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Kommentar
Prognosen visar ett underskott på med 11,6 mnkr före
resultatdispositioner. Underskott finns inom individ- och
familjeomsorg, inom äldreomsorgens utförare samt inom
förskoleverksamhetens resultatenheter. Efter resultatdispositioner
redovisas ingen avvikelse mot budget. Till skillnad från 2017 finns
ingen nämndcentral buffert. Verksamheterna ska i stället reservera
motsvarande utrymme för att balansera de underskott som har
redovisats.

Nämnd- och förvaltningsadministration
Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ingen
avvikelse mot budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående
prognos.
Individ- och familjeomsorg
Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett underskott
med 7,6 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 1,1
mnkr i jämförelse med föregående prognos. Förändringen återfinns
inom vuxenenheten.
Barn- och ungdom visar ett underskott på 2,8 mnkr. Underskottet
förklaras huvudsakligen av minskade intäkter för ensamkommande
flyktingbarn p.g.a. helårseffekt av Migrationsverkets nya
ersättningssystem. Intäkter från statsbidrag för flyktingar har förts
till verksamhetsområdet och dämpat effekten av det nya
ersättningssystemet. Användandet av konsulter fortsätter men
kommer framöver att kunna minskas. Insatsdelen inom barn- och
ungdomsenheten visar ett överskott med 0,1 mnkr. Överskottet
beror på minskade personalkostnader.
Vuxenomsorgen visar ett underskott med 6,4 mnkr, vilket är en
försämring med 1,1 mnkr i jämförelse med föregående prognos.
Underskottet beror på höga kostnader för boende. Intäkter från
statsbidrag för flyktingar har förts till verksamhetsområdet.
Prognosen för socialpsykiatrin visar ett överskott på 1,6 mnkr.
Överskottet finns inom utförarsidan. Beställarenheten visar ingen
avvikelse mot budget.
Arbetsmarknadsåtgärder
Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 0,1
mnkr mot budget.
Ekonomiskt bistånd
Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot
budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos.

Stadsmiljöverksamhet
Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ett underskott med 1,5
mnkr jämfört med budget. I tertialrapport 1 ansökte nämnden om
medel för trygghetsskapande åtgärder med 1,6 mnkr. Om dessa
medel beviljas visar prognosen ett överskott med 0,1 mnkr mot
budget.
Kapitalkostnader
Prognosen för 2018 visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Investeringar
Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för parkinvesteringar
och investeringar för maskiner och inventarier.
Förskoleverksamhet
Förskoleverksamheten visar före resultatdispositioner ett underskott
med 2,9 mnkr, jämfört med budget. Efter resultatdispositioner visar
verksamheten ett överskott på 5,6 mnkr som finns på beställarsidan.
Verksamhetens resultatenheter redovisar fortfarande underskott.
Tabell nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad
under året.
Förskolebarn

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Små barn 1-3 år

1 905 1 959 2 015 2 038 2 095

Stora barn 4-5 år

2 993 2 977 2 974 2 964 2 961

Totalt

4 898 4 936 4 989 5 002 5 056

Jun

Jul

0

Aug

0

0

Sep

Okt

0

Nov

0

Dec

0

0

Äldreomsorg
Prognosen visar före resultatöverföringar ett underskott med 2,5
mnkr jämfört med budget. Efter resultatdispositioner med 1,5 mnkr
redovisas ett underskott med 1,0 mnkr.
Beställarenheten visar ett överskott med 2,0 mnkr mot budget,
vilket främst beror på att antalet månadsplaceringar inom vård- och
omsorgsboenden har minskat. Föregående år låg genomsnittet för
antalet månadsplaceringar på 470 medan det genomsnittliga antalet
hittills i år är 453 månadsplaceringar.

Hemtjänsten genomförde en omorganisation i början av 2017, vilket
trots fortsatt underskott gett resultat, genom ökade intäkter och
minskade personal- och lokalkostnader.
Axelsbergs vård- och omsorgsboende går med fortsatt stort
underskott. En genomlysning av verksamheten pågår, vilket
förväntas ge resultat under året.
Underskottet inom Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende beror
på de tomma lägenheterna som innebär ett stort intäktsbortfall för
enheten. Även Fruängsgårdens servicehus prognostiserar ett
underskott på grund av antalet tomma lägenheter.

Uppgifter om antal tomma dygn hos Axelsbergs vård- och
omsorgsboende kompletteras i efterhand.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Prognosen visar ett överskott med 2,5 mnkr. Överskottet finns inom
utförarsidan och beror till stor del på att intäkter från försäljning av
platser genererar ett överskott.
Beställarenheten funktionsnedsättning visar ett underskott med 2,5
mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på de kraftigt ökade
kostnaderna för persontransporter.
Tabellen nedan visar antal placeringar där prestationsersättning
utgår samt antalet unika personer.
Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten

Verksamhet för barn, kultur och fritid
Prognosen för barn, kultur och fritid visar ett överskott med 0,3
mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat i jämförelse med
föregående prognos. I verksamhet för barn, kultur och fritid ingår
verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för
samhällsplanering), kolloverksamhet och kultur- och
föreningsbidrag (förskoleavdelningen).

