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ÅRSHJUL MÅL OCH BUDGET 2020 

Årshjul - 

planeringsprocessen Budget 

Kommunstyrelsen skickar i början av 

varje år ut budgetanvisningar till 

nämnderna. Efter att nämnderna har 

analyserat de preliminära ramarna under 

perioden februari till maj skickar de in 

dokumentet budgetförutsättningar 

förändringar till drift- och 

investeringsbudget för kommande 

kalenderår, år 1, och för de tre 

efterföljande åren, år 2 till 4. 

 

Budgeten bereds i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige fastställer sedan i 

juni en definitiv drift- och 

investeringsbudget.  

 

Nämnderna fastställer senast i 

december slutlig budget.  



KOMMUNEN HAR EN ÅLDRANDE BEFOLKNING… 

2019-09-25 JÄRFÄLLA KOMMUN 3 

48 st färre  

928 st fler  

148 st fler  

MEGATREND: Ökat behov av 

välfärdstjänster på grund av det 

höga demografiska trycket – 

främst från att antalet barn, unga 

och äldre ökar snabbt, samtidigt 

som andel i arbetsför ålder ökar 

betydligt långsammare 
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• Fler boenden behövs byggas och i rätt tid 

 

• Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård (LUSEN) 

 

• Behålla kompetent personal 

 

 

 

SÄRSKILDA UTMANINGAR VERKSAMHETSOMRÅDET 
ÄLDREOMSORG 
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• Äldrenämnden har gett i uppdrag att införa förenklad 
biståndshandläggning. För att kunna göra detta behöver 
avgiftssystemet justeras.   

 

• Vidare behöver vi satsa på demensvården, införa nyckelfri 
hemtjänst, samt öka sysselsättningsgraden och 
kompetensutveckla för personal i särskilda boenden etc. 
Kostnad uppskattad till 10 mnkr. Idag ofinansierat. 

 

 

 

SÄRSKILDA UTMANINGAR VERKSAMHETSOMRÅDET 
ÄLDREOMSORG, FORTSÄTTNING 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2020 

Förutsättningar 
  

 

• Nolluppräkningen av nämndens kostnadsram.  

 

• Förvaltningens bedömning är att löne- och prisutvecklingen år 2020 

generellt kommer att vara på 2,7 procent. 

 
 

 

 
 



JÄRFÄLLA KOMMUN 7 

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2020, FORTSÄTTNING 

Förutsättningar 
  

• Volymbehov: 

 

 

 

 

 

 

• Höjd peng för hemtjänst och boendestöd med 19 kr / timme 
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ALLIANSENS BUDGETBESLUT FÖR 2020 

Äldrenämndens budgetram 2020: 

• Volymmedel 28,6 mnkr 

 

• Besparingsbeting 1,5 mnkr 

 

• Höjd peng för hemtjänst och boendestöd med 17 kr / timme 



JÄRFÄLLA KOMMUN 9 

ALLIANSENS BUDGETBESLUT FÖR 2020 

Äldrenämndens uppdrag 2020: 
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• Valfrihetsrådgivning 

• Äldre direkt 

•Demensplan 

•Nyckelfri hemtjänst 

• Timecare-projektet  

• Förenklad biståndshandläggning och ramtid 

 

 

 

 

UPPDRAG/PROJEKT FRÅN 2019 



SÅ KAN VI STYRA HEMTJÄNSTENS RESURSER  
MOT BRUKARE MED STÖRRE OMSORGSBEHOV 
 
 - FÖRÄNDRAD AVGIFT HEMTJÄNST 

2019-09-18 



KOMMUNEN HAR EN ÅLDRANDE BEFOLKNING… 
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Hur skall resurserna fördelas? 

 

 

48 st färre  

928 st fler  

148 st fler  



KOMMUNENS UTTAG AV AVGIFTER REGLERAS ENLIGT LAG 
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Den äldre betalar skäligt för de insatser som hen får. 

Det ska finnas pengar kvar till hyra, mat, hygien etc 

 

• Maxtaxa - Högkostnadsskydd med tak för avgift: 2 089 kr/mån 2019  

• Förbehållsbelopp – minimibelopp + boendekostnad.  

• Avgiftsutrymme – förbehållsbeloppet dras från den sammanlagda inkomsten  

efter skatt och det som återstår kallas avgiftsutrymme. 

• Den som har låg pension – inget avgiftsutrymme! 

 



KOMMUNENS UTTAG AV AVGIFTER REGLERAS ENLIGT LAG 
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Avgiftsberäkning 

 

+ Inkomst + bostadstillägg 

- Boendekostnad 

- Minimibelopp  

= Pengar kvar, då finns avgiftsutrymme.  

 

Dock kan hemtjänst 2019 inte kosta mer än 2 089 kr (maxtaxa) 



UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV HAR JÄRFÄLLA 

EN MYCKET LÅG TIMAVGIFT FÖR HEMTJÄNST 
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JÄRFÄLLA: 

94 kr/tim 

 

SVERIGE: 

288 kr/tim 



NULÄGE:  

JÄRFÄLLA HAR MÅNGA BRUKARE MED FÅ TIMMAR HEMTJÄNST 
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• Närmare 40 procent av brukarna har 5 timmar hemtjänst, eller mindre, per månad. Det är mer 

än dubbelt så hög andel jämfört med de andra kommunerna. 

 

• I Järfälla nås inte maxtaxebeloppet förrän efter 22 timmar hemtjänst per månad. 

 

• Drygt 62 procent av brukarna i Järfälla når inte upp till maxtaxan.  

 

• Järfälla brukare med 5h eller mindre – får oftast hjälp med städ, fönsterputs, matdistribution 

 



NULÄGE: 

JÄRFÄLLA HAR JÄMFÖRELSEVIS LÅG FINANSIERINGSGRAD 
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Finansieringsgrad avgifter hemtjänst - genomsnitt i riket: 6 procent 

 

Finansieringsgrad avgifter hemtjänst – Järfälla: ca 4 procent 



NULÄGE: 

JÄRFÄLLA HAR EN HÖGRE ANDEL HEMTJÄNSTBRUKARE 

I SIN BEFOLKNING JÄMFÖRT MED RIKET I GENOMSNITT 
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Genomsnitt i riket: 8 procent 

 

Järfälla har 2,6 procent högre andel av sin befolkning över 

65 år med hjälp i ordinärt boende än genomsnittet i riket.  

2,6 procent = 340 brukare 

 

Nettokostnad för kommunen: 

15 mnkr 

 



DET FINNS OLIKA TYPER AV AVGIFTSMODELLER 
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• Timtaxa är den vanligaste taxekonstruktionen i Sverige.  

 

• Järfälla har timtaxa. 

 

• Timtaxan är enkel att förstå. 

 

• Timtaxan uppfattas som rättvis.  

 

 

 

 



AVGIFTSUTREDNINGENS SLUTSATSER: 
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• Kommunen har en högre andel hemtjänstbrukare i sin befolkning jämfört 

med riket i genomsnitt. Den låga timavgiften torde vara en bidragande 

faktor. 

• Genom att justera timtaxan kan kommunen styra efterfrågan av 

hemtjänst och stimulera brukarna till att välja andra lösningar som t ex 

användningen av RUT-tjänster. 

 

 



FÖRÄNDRAD AVGIFT  HEMTJÄNST 
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Skulle Järfälla höja timavgiften i nuvarande system till 300 kr, 

medför det en intäktsökning på cirka 6 000 tkr per år.  

 

Alternativt minskad kostnad 15 000 tkr, ifall brukare istället 

använder sig av hushållsnära tjänster RUT. 

 

Verksamheten skulle vid denna avgiftsnivå nå en 

självfinansieringsgrad på cirka 6 procent, vilket 

överensstämmer med genomsnittet i Sverige. 



FÖRSLAG TILL NY AVGIFT: 
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Höjning av avgiften för hemtjänst till 300 kr/timmen. 

 

 

 

Avgiften för trygghetslarm och nattillsyn oförändrad,  

installationsavgiften tas bort. 

 

 



FLERTALET BRUKARE KOMMER INTE ATT PÅVERKAS 

AV EN HÖJD AVGIFT 
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Påverkas inte: 

• Brukare med hemtjänst över maxtaxa     40 procent 

• Brukare utan avgiftsutrymme     10 procent 

(22 timmar hemtjänst eller mindre per månad) 

 

Påverkas: 

Brukare med 22 timmar hemtjänst eller mindre per månad; 

  Avgiftsutrymme över maxtaxenivå:  40 procent 

  Avgiftsutrymme lägre än maxtaxa  10 procent  



EN FÖRÄNDRAD AVGIFT KOMMER ATT INNEBÄRA: 
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• En effektiv användning av Järfällabornas skattemedel. 

• Resurserna styrs mot äldre äldre med stora omsorgsbehov. 

• Hemtjänsten får stärkt fokus på omvårdnad, istället för städning. 

• Personalens omvårdnadskompetens tas till vara. 

• Järfälla harmonierar avgiften med övriga riket. 

 

 


