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Sammanfattning
Förvaltningen redovisar månadsvis den ekonomiska prognosen för verksamheten i ett
ärende med korta skriftliga kommentarer. Längre analyser och mer utförliga
kommentarer återfinns i tertialrapporter och årsredovisning.
Förvaltningens bedömning av resultatet efter att tio månader gått redovisas i detta
ärende.
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Utfallet för 2010 beräknas ligga i balans med budget när hänsyn tas till förväntade
budgetjusteringar samt till fonddispositioner. Förvaltningen ser fortsatt ett
överskridande inom äldreomsorgen. De åtgärder som vidtagits efter sommaren ger
resultat och begränsar överskridandet.
För flertalet verksamheter prognostiseras utfall i balans med budget eller med mindre
överskott.
Sjukfrånvaron för de senaste tolv månaderna var i september 6,36 procent.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning ligger därmed fortsatt nära en procentenhet lägre
än stadsdelssektorn som helhet. Enskild månad september 2010 var sjukfrånvaron 6,6
procent.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen stöd till resultatstyrning i samråd med övriga
verksamhetsområden.
Bakgrund
För att vara kontinuerligt uppdaterad om ekonomins och verksamhetens utveckling
har nämnderna skyldighet att utarbeta månadsrapporter med prognoser på helårsutfall.
Förvaltningens prognos för budgetläget 2010 baseras på den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten för 2010 tillsammans med kommunstyrelsens förväntade
budgetjusteringar under året. Prognosen för resursförbrukningen bygger på en
sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter t.o.m. oktober
och ansvariga chefers bedömningar av situationen under den resterande delen av året.
Verksamhetens ekonomi kommenteras i det följande utifrån de rubriker för vilka
nämnden får sin budgettilldelning.
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Prognostiserat ekonomiskt resultat
Nämndens budget i relation till prognostiserad omslutning sammanfattas i följande
tabell:

Budget 2010

Oktober pr ognos

Belopp i mkr
Verksamhet

Budget efter
prestjust mm
netto

Prognos
2010 netto

Avvik
före
fonddisposition

Avvik efter
fonddisposition

39,7
59,8
0,6
11,0
1,9
1,5
206,4
452,0
127,1
8,6
26,7
1,3
936,6

37,6
58,5
0,4
11,7
1,9
1,5
206,4
462,6
127,9
8,1
25,8
1,3
943,7

2,1
1,3
0,2
-0,7
0,0
0,0
0,0
-10,6
-0,8
0,5
0,9
0,0
-7,1

2,1
1,3
0,2
-0,7
0,0
0,0
2,5
-7,0
0,2
0,5
0,9
0,0
0,0

Budget efter
prestjust mm
netto

Prognos
2010 netto

Avvik
före
fonddisposition

Avvik efter
fonddisposition

4,6
11,2
15,8

2,6
11,2
13,8

2,0
0,0
2,0

2,0
0,0
2,0

Budget efter
prestjust mm
netto

Prognos
2010 netto

Avvik
före
fonddisposition

Avvik efter
fonddisposition

952,4

957,5

-5,1

2,0

Politisk verksamhet och adm
Individ och familjeomsorg
Flyktingmottagande
Stadsmiljö
Avskrivningar
Internräntor
Förskoleverksamhet inkl klubb
Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Fritid och kultur
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Investeringsplan

Inventarier och maskiner
Stadsmiljöverksamhet
Summa

TOTALT

Summa

Viktigare avvikelser kommenteras i följande text
Individ och familjeomsorg
Området missbruk prognostiserar ett mindre överskott medan den socialpsykiatriska
verksamheten kan gå mot ett motsvarande negativt resultat. Verksamheten inom
familjeenheten beräknas rymmas inom tilldelad budget. Sammantaget bedöms
individ- och familjeomsorgen rymmas inom beslutad budget.
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Stadsmiljöverksamheten
Trots kraftigt ökade kostnader för vinterväghållningen har verksamheten länge
beräknats rymmas inom budget. Nu ser förvaltningen att ett antal insatser av
underhållskaraktär är nödvändiga; trasig utrustning, vegetationsbeskärning m.m. Ett
mindre överskridande prognostiseras därför. Förvaltningen hoppas att kommunfullmäktige på sikt tar större hänsyn till nämndens synpunkter på nuvarande
resursfördelningssystem.
Förskoleverksamheten
Avvikelserna mot budget efter prestationsförändringar är små. Vissa enheter tar i
anspråk fondmedel för planerade utgifter. Årsprognosen för verksamhetsområdet som
helhet innebär ett mindre överskott efter fonddispositioner. Avvikelserna beror på
senare tillträde till en ny förskola samt vakanta tjänster. Stadsdelsnämnden har
hittills under 2010 klarat barnomsorgsgarantin och räknar med att göra det under
resterande månader av året.
Äldreomsorg
Förvaltningen prognostiserar ett underskott på 7,0 mkr inom äldreomsorgen, efter
överföring till resultatfond och efter effekt av i tertialrapport 2 redovisade åtgärder.
De analyser som gjordes inför tertialrapporten och den åtgärdsplan som då
godkändes gäller fortsatt. Förvaltningen kan se resultat av åtgärdsplanen.

Den förlikning som träffades under september 2010 med Aleris Omsorg AB med
anledning av att nämnden i januari 2009 hävde avtalet avseende driften av
Serafens vård- och omsorgsboende kommer att kompensera för årets merkostnader
med anledning av övergången, såväl på beställarsidan som inom resultatenheten.
De exakta konsekvenserna är inte inarbetade i månadsprognosen utan redovisas
senare i årsredovisningen.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiserar sammantaget en
budget i balans, efter de justeringar av omsorgsnivåer för enskilda brukare som
nämnden fått inför tertialrapport 2. Utan justeringarna hade verksamheten
redovisat ett underskott, i huvudsak beroende på att leverantörer av platser för
boende som köps in, inte är inordnade i det system för ersättningar i nivåer som
staden lagt fast. Inte någon har valt att ansluta sig till stadens pengsystem.
Förvaltningen har förhandlat med leverantörer i syfte att få ned kostnaderna för
personer som placerats i boenden utanför egen regi, men inte nått framgång.
Staden centralt bör fortsatt arbeta för att lösa detta problem.
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Försörjningsstöd
Försörjningsstödsenheten tillsammans med arbetsmarknadsenheten prognostiserar
ett överskott på 0,9 mnkr beroende på lägre utbetalningar av försörjningsstöd än
budgeterat.

Nämnd och förvaltningsadministration inklusive stadsdelsnämnd och
stadsdelsdirektör
Ansvarsområdet beräknas redovisa ett överskott, beroende bl.a. på förseningar av
GSIT-projektet och snabbare avveckling av övertalig personal än budgeterat. Vissa
vakanser inom administrationen har inte återbesatts.
Investeringsbudgeten
Beräknade investeringar inom parker kommer att genomföras inom budget. För
investeringar i inventarier och maskiner beräknar förvaltningen fortsatt ta i
anspråk endast drygt hälften av beslutad budget. Eventuellt kan beloppet komma
att sjunka ytterligare, eftersom serviceförvaltningen ifrågasatt några investeringar
beroende på för kort återstående tid på hyreskontrakt.
Sjukfrånvaron
Andelen dagar med sjukfrånvaro låg i september på 6,36 procent mätt som rullande
tolvmånaderssiffra. Det är en minskning med 1,33 procent jämfört med motsvarande
tid 2009 och 3,87 procent jämfört med 2008. Kungsholmens stadsdelsförvaltning
ligger i september 2010 0,93 procent lägre än stadsdelssektorn som helhet. Enskild
månad september 2010 är sjukfrånvaron 6,6 procent.
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