar energi för att nå målet om fossilfrihet 2045. 

 Underlätta för medborgare att göra miljömässigt hållbara val. 

 Utveckla kommunens samhällsplanering ur ett miljöperspektiv. 

 Utveckla det interna miljöarbetet så att kommunen blir en förebild. 

 Stärka dialogen med Trafikverket och det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) för att driva på för en bättre 
kollektivtrafik och säkra cykelvägar för alla kommunens invånare. 

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga exklusive överförmyndarnämnden 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: utvecklings- och kommunikationschef 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att 
kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt 

 61 64 

KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, 
% 

  100.0% 

KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till 
verksamheterna i Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO2-
ekvivalenter per kg livsmedel 

  2.0 

 

 

En organisation i framkant 

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och 
servicegrad  

Politiska prioriteringar är att: 

 Skapa en långsiktigt effektiv organisation inom personal-, ekonomi- och kommunikationsfunktionerna med 
avseende på kostnader, kvalitet och service till kommuninvånaren. 
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 Skapa en långsiktigt kvalitetsdriven organisation med transparens och återkoppling. 

 Öka servicenivån och effektivisera arbetet med hjälp av digitalisering. 

 Öka dialog och samsyn mellan förvaltningarna och ett större fokus på ett processinriktat arbetssätt, för att 
skapa samordningsvinster. 

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: kommundirektör 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Andel verksamhetsmål i KF:s styrkort med positiv utveckling, %   100% 

KF Budgetföljsamhet +/-, % -13.4% -16.6% 1.0% 

KF Medarbetarengagemang, HME 77  83 

SAN Vårddygn familjehem i egen regi, % 64% 63% 75% 

 

Könsindelad Kön Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Sjukfrånvaro, % Alla 5.1% 5.2% 5.8% 

KF Sjukfrånvaro, % Kvinnor    

KF Sjukfrånvaro, % Män    

SAN Inflytande och delaktighet, 
% 

Alla  80% 90% 

SAN Inflytande och delaktighet, 
% 

Kvinnor  77% 90% 

SAN Inflytande och delaktighet, 
% 

Män  81% 90% 

SAN Upplevd positiv förändring, 
% 

Alla  76% 85% 

SAN Upplevd positiv förändring, 
% 

Kvinnor  67% 85% 

SAN Upplevd positiv förändring, 
% 

Män  80% 85% 

 

Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 

SAN Nettokostnadsavvikelse Ifo, % -2.6% 5.4% 

SAN Nettokostnad Ifo, kr/inv 3 115 3 725 

SAN Nettokostnad Barn & Ungdomsvård, kr/inv 1 806 2 265 

SAN Nettokostnad Missbruksvård, kr/inv 398 416 

SAN Nettokostnad Ekonomiskt bistånd, kr/inv 758 873 

 

KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt  

Politiska prioriteringar är att: 

 Arbeta utifrån ett kommungemensamt lokalförsörjningsprogram. 

 Förvalta kommunens fastigheter under en förvaltning. 

 Utreda behovet av gemensam drift av anläggningar. 

Nämnd med särskilt ansvar: SEN, KFN, UTN, BSN, VON, SBN, SAN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: chef Service 
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Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 

KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning   

KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %   

 

KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel  

Politiska prioriteringar är att: 

 Öka inslagen av lokalproducerade säsongsprodukter i mat tillagad i kommunens kök. 

 Eftersträva en balans mellan ekologiskt och lokalproducerat vid inköp av råvaror till kommunens 
verksamheter. 

 Fastställa vilka varor som är särskilt viktiga att välja ekologiskt eller lokalproducerat. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS, SEN, KFN, UTN, BSN, VON, SAN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: chef Service 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden 
livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist, % 

  40.0% 

 

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov  

Politiska prioriteringar är att: 

 Anpassa bemanningen till de behov som finns på kort och lång sikt. 

 Stärka det sociala ansvarstagandet genom att öka andelen anställda som är funktionsnedsatta eller 
tillhör andra grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 Stärka personalens möjligheter till kompetensutveckling och möjliggöra kompetensväxling. 

 Utveckla arbetsvillkor för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 Ta vara på utbildningsnämndens resurser för att säkerställa kommunens kompetensförsörjning. 

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga exklusive miljö- och byggnämnd 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: personalchef 
 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)   3.8 
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5 Ekonomi 

5.1 Driftbudget 

Driftbudget, nämnd 
 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Utgångsläge från SPB 2020-2022 210 061 211 439  

Utgångsläge 2023   229 828 

Uppräkning intäkter 2%   -702 

Kostnadsjustering inflation 2%   1 614 

Justering interna hyror -233 -42 280 

Justering externa hyror   -23 

Ändrad uppräkningsmetod för köp av Kost 3 2 7 

Målgruppspeng 3 429 3 429  

Politisk prioritering 15 000 15 000  

Beslutad budget 2021, plan 2022-2023 228 260 229 828 231 004 

    

Tillkommande budgetjusteringar    

Budgetväxling arvode förtroendevalda 17 17 17 

Budgetväxling integration och arbetsmarknad -12 600 -12 600 -12 600 

Aktuellt budgetbelopp 215 677 217 245 218 421 

 

Driftbudget, nettokostnad 
tkr       

 Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 63 473 51 619 38 829 25 839 25 095 25 591 

Kostnader -271 796 -281 120 -261 208 -241 516 -242 340 -244 012 

Nettokostnad -208 323 -229 501 -222 379 -215 677 -217 245 -218 421 

 

Driftbudget, per verksamhet 
tkr    

 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

LEDNING O STÖD 29 589 29 632 30 005 

INDIVID O FAMILJ 93 006 94 582 94 908 

EKONOMI O SYSS 48 031 47 981 48 351 

BOENDE O PERS STÖD 45 051 45 050 45 157 

Summa nettokostnad 215 677 217 245 218 421 

 

Konsekvenser av beslutad budgetram 

En utökad budgetram samt arbete med nedanstående åtgärder, gör att nämnden har betydligt förbättrade 
förutsättningar att rymma verksamheten inom budgetram, utan beslut om nya besparande åtgärder. 

- Tydlig styrning mot en omställning till egna boendelösningar för barn och unga samt personer med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

- Omställning i arbetet med ekonomiskt bistånd till Trelleborgsmodellen, som avser både arbetssätt och Robotic 
Process Automation, RPA 

Sammanslagningen av Social & arbetsmarknad med Vård & omsorg förväntas också kunna ge 
samordningsvinster både gällande bemanning och en mer resurseffektiv drift. 
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5.2 Volymutveckling 
 Utfall 2018 Utfall 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

ÖVERGRIPANDE       

Antal årsarbetare enligt avtal (exkl. EASs 
åtgärdsanställda) 

264 261 250 212 212 212 

       

INDIVID OCH FAMILJ       

Antal ensamkommande flyktingbarn i vår omsorg 
(månadssnitt) 

56 27 13 8 6 7 

Antal vårddygn interna familjehem 9 150 9 352 12 037 13 543 13 750 13 900 

Antal vårddygn konsulentstödda familjehem 5 111 5 418 5 923 5 601 5 700 5 800 

Antal interna öppenvårdsinsatser (bistånd) B&U 190 254 215 250 250 250 

Antal vårddygn intern institution (HVB) B&U 2 190 2 249 2 555 3 650 4 380 4 380 

Antal vårddygn extern institution (HVB) B&U 4 923 5 580 3 500 1 515 1 515 1 515 

Antal interna öppenvårdsinsatser (bistånd) Vuxen 255 265 270 275 275 275 

Antal vårddygn extern institution (HVB) Vuxen 2 960 2 683 2 632 2 632 2 632 2 632 

       

EKONOMI OCH SYSSELSÄTTNING       

Antal hushåll som erhållit ek bist/månad 254 276 280 295 305 315 

Antal hushåll med bistånd över 10 mån 142 159 145 110 115 120 

Antal bidragsmånader/år, ekonomiskt bistånd 3 036 3 318 3 360 3 540 3 660 3 780 

Antal personer med daglig verksamhet LSS 98 98 105 110 110 110 

Antal deltagare i sysselsättning, öppen verksamhet 
SoL (månadssnitt) 

61 57 65 65 65 65 

       

BOENDE OCH PERSONLIGT STÖD       

Antal personer med beslut boendestöd SoL Nivå 1 
(1-2 besök/vecka) 

89 89 95 95 95 95 

Antal personer med beslut boendestöd SoL Nivå 2 
(2-3 besök/vecka) 

26 32 35 35 35 35 

Antal personer med beslut boendestöd SoL Nivå 3 
(4-7 besök/vecka) 

34 34 37 37 37 37 

Antal personer med beslut särskilt boende SoL 16 18 26 26 26 26 

Antal personer med beslut särskilt boende LSS 27 31 34 34 34 34 

5.3 Nyckeltal 
Kr Utfall  2018 Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

INDIVID OCH FAMILJ     

Familjehem interna, nettokostnad/vårddygn 648 692 674 634 

Familjehem konsulentstödda, nettokostnad/vårddygn 1 613 1 694 1 658 1 664 

     

HVB intern institution B&U nettokostnad/vårddygn 1 844 1 967 2 002 3 154 

HVB extern institution B&U nettokostnad/vårddygn 5 327 6 280 6 707 6 627 

HVB extern institution Vuxen nettokostnad/vårddygn 1 804 2 152 2 109 2 109 

     

EKONOMI OCH SYSSELSÄTTNING     

Ekonomiskt bistånd, snitt kostnad/hushåll och månad 7 910 8 029 7 800 7 900 

5.4 Investeringsbudget 
Belopp i tkr     

Investeringsobjekt Total 
inv.utgift 

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Maskiner och inventarier  486 486 486 

 


