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Timtaxa lokalvård 

Barn- och utbildningschefens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om oförändrad timtaxa för lokalvården. 

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskottet har 2019-09-16, §106 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om 

höjd timtaxa för lokalvården från dagens 272 kr till 302 kr, en höjning med 11%. Vilket barn- och 

utbildning skulle motsvara 416 tkr. 

 

Från ekonomikontoret har erhållits 

 sammanställning på volymökningar/-minskningar avseende lokalvård som visar att det under 

2018 var en volymökning med 98 tkr (utdebitering) och att det under 2019 finns en 

volymminskning med 93 tkr.  

 uppgift att löner inom lokalvårdsverksamheten inte fått uppräknas (2,5%) i 2019 års budget. 

 

En genomgång av budget totalt (intäkter) visar på denna ökat med 336 tkr (5,8%) från 2018 till 2019, 

d v s betydligt mer än den volymökning som skedde 2018. En uppräkning med 2,5% av budgeterade 

lönekostnader 2018 skulle innebära ökning med 93 tkr (130 tkr inkl PO) och en uppräkning av utfallet 

2018 skulle ha inneburit en ökning med 98 tkr (140 tkr inkl PO). Budget för  personalkostnaderna ökat 

med 844 tkr, varav 604 tkr utgör lönekostnader och resterande är PO. 

Beslutsunderlag 

 PM BOU 2019-10-11 
 Protokoll AU 190919 § 155 (återremiss) 
 Protokoll SHBU 190916 § 106 
 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef 
 Tjänsteskrivelse från 2018 som avslogs då 

Beslut ska skickas till: 

- Kommunsekreteraren 
- Kommunchef 
  

 Konsekvensanalys och synpunkter 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Barn- och utbildning har inför budget 2020 fått ett sparbeting på 2 800 tkr, utöver detta har lika 

mycket sparats in för att täcka kostnad för ökad IKE Gymnasiet (1 000 tkr) och ökade kostnader 

grundsärskolan (1 800 tkr) – d v s en total besparing på 5 600 tkr. Detta har inneburit att budget för 

2020 är mycket stram och att ytterligare spara 416 tkr skulle innebära en ännu mer stram hållning 

avseende extra resurser till barn/elever i behov av stöd. 

https://drive.google.com/open?id=1kwcBuLFQjqAoQl2rp-el0Yol8vm9IZZl
https://drive.google.com/open?id=1E5FylwPXU0YXVCp4kMXhHcaoP6MhE1u3
https://drive.google.com/open?id=1sQrB_cuYXYtXQD23Qzl2Z3UzvY_9ZJPp
https://drive.google.com/open?id=1kck-nIuP-qSn1xQVD9v3kYapYkhJxbBD

