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Sammanfattning
Ett underskott om 15,3 mnkr prognostiseras för anslag 1 före resultatöverföring och åtgärder. För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2) beräknas ett underskott om 8 mnkr.
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Utfall och årsprognos januari-mars
För anslag 1 prognostiseras ett underskott om 15,3 mnkr. Prognosen har försämrats med
0,4 mnkr jämfört med föregående rapport. Efter resultatöverföring och åtgärder prognostiseras en budget i balans för anslag 1. För anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett underskott om 8 mnkr, vilket är en försämring med
0,5 mnkr jämfört med föregående prognos.
Resultatenheterna inom skola och språkforskningsinstitutet har fonderat överskott från
2006 uppgående till 5,7 mnkr. När enheterna använder fondmedlen under löpande år uppstår ett underskott för årets verksamhet i nämndens budget som sedan avräknas mot fonden i bokslutet.
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Det prognostiserade underskottet om 0,4 mnkr för fritidsverksamhet återfinns inom Ungdomens hus. Insatser pågår men förvaltningen bedömer att ytterligare åtgärder behöver
sättas in för att uppnå en budget i balans.
För Individ och familjomsorg prognostiseras ett underskott om 3 mnkr, vilket är en försämring av prognosen med 1,5 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport. Kost-
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nadsökningen återfinns till största delen inom socialpsykiatrin och är en följd av ett ökat
antal placeringar på HVB-hem. Åtgärder pågår för att minska kostnaderna för placeringar.
Med nuvarande budget för flyktingmottagningen beräknas kostnaderna överskrida budgeten med 5,3 mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos.
Nämnden har i verksamhetsplanen för år 2007 omfördelat 2,4 mnkr från annan verksamhet för att minska befarat underskott inom flyktingmottagningen. Budgeten för flyktingmottagningen justeras i samband med tertialrapport 2 efter det genomsnittliga antalet flyktingar under året, vilket beräknas innebära en budgetökning som minskar det prognostiserade underskottet något. Härutöver har nämnden begärt en översyn av tilldelningen av
budgetmedel för flyktingmottagningen.
För kultur och medborgarservice prognostiseras ett underskott om 5,6 mnkr. Jämfört med
föregående uppföljningsrapport har prognosen förbättrats med 1,4 mnkr. Åtgärder kommer att vidtas i samband med sammanläggningen av förvaltningarna.
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om
1 mnkr. I föregående rapport prognostiserades en budget i balans. För att minska kostnaderna avser förvaltningen att begränsa antalet köp av externa platser på korttidshem och
korttidstillsyn och i stället erbjuda insatser inom den egna verksamheten, Järva korttidshem, som för närvarande inte utnyttjas till fullo. Därutöver fortsätter arbetet med att se
över insatser för personlig assistent, avlösare, LASS-bedömningar m.m.
För verksamhetsområdet arbetsmarknad prognostiseras ett underskott om 1 mnkr beroende på minskade intäkter för plusjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder. Åtgärder pågår
för att uppnå en budget i balans genom en översyn av bemanningen och andra möjligheter
till effektiviseringar.
I jämförelse med 2006 har budgeten för ekonomiskt bistånd minskat med 9,4 miljoner
kronor. Prognosen till och med mars månad har försämrats med 0,5 mnkr och det prognostiserade underskottet uppgår nu till 7 miljoner kronor. Kostnaderna har jämfört med 2006
fortsatt att minska men inte tillräckligt i förhållande till budgetminskningen. Arbetet med
att uppnå ekonomisk balans inom verksamhetsområdet försörjningsstöd fortsätter.
Inga avvikelser har rapporterats när det gäller hur verksamheten förlöper.

