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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 två månader gått redovisas i detta
ärende.
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Utfallet för 2011 beräknas ligga i huvudsak i balans med budget när hänsyn tas till
förväntade budgetjusteringar samt till fonddispositioner. Ett undantag är
verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd där förvaltningen prognostiserar ett
underskott på 3,4 mnkr.
Ett utfall i balans med budget förutsätter dock åtgärder inom flera områden.
Bedömningen är, att med de åtgärder som redovisats och vidtas inom social omsorg
och äldreomsorg, är budgetbalans möjlig att nå. Inom området ekonomiskt bistånd
återstår att upprätta åtgärdsplan. Med nuvarande takt görs bedömningen att en negativ
budgetavvikelse med 3,4 mnkr kommer att uppstå.
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
ska nämnderna utarbeta månadsrapporter med prognoser på helårsutfall.
Förvaltningens prognos för budgetläget 2011 baseras på den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten för 2011 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. februari
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 2011

Pr ognos febr uar i

Belopp i mkr
Verksamhet

Budget
efter
prestjust
mm netto

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

31,5
57,9
0,5
11,0
2,0
1,5
230,0
456,5
133,0
8,3
22,2
1,3
955,7

Budget
efter
prestjust
mm netto

Inventarier och maskiner
Stadsmiljöverksamhet
Summa

TOTALT

4,6
7,8
12,4

Budget
efter
prestjust
mm netto

Summa

968,1

Prognos
Avvik
Avvik
2011
före
efter
netto fonddispo- fonddisposition
sition

31,5
57,9
0,5
11,0
2,0
1,5
230,3
460,0
133,2
8,3
25,6
1,3
963,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,3
-3,5
-0,2
0,0
-3,4
0,0
-7,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,4
0,0
-3,4

Prognos
Avvik
Avvik
2011
före
efter
netto fonddispo- fonddisposition
sition

4,6
7,8
12,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Prognos
Avvik
Avvik
2011
före
efter
netto fonddispo- fonddisposition
sition

975,5

-7,4

-3,4

Viktigare avvikelser m.m.
Individ och familjeomsorg
Verksamhetsområdet socialpsykiatri visar idag ett negativt resultat som bedöms
möjligt att vända efter åtgärder. Verksamheterna inom familjeenheten och
vuxenenheten beräknas rymmas inom tilldelad budget. Sammantaget bedöms individoch familjeomsorgen därmed rymmas inom beslutad budget.
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Stadsmiljöverksamheten
Ansvarsområdet beräknas redovisa en budget i balans.
Förskoleverksamheten
Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans. Stadsdelsnämnden har
hittills under 2011 klarat barnomsorgsgarantin och räknar med att göra det under
resterande månader av året. Verksamhetsområdet vidtar ett flertal åtgärder för att
klara det hela tiden ökande behovet.
Äldreomsorg
Förvaltningen fortsätter att se resultat av åtgärdsplanen inom äldreomsorgen för att
minska nuvarande underskott. Bedömningen är det är möjligt att efter vidtagna
åtgärder kunna redovisa en budget i balans vid årets slut.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiserar sammantaget en
budget i balans vid årets slut. Verksamhetsområdet vidtar ett flertal åtgärder för att
minska det budgetöverskridande som finns idag.
Ekonomiskt bistånd
Försörjningsstödsenheten prognostiserar ett underskott på 3,4 mnkr beroende på
högre utbetalningar av försörjningsstöd än budgeterat. En stor andel av de
bidragstagare som är aktuella för försörjningsstöd står långt ifrån arbetsmarknaden
och jobbtorgs insatser.
Nämnd och förvaltningsadministration inklusive stadsdelsnämnd och
stadsdelsdirektör
Ansvarsområdet beräknas redovisa en budget i balans.
Investeringsbudgeten
Planerade investeringar inom parker kommer att genomföras inom budget.
Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron för de senaste tolv månaderna var i januari 6,33 procent. Enskild
månad januari 2011 var sjukfrånvaron 5,94 procent.
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