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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 prognos av helårets resultat baserat på resultatet efter årets första nio
månader redovisas i detta ärende.
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Med nuvarande takt görs bedömningen att förvaltningen når en budget i balans.
Prognosen är densamma som lämnades i tertialrapport 2.
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.
september 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:

September
pr ognos

Budget 2011

Belopp i mkr
Verksamhet

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

Bokslut
2010 netto

Budget
Prognos
Avvik
Avvik
efter 2011 netto
före
efter
prestjust
fonddispo- fonddispomm netto
sition
sition

37,1
58,6
0,4
12,9
1,9
1,4
205,6
450,5
132,4
7,7
26,4
2,8
937,7

31,5
58,0
0,5
11,0
2,0
1,5
239,9
456,5
141,4
8,6
23,0
1,4
975,3

31,5
58,0
0,5
11,0
1,9
1,0
237,7
450,8
146,5
8,4
26,7
1,4
975,4

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

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
2,3
6,9
-6,4
0,3
-3,7
0,0
0,0

Nämnden redovisar som helhet en prognos där budgeten är i balans.
Viktigare avvikelser m.m.
Individ och familjeomsorg
Verksamheterna inom familjeenheten, vuxenenheten och socialpsykiatri på
beställarsidan beräknas rymmas inom tilldelad budget. Intraprenaden inom
socialpsykiatri vidtar nu åtgärder för att visa en budget i balans vid årets slut. Det har
blivit en viss förbättring under de senaste månaderna men med tre månader kvar av
året återstår en hel del för att nå en budget i balans.
Stadsmiljöverksamheten
Ansvarsområdet beräknas redovisa en budget i balans.
Förskoleverksamheten

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 2,3 mkr efter
resultatöverföringar. Totalt sett prognostiserar förskoleenheterna ett utfall som är
något bättre än budgeterat. Stadsdelsnämnden har hittills under 2011 klarat
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barnomsorgsgarantin och arbetar intensivt för att klara barnomsorgsgarantin inom det
egna stadsdelsområdet.

Äldreomsorg
Med nuvarande kostnadsnivå kommer Äldreomsorg att vid årets slut redovisa ett
överskott på 6,9 mkr. Antalet äldre över 80 år, där omsorgsbehovet är stort, både
inom hemtjänst och på vård och omsorgsboende, minskar på Kungsholmen och
det har inneburit en kostnadsminskning senaste månaderna. Detta överensstämmer
med de tidigare prognoserna från USK. Biståndsbedömningen följer stadens
riktlinjer för äldreomsorg.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknar ett underskott
om 6,4 mkr. Verksamhetsområdet fortsätter att vidta ett flertal åtgärder för att
minska det budgetöverskridande som finns idag. Trots dessa åtgärder är
förvaltningens bedömning att budgeten inte kommer att vara i balans vid årets slut.

Orsaker till att förvaltningen överskrider sin budgeterade kostnadsnivå, är bl.a.
högre transportkostnader till följd av en ny upphandling, lägre bedömningsnivåer
för individer placerade vid stadsdelsnämndens gruppboenden än tidigare samt
högre kostnader för placeringar hos entreprenörer än den ersättning förvaltningen
får för respektive brukare.
Följande åtgärder genomförs:
Uppföljning av SoL-insatser
För att noggrant kunna följa omfattningen av insatser på individnivå och bättre
följa upp kostnaderna, har en mall för uppföljning av SoL-insatser på individ- och
handläggarnivå utarbetats. Uppföljningen via mallen har intensifierats.
Förnyade förhandlingar med privata vårdgivare
Det finns alltid ett antal personer med behov som inte kan tillgodoses inom
stadens verksamheter. För dessa personer köps platser hos externa vårdgivare. I
stadens LOV-upphandling deltar ännu ej dessa vårdgivare och prisnivån är därför
svår att påverka. Stadsdelsförvaltningen har förhandlat med två vårdgivare som
resulterat i en viss minskning av kostnaden för ett antal brukare, men kostnaden
överstiger fortfarande ersättningen med över 4 mkr.
Kostnader för resor
Kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet har ökat med 50 % på grund
av ett avtal tecknat av staden centralt. En analys av kostnaderna har genomförts
för att undersöka vilka möjligheter det finns till ett effektivare utnyttjande, såsom
samåkning och en dialog har nu inletts mellan beställare av resor och taxiföretag
för att försöka minska kostnader.
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Ekonomiskt bistånd
Försörjningsstödsenheten prognostiserar ett underskott på 3,7 mnkr beroende på
högre utbetalningar av försörjningsstöd än budgeterat. Utbetalningar ligger i stort
sätt på samma nivå som på förra året. Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd
har minskat under året, men kostnaden per hushåll har inte minskat och kostnaden
för hotell är fortfarande hög. Förvaltningen fortsätter att vidta åtgärder för att
minska kostnaderna.

ARIRE är en verksamhet inom försörjningsstödsenheten som kartlägger,
samverkar och utför arbetslivsinriktad rehabilitering till personer som står långt
ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Denna verksamhet har utökats i syfte att
minska antalet bidragstagare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessutom
införs ett intensivboendestöd med syfte att minska kostnaderna för hotell och
vandrarhem där vi har sett ökade kostnader under senaste de månaderna.
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 augusti 6,07 procent (juli 6,13
procent). Under augusti månad 2011 var sjukfrånvaron för enskild månad 4,33
procent.
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